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A. Voorwoord  
 

‘Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen.’ 
Galaten 5:25 
 
Korte tijd na de fusie op 1 mei 2004 heeft de Algemene Kerkenraad (AK) een Plaatselijke regeling ten 
behoeve van de Hervormde Gemeente te Oldebroek opgesteld. In dit zakelijke document is de verdeling van 
de taken en bevoegdheden over enerzijds de AK en anderzijds de wijkkerkenraden geregeld. Tevens is in dit 
document de verdeling van de kerkdiensten over de beide kerkgebouwen vastgelegd, de verdeling van de 
doopdiensten en de gang van zaken bij de bevestiging en inzegening van het huwelijk.    
 
Voor het goed functioneren van de gemeente is niet alleen een Plaatselijke regeling nodig, maar ook een 
Beleidsplan, waarin onze visie wordt verwoord. In de twee achterliggende jaren is het Beleidsplan dat voor u 
ligt hoofdstuk voor hoofdstuk besproken en goedgekeurd. In de vergadering van 20 februari 2018 is dit 
beleidsplan vastgesteld. In het beleidsplan wordt aangegeven waaraan de AK de eerstkomende jaren 
prioriteit wil geven en hoe deze activiteiten gefinancierd  moeten worden. Door de Heere geroepen tot het 
ambtelijk werk, is het ons verlangen om de opbouw van de gehele gemeente te dienen, opdat Zijn Naam lof 
en eer zal ontvangen. 
 
Tenslotte, het kan nooit voldoende bedacht worden, dat een levende gemeente niet het product is van 
menselijke activiteiten. Een levende gemeente is daar, waar de Heilige Geest woont en werkt en waarbij ook 
het besef leeft, dat wij bij al ons werk afhankelijk zijn van de doorwerking van deze Geest in onze gemeente. 
Onze wens is dat dit beleidsplan mede een middel is om met elkaar dienstbaar te zijn tot opbouw van de 
gemeente. 
 
Namens de Algemene Kerkenraad, 
 
ds. D.W.J. Kok 
ds.  M. Schuurman 
 
20 februari 2018 
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B. Inleiding  
 
Vanaf begin 1990 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die (o.a. op advies van de commissie 
bijzondere visitatie) hebben geleid tot een aantal veranderingen in de gemeente. Gedurende een aantal 
jaren is nagedacht en gesproken over veranderingen in de liturgie en de verdere verzelfstandiging van de 
wijkkerkenraden, waardoor het centrale beleid gedeeltelijk is losgelaten.  
Er is inmiddels een gestabiliseerde situatie ontstaan en onder de leiding van de Heilige Geest wordt met 
nieuw elan gewerkt aan de opbouw van de gemeente. 
 

C. Als kerkenraden en gemeente belijden wij………  
 

1. met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften. 
2. dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te 

verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk van 
God gedoopt te zijn. (voor de verklaring ‘ doop en overdoop’ zie de bijlage) 

3. dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn 
gelovigen. In onze gemeente staat het avondmaal open voor belijdende leden.   

             Degene die worstelen met het avondmaal worden aangespoord om aan te gaan. Wij   
             vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich   
             van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp  
             zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of 
             verachten. 

4. dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing 
geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld 
met de Heilige Geest. 

5. dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient 
te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn on-Bijbels en binnen onze gemeente staan we niet 
openstaan voor een verbintenis van mensen met hetzelfde geslacht. Daarom zal de kerkenraad op 
Bijbelse en liefdevolle wijze  tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.   
 

Als kerkenraad en gemeente spreken wij tenslotte uit dat zodanige mannen als predikant of kandidaat tot de 
heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en 
verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus. Het is ons 
verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, 
zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking. Staande op deze 
grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met 
het heilig Evangelie der genade Gods. 
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D. De grondslag van de gemeente  
 
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Oldebroek verklaart dat zij haar plaats inneemt in de 
Protestantse Kerk in Nederland op basis van Schrift en Belijdenis.  
De gereformeerde grondslag van onze gemeente houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een 
centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijke en appellerende prediking in de erediensten. Daarbij 
geldt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. 
In de bediening en viering van het Heilig Avondmaal en in de bediening van de Heilige Doop belijdt de 
gemeente met elkaar de gemeenschap met Christus en de verbondstrouw van God. 
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene 
belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de 
geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan 
de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich daarom ook gebonden aan de drie reformatorische 
belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.  
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere 
ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. 
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en een aantal uitwerkingen daarvan onder woorden 
gebracht en geven daarmee aan dat zij daarop de synode zullen aanspreken en dat zij daarop door de 
synode en door de gemeente aangesproken willen en mogen worden. 
 

E. Eenheid in verscheidenheid  
 
In de gemeente bestaat binnen de eenheid van het Bijbels gereformeerd belijden een verscheidenheid in 
gaven en geloofsbeleving. Christus heeft als Hoofd van de gemeente geboden dat de Zijnen één zullen zijn. 
Het niet gedeeld kunnen zijn van het Lichaam van Christus is de basis voor de eenheid van de gemeente, 
één in de waarheid van Zijn Woord en Geest. Verscheidenheid kan dus nooit op gespannen voet staan met 
de waarheid zoals die in Christus is geopenbaard. De verscheidenheid in geloofsbeleving heeft altijd het 
Lichaam van Christus gekenmerkt, maar de Heilige Schrift is beslissend in het omgaan met deze 
verscheidenheid wat betreft de ruimte en de grenzen die er zijn in Christus. De gemeenteleden zijn 
gehouden in deze interne verscheidenheid op respectvolle wijze met elkaar om te gaan. In het naast elkaar 
bestaan van verschillende kerken die nochtans de naam van Christus willen belijden, kan en mag de 
gemeente niet berusten. Al te vaak speelden in deze verdeeldheid menselijke factoren een rol. De gemeente 
heeft daarom de Bijbelse roeping te streven naar eenheid. Waar mogelijk zal dit door gesprek en 
samenwerking met andere (wijk)gemeenten, kerken en kerkgenootschappen een plaats krijgen. 
 

F. De centrale gemeente en de wijkgemeenten 
 

De Hervormde gemeente Oldebroek maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Hierbij zijn de 
kerkorde en de daarbij behorende ordinanties en regelingen bepalend voor het werk van de gemeente. De 
gemeente is verdeeld in twee geografische wijkgemeenten, Wijkgemeente 1 (Oost) en Wijkgemeente 2 
(West). Deze twee wijkgemeenten gebruiken elk hun eigen liturgie in de erediensten. Daarover zijn door de 
Algemene kerkenraad besluiten genomen. Omdat er gemeenteleden zijn die zich niet (geheel) kunnen 
vinden in de wijkgemeente waartoe zij geografisch behoren, bestaat de kerkordelijke mogelijkheid om d.m.v. 
overschrijving lid te worden van een andere wijkgemeente (zie ook: Lidmaatschap) Iedere wijkgemeente 
heeft zijn eigen wijkkerkenraad en voor zaken die het geheel van de gemeente aangaan bestaat een 
algemene kerkenraad, die is samengesteld uit door de wijkkerkenraden aangewezen leden. (zie Plaatselijke 
regeling algemene kerkenraad). Ter ondersteuning van het pastorale werk van de predikanten in de 
gemeente zijn kerkelijk c.q. pastoraal werkers aangesteld. 
Voor een aantal werkzaamheden in de gemeente zijn organen van bijstand of commissies ingesteld welke 
functioneren voor de gehele (centrale) gemeente. 
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1. Gemeenteopbouw 
 
De gemeente van Christus is geroepen tot de persoonlijke gemeenschap met Christus. Dat is de basis voor 
de gemeenschap met elkaar en ons gezonden zijn en staan in de wereld waarin we leven. De gemeente is 
de werkplaats van de Heilige Geest. De kerk is geen bedrijf, wel een organisatie waarin gemeenteleden 
mogen arbeiden tot eer van God en tot opbouw van de gemeente. 
 
Gemeenteopbouw omschrijven we als het samenhangend en doelgericht handelen in afhankelijkheid van de 
Heilige Geest en met het oog op de eer van God en het heil van mensen, ten dienste van het samenkomen, 
gestalte krijgen en gezonden worden van de gemeente van Christus in de wereld van vandaag. In biddend 
opzien tot God mogen we arbeiden tot opbouw van een geestelijk gezonde gemeente, in het vertrouwen dat 
het welzijn van de gemeente uiteindelijk niet in onze handen, maar in Gods handen ligt. Daarbij hebben we 
de overtuiging dat de grondlijnen van gemeente zijn aan de Bijbel ontleend moeten en kunnen worden 
(definitie dr. J. Hoek) 
 
Gemeenteopbouw gebeurt dus rondom het Woord, zodat de gemeente kan groeien in genade en kennis, 
gemeenschap en getuigenis. Belangrijk is dat we onderzoeken hoe wij kunnen handelen in de Geest van 
Jezus Christus. Dit vraagt zelfonderzoek naar ons persoonlijke geloof (vgl. 2 Korinthe 13:5), onze 
persoonlijke relatie tot de Heere Jezus Christus (‘Hij moet groeien en wij minder worden’) en naar het 
geloofsniveau van de gehele gemeente. In de navolging van Christus mogen we het van Hem verwachten 
en van de groeikracht van Zijn Woord. Verdieping in het geloof gaat dan samen met een bezonnen wijze van 
werken in de gemeente.  
“Groeien in het geloof wil niet zeggen dat we een steeds betere christen worden, maar we groeien tegen de 
verdrukking in. Geloofsgroei betekent meer verdrukking, meer beproeving, meer aanvechting. Maar dat 
houdt ook in dat we er beter tegen bestand raken, minder snel uit het lood geslagen worden en meer het 
‘nochtans’ van het geloof leren beoefenen”. (citaat ds. R.H. Kieskamp) 
In de beleidsperiode zal door de wijkkerkenraden aandacht worden besteed aan de gemeenteopbouw. (zie: 
beleidsplannen wijkgemeenten) 
 
De Algemene Kerkenraad 
De algemene kerkenraad is samengesteld conform de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. 
(Ordonnantie 2. Art.16.) 
Het beleid van de Algemene kerkenraad zal zijn gericht op: 

• Het bevorderen en bewaken van de eenheid in de gemeente. 
• Het bevorderen en bewaken van het jeugd- en verenigingsbeleid voor de gehele gemeente. 
• Omdat kerkordelijk het aantal vergaderingen waarvoor het bijeenkomen van de algemene 

kerkenraad in groot verband noodzakelijk is, tot een minimum is beperkt zal jaarlijks tenminste één 
vergadering in groot verband worden gehouden. Deze vergadering heeft ten doel de onderlinge 
contacten tussen de ambtsdragers van de verschillende wijkgemeenten te onderhouden. Bij 
toerbeurt zal deze vergadering worden verzorgd door één van de wijkkerkenraden waarbij deze 
kerkenraad ook de keuze van het onderwerp heeft. 

• Het onderhouden van de kerkordelijk voorgeschreven regelmatige contacten met de Gereformeerde 
Kerk hier ter plaatse als partner binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 

• Het onderhouden van contacten met de scholen en de overige kerkgemeenschappen in de kernen 
Oldebroek en ‘t Loo  
 

Lidmaatschap  (Zie ook: Plaatselijke regeling) 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland biedt de mogelijkheid lid te worden (met alle rechten en 
plichten) van een wijkgemeente van voorkeur, niet zijnde de geografische wijkgemeente. De centrale 
hervormde gemeente bestaat uit twee geografische wijkgemeenten. Leden van de gemeente die wonen in 
één van de wijken zijn automatisch lid van deze wijkgemeente en toevertrouwd aan haar pastorale zorg.  
Met het voorkeurlidmaatschap geeft de kerkorde een mogelijkheid om een wijkgemeente van eigen voorkeur 
te kiezen. Men zal hierin elkander in het oog moeten houden.  
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2. Erediensten  
 
De erediensten worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. In deze diensten 
zal de door de betreffende wijkkerkenraad gekozen liturgie worden gebruikt. De diensten worden volgens 
een rooster gehouden in de Dorps- en Maranathakerk. 
  
Rooster kerkdiensten  
Het rooster van de kerkdiensten (plaats en tijd van de erediensten) wordt centraal vastgesteld door de 
algemene kerkenraad. Daarbij wordt uiteraard goed geluisterd naar de wensen van de wijkgemeenten. Maar 
omdat het belangrijk voor de hele gemeente is dat op voldoende plaatsen en op alle daartoe in aanmerking 
komende tijden Gods Woord verkondigd wordt, is het goed dat een en ander op centraal niveau 
gecoördineerd wordt. Temeer daar ook het (centrale) college van kerkrentmeesters verantwoordelijk is voor 
het scheppen van de financiële en huisvestingsrand-voorwaarden voor de kerkdiensten.  
Onder erediensten worden hier verstaan alle samenkomsten die gehouden worden op zon- en feestdagen 
en op de overige door de kerk gevierde of herdachte dagen, en die bestemd zijn voor de hele 
(wijk)gemeente. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om geregelde kerkdiensten,  zangdiensten, 
jeugddiensten, evangelisatiediensten, of welke ander vorm dan ook. Niet bedoeld worden hier andere 
bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen zoals zondagsschool, kringen, clubs e.d., of wijkavonden. 
Wijzigingen in het rooster (door gewijzigde locatie of aanvangstijd, door vervallen of doordat het nieuwe 
diensten betreft) worden altijd door de Algemene Kerkenraad vastgesteld. Indien het door de aard van de 
dienst gewenst is om minder collectes te houden, kan er één rondgang gehouden worden waarvan de 
opbrengst verdeeld wordt over de daartoe bestemde doelen. Ook dit wordt door de Algemene Kerkenraad 
vastgesteld.  
 
Invulling kerkdiensten  
Uiteraard valt de invulling van de kerkdiensten volledig onder de verantwoordelijkheid van de 
wijkgemeenten, en zij nodigen ook de predikanten uit.  
 
 
3. Apostolaat / Evangelisatie  
 
De gezonden gemeente 
 
Missionaire gemeente-zijn: Een lage drempel en een hoog doel. 
Gemeente-zijn houdt heel wat in. Niet in het minst de roeping om in de wereld getuige te zijn van Christus! 
Daarom is het Woord van onze God de enige gids in het evangelisatiewerk. In Mattheüs 5: 13, 14 spreekt 
Jezus de woorden ‘Gij zijt het zout der aarde….. gij zijt het licht der wereld’. Volgens Jezus is Zijn gemeente 
dit inderdaad. Het zijn heel eenvoudige zaken waarmee Jezus zijn gemeente vergelijkt: geen goud, maar 
zout. Geen duur en opzienbarend vuurwerk, maar gewoon licht. Toch is dit geweldig hoog gegrepen. Zout is 
smaakmakend en bederfwerend. Als de gemeente het zout der wereld is, dan is de wereld zonder zout 
zouteloos, smakeloos en bovendien bedorven! Als de gemeente het licht der wereld is, dan is de wereld 
zonder haar pure duisternis, waarin je alleen maar kunt verdwalen en verongelukken. Zo kijkt Jezus tegen 
de gemeente aan. Het gaat er niet om wat de gemeente zoal aan evangelisatie doet, maar of zij in haar 
diepste wezen getuigende gemeente van Jezus Christus is. 
 
Zending en evangelisatie 
Hoewel de apostel Paulus in 1 Korinthe 9 vers 19-23 duidelijk onderscheid maakt tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, 
wanneer het gaat om de zaak van het heil, maakt hij dit onderscheid in veel mindere mate wanneer het gaat 
om de praktijk van de evangelieverkondiging en de missionaire houding van de gemeente. De boodschap 
van Paulus is er op gericht om mensen geheel te winnen, of ze nu in de kerk zijn of daarbuiten. 
Evangeliseren is een totaalpakket en loopt langs de gehele weg, langs verkondigen tot onderwijzen, 
vermanen en versterken, van ongeloof tot bekering tot discipelschap tot heerlijkheid. Voor de praktijk van het 
evangelisatiewerk betekent dit dat dit geschikt moet zijn om mensen niet alleen in contact te brengen met 
het Evangelie, maar ook verder te begeleiden en te onderwijzen. Niet alleen vissen vangen, maar ook 
vormen! Vormen van evangelisatiewerk (bestaande of nieuwe) zullen er dus op moeten zijn gericht dat 
evangelisatie een proces is en geen moment. Missionaire gemeente zijn is mensen gedurende lange tijd 
vormen en onderwijzen en hen invoeren in de christelijke gemeente, en hierin niet de eer en het belang van 
mensen, doch slechts de eer van God tot doel hebben. 



8 
 
 
Evangelisatiecommissie 
”Gij zult Mijn getuigen zijn”. Deze opdracht, die tegelijk een belofte inhoudt, om in de wereld verantwoording 
af te leggen van de unieke en universele betekenis van Jezus Christus (zie: Joh.3:16), is toevertrouwd aan 
de gemeente van Christus. 
 
Om het evangelisatiewerk in de gemeente gestalte te geven is een evangelisatiecommissie actief als orgaan 
van bijstand van de Algemene Kerkenraad. De evangelisatiecommissie stelt zich ten doel het Evangelie te 
brengen bij mensen die daarvan vervreemd zijn, om hen opnieuw, of voor het eerst met deze Boodschap te 
confronteren en daarvoor te winnen en zo (terug) te leiden tot Christus en Zijn gemeente. Een ander doel 
van de evangelisatiecommissie is de bewustmaking van gemeenteleden van hun roeping ook zelf een 
getuige te zijn. 
 
AK steunt de evangelisatiecommissie. Zij heeft een eigen beleidsplan, waarna verwezen wordt.  
Voor een aantal activiteiten maken wij gebruik van het samenwerkingsverband IECO. Bestaande uit de 
kerken VEG, Luctor, Gereformeerd en Hervormd. 
 
 
4. Apostolaat/Zending 
 
Zending is de opdracht van Jezus Christus aan Zijn discipelen en daarmee aan alle gelovigen waar ook ter 
wereld en in welke tijd dan ook. De zendingsopdracht vinden we het meest uitvoerig verwoord in Matth. 28 : 
18 - 20. Het is de climax van het evangelie:  
"En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. 
Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat Ik U geboden heb. En ziet, Ik ben met u lieden al de 
dagen tot de voleinding der wereld". 
Om het zendingswerk in de gemeente gestalte te geven is een zendingscommissie actief als orgaan van 
bijstand van de Algemene Kerkenraad. De zendingscommissie heeft haar taken, doelstellingen en wijze van 
functioneren vastgelegd in een reglement. 
De zendingscommissie is samengesteld uit gemeenteleden van zowel een evenredig deel uit wijk 1 en wijk 
2. De commissie is nauw betrokken bij en op de hoogte van de diverse organen welke de zending en het 
diaconaat vertegenwoordigen en behartigen. Om de betrokkenheid met de kerkenraden te onderstrepen zijn 
twee kerkenraadsleden (wijk 1 en 2) toegevoegd aan de zendingscommissie. 
 
Beleid 

• De zendingscommissie en de diaconie zoeken naar een goede wisselwerking tussen zending en 
diaconaat. Zending en werelddiaconaat hebben veel raakvlakken. Via de classicale 
zendingscommissie worden er contacten onderhouden met andere gemeenten. 

• Het voeren van een stimulerend beleid t.o.v. het zendingsbewust maken van gemeenteleden. 
• Gemeenteleden die zich geroepen weten tot het werk in de zending in contact brengen met de 

Gereformeerde Zendingsbond (GZB) of de Inwendige Zendingsbond (IZB). Uitgangspunt blijft dat 
uitzending zal geschieden via de daarvoor geëigende kerkelijke organisaties zoals waar mogelijk de 
GZB en IZB. Indien dit leidt tot uitzending zal de zendingscommissie zich inzetten om hiervoor 
financiële steun te verwerven vanuit de gemeente. Steeds weer zal er naar gezocht worden het 
zendingswerk zo concreet mogelijk naar de gemeente te communiceren.  

 
Voorlichting, vorming en toerusting 
Het belangrijkst hierin is de oproep tot gebed door de individuele gemeenteleden en de voorbede in de 
erediensten. Regelmatig (en gestructureerd) zal de gemeente worden gewezen op het belang van de 
voorbede voor zending en evangelisatie. Van de predikanten wordt verwacht dat zij regelmatig de zending 
zullen gedenken in de voorbede. Tevens kan de gemeente worden voorgelicht over het zendingswerk, 
doordat Zendelingen of evangelisten worden uitgenodigd iets van hun werk te komen vertellen.  
Rondzendbrieven van zendingsarbeiders met wie wij ons direct betrokken weten zullen, worden 
gepubliceerd in het kerkblad. 
De informatierekken in beide kerkgebouwen worden regelmatig voorzien van informatiemateriaal over het 
werk van de GZB en IZB. 
Door middel van het kerkblad wordt de gemeente opgeroepen tot voorbede en medeleven in geestelijke en 
materiële zin. 
 
Financieel beleid 
In overeenstemming met het door de Algemene Kerkenraad vastgestelde collecterooster wordt in de 
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zondagse eredienst gecollecteerd voor het werk van de zending en de evangelisatie. Deze collecten worden 
ondersteund door een begeleidend artikel of folder in het kerkblad. De opbrengst is doorgaans bestemd voor 
het werk van de GZB, IZB. De opbrengsten van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerken zijn 
bestemd voor de zending. De jaarlijkse verkoop van GZB dagboekjes wordt gecontinueerd en waar nodig 
gestimuleerd. 
 
Tenslotte 
Dit werk gebeurt in diepe afhankelijkheid van de Koning van de Kerk en vanuit de bede: Uw Koninkrijk kome. 
In het besef dat de voltooiing van dat Koninkrijk niet afhankelijk zal zijn van onze inspanning. 
 
 
5. Pastoraat  
 
Doel van het pastoraat 
Het pastoraat is de herderlijke zorg die Christus uitoefent over Zijn gemeente. Zij die geroepen zijn tot het 
ambt van herder en leraar, ouderling en diaken hebben daarin een bijzondere taak. Deze laat onverlet de 
roeping van de gemeente naar elkaar om te zien.  
Het reguliere pastoraat zal worden besproken en uitgewerkt in de beleidsplannen van de wijkgemeenten. 
 
Toerusting van ambtsdragers 
De toerusting en vorming van ambtsdragers blijft permanent aandacht vragen. Naast een algemene 
toerusting, van vooral beginnende ambtsdragers, is het ook noodzakelijk om ambtsdragers toe te rusten op 
specifieke probleemgebieden. Het bezoeken van regionale toerustingsavonden wordt gestimuleerd. 
Tevens worden ambtsdragers die voor hun eerste ambtsperiode benoemd worden ondersteund door middel 
van mentorschap van een “ervaren” ambtsdrager. (Toegevoegd) 
 
Beleid 

• bij het consistorie-overleg wordt zoveel mogelijk toerusting gegeven 
• ten aanzien van nieuw-ingekomen leden wordt, zo mogelijk met hulp van onze gemeenteleden, 

geprobeerd om zo snel mogelijk met hen in contact te komen. 
 
Beleidsvoornemen 
Aangezien jeugdleden steeds meer op hen gericht pastoraat nodig blijken te hebben is het goed het 
jeugdpastoraat verder uit te werken. 
 
Advertenties 
Door de AK wordt een rouwadvertentie geplaatst bij overlijden van: 

• Een voormalig predikant, indien de familie een van de kerkenraden daarover bericht. 
• Een (voormalig) kerkenraadslid tot maximaal 4 jaar na beëindiging van het ambt. 

 
De advertentie wordt bij overlijden van een predikant geplaatst in de Veluwse kerkbode en bij het overlijden 
van een kerkenraadslid in de Veluwse kerkbode en de plaatselijke (huis-aan-huis) courant. 
 
 
6. Diaconaat 
 
De diaconale opdracht 
In het licht van de Bijbel … als één, die dient.” 
 
De Heere Jezus Christus heeft Zijn verblijf op de aarde en Zijn roeping, dat Hij moest vervullen, gekenmerkt 
door het woord dienen, waarmee in de kerk één van de ambten genoemd wordt. 
In Mattheüs 20: 28 lezen we: “Gelijk de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om 
te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen”  
En in Lucas 22: 27 staat: “Maar Ik ben in het midden van u, als één, die dient.” 
 
Vanuit kerkelijke regelgeving: Zie Kerkorde Ordinantie 8 art. 3  
 
Diaconaal bewustmaken gemeente: Zie Kerkorde ordinantie 14 art. 9. 
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Diaconale arbeid 
1.    De kerk geeft in haar diaconale arbeid in Nederland en in de wereld gehoor aan de roeping om zich in 

de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in te zetten voor hen die lijden door armoede, onrecht, 
achterstelling en ziekte en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid. 

2.    De generale synode heeft bij haar zorg voor de diaconale arbeid van de kerk (daarin bijgestaan door 
organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn), in het bijzonder tot taak: 
• de gemeenten bewust te maken van haar diaconale roeping en aan dezen bijstand te verlenen bij de 

vervulling van deze roeping. 
• het bevorderen van de samenwerking in de diaconale arbeid tussen de gemeenten. 
• het nemen of ondersteunen van initiatieven gericht op het bevorderen van het algemeen 

maatschappelijk welzijn. 
• de overheid en samenleving waar nodig aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor het 

bevorderen van de gerechtigheid. 
• de algemene leiding en de coördinatie van de diaconale arbeid van gemeenten en kerk buiten 

Nederland. 
• het organiseren en stimuleren van geldwerving ten behoeve van de diaconale hulpverlening. 
• De bestemming van het werelddiaconaat collectes bij voorkeur een project ondersteunen `van 

Project 1027`.  
 
Algemeen beleid. 
Bij het geheel van het financiële beleid geldt als uitgangspunt: Goed rentmeesterschap is dienstbaarheid. 
De diaconie staat daarbij ten dienste van de gehele Hervormde Gemeente van Oldebroek. 

• De conceptbegroting wordt in de augustus vergadering van het voorafgaande jaar aan de orde 
gesteld. 

• De concept-jaarrekening wordt in de vergadering van februari/maart aan de orde gesteld. De 
jaarrekening wordt door twee onafhankelijke deskundigen (uit de gemeente) gecontroleerd. 

• Pacht en erfpacht: De diaconie heeft 4,51,68 ha grond in eigendom. Deze grond wordt op dit 
moment aan 12 verschillende personen verpacht. Het huidige en toekomstig beleid is er op gericht 
om de grond in bezit te houden. Slechts in incidentele gevallen zal tot verkoop worden overgegaan, 
zoals bij verkoop als bouwkavel. Het verpachten van grond vindt in eerste aanleg plaats aan 
gemeenteleden. Daarnaast zijn er nog 3 erfpachtpercelen (0,543ha) in eigendom. De 
erfpachtpercelen zullen, zodra daartoe mogelijkheden zijn, wel verkocht worden. Richtlijn van de 
verkoopprijs is: minimaal 50% van de vrije verkoopwaarde. De percelen land worden verhuurd 
doormiddel van een pachtovereenkomst aan leden van de Hervormde Gemeente van Oldebroek  

• Aanpassing van de pachtkamer wordt gevolgd.  
• Aanpassing van de erfpacht. De hoogte van de canon om de 5 jaar vaststellen, indien de 

overeenkomst deze ruimte biedt. Als richtlijn wordt hierbij gehanteerd 2% van de dan geldende vrije 
verkoopwaarde. 

• Grafkelder. Sinds 28 mei 1850 heeft de diaconie de grafkelder aan de Bovenheigraaf in haar 
eigendom uit de nalatenschap van Frans Thomas Engelenburg.  

• Noodhulp, directe actie bij rampen. 
• Financiële ondersteuning, mensen met financiële hulp weer op de rit te krijgen.  

 
Financieel. 

• De collecten in de erediensten vormen de belangrijkste diaconale inkomstenbron een deel van de 
collecten vloeit in de algemene diaconale middelen, terwijl andere collecten een doorzendkarakter 
hebben. 

• In overleg met de AK wordt jaarlijks het collecterooster vastgesteld.  
• In de diaconale collecten wordt gestreefd naar een evenwicht tussen lokale, landelijke en 

wereldwijde bestemmingen. Deze collectegelden hebben altijd het karakter van een 
doorzendcollecte. 

• Bij het beleggen van het diaconaal vermogen heeft diaconaal rendement voorrang boven financieel 
rendement. 

 
Organisatie.  

• Samenstelling van de diaconie: Er zijn per wijk zeven diakenen. 
• De taken van de ambtsdragers worden op de eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar 

verdeeld.  
• De voorzitter en de secretaris rouleren jaarlijks per wijk, waarbij zij niet uit dezelfde wijkgemeente 

mogen komen. 
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• Er wordt eens per maand een vergadering gehouden, van elke vergadering wordt een verslag 
gemaakt.  

 
Activiteiten. 
Ieder jaar wordt er een begroting en een jaarrekening gemaakt en ingediend, die door het College van 
Diakenen wordt behandeld en goedgekeurd, deze wordt vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan de 
Algemene kerkenraad. 
De geldmiddelen worden verkregen uit collecten en giften die ontvangen zijn voor doeleinden met 
een diaconaal karakter.  
De opzet van de diverse activiteiten is om de diaconale gedachte bij de gemeenteleden te vergroten. 
 
De volgende activiteiten worden georganiseerd: 

• Kerstattenties voor de diaconie vastgestelde doelgroepen van de gehele Hervormde gemeente. 
• Autodienst. 
• Rouwbezoek. 
• Diaconale hulpdienst i.s.m. de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en het diaconaal platform 
• Diverse activiteiten voor jong en oud rondom de jaarlijkse winteractie  

 
Vertegenwoordigingen 
De diaconie is vertegenwoordigd in de volgende kerkelijke geledingen: 

• Moderamen van elke Wijkkerkenraad. 
• Algemene Kerkenraad.  
• Diaconale commissie Samen bouwen in Oost Europa. 
• Diaconaal platform. 
• Diverse instellingen. 

 
Beleidsvoornemens 
1. Opzetten van een diaconaal jeugdteam. Dit met als doel de diaconale kant van diverse activiteiten 

rondom de winteractie duidelijker te brengen bij de jeugd en de ouderen van onze gemeente.  
2. Een bredere groep vrijwilligers werven t.b.v. de diaconale hulpdienst. 
 
 
7. Jeugdwerk  

Uitgangspunten van bijbels jeugdwerk – ‘Bewogenheid leidt tot beweging!’ 
Een liefdevolle relatie als uitgangspunt 1 Joh 4: 19), eenzijdig in aanvang, tweezijdig in uitwerking. 

Het relationele aspect is het uitgangspunt om naar jongeren te kijken in het jeugdwerk. Hierbij is de liefde de 
belangrijkste drijfveer, gebaseerd op Gods liefde, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Joh 4: 19 – 21) en 
wij Hem mogen beantwoorden door Jezus Christus. 

De missie van de HJR – Jongeren in beweging zetten om Jezus te (gaan) volgen  
Dit vinden we als AK belangrijk, beide wijken zullen worden geacht dit mede in de praktijk te brengen.   
 
De missie van de HJR wordt uitgewerkt langs drie lijnen:  
 

A. rechtstreeks richting kinderen, tieners en jongeren 
In beweging door jongeren te begeleiden 
De gemeente  heeft als missie kinderen, tieners en jongeren te begeleiden bij:  

•  het leven in gemeenschap met God de Vader,  
•  het worden en zijn van discipelen van Jezus Christus, 
•  het ingroeien in de kerkelijke gemeente, 
•  het maken van keuzen in het persoonlijke leven, in de kerk en in de samenleving als discipelen 

van Jezus Christus. 
  

B. via de ouder 
In beweging door ouders te ondersteunen 
De gemeente heeft als missie ouders te ondersteunen bij hun roeping kinderen, tieners en jongeren te 
begeleiden: 

• ouders handreikingen bieden rondom geloofsopvoeding in de gezinnen. 
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C. via de wijkgemeenten.  
In beweging door wijkgemeenten te ondersteunen en adviseren m.b.t. het jeugdwerk in de 
gemeenten  
De gemeente heeft als missie de gemeente te ondersteunen bij hun roeping invulling te geven aan het 
jeugd- en jongerenwerk: 

• de gemeente te ondersteunen bij het uitvoeren van haar jeugd- en jongerenwerk, 
• de gemeente van adviezen te voorzien op beleidsmatig en uitvoerend niveau van het jeugdwerk. 
• Door een kring van verbondenheid te vormen rond de jongeren in hun levensloop; 
• Door identificatiefiguren aan te bieden aan jongeren; 
• Door jongeren in te wijden en te laten participeren in alle aspecten van gemeente-zijn: leren, 

vieren, dienen, getuigen, gemeenschap (vorming) en zorgen. 
 
Organisatie.  
We hebben onder de AK nog een speciale tak dat is de Hervormde Jeugdraad (HJR). HJR is namens de AK 
het uitvoerend orgaan in de gemeente van het jeugdwerk. 
De HJR valt onder de verantwoording van de AK. De HJR wordt vertegenwoordigd door de 
jeugdouderlingen en jeugddiakenen van beide wijken. Het voorzitterschap van de HJR wisselt jaarlijks per 
wijk. Clubwerk tot en met 12 jaar is niet wijkgebonden, clubwerk 12+ wordt per wijk door de 
Wijkjeugdcommissie (WJC) verzorgd welke onder verantwoording van de wijkkerkenraden valt. 
 
 
8. Vorming en toerusting  
 
Vanuit de gedachte dat het leren in het midden van de christelijke gemeente wezenlijk is en blijft, is vorming 
en toerusting van groot belang. Omdat geloven en leren ondenkbaar zijn zonder het Woord van God vindt 
deze vorming en toerusting plaats rond de Bijbel. 
In deze tijd van toenemende vervlakking en verwereldlijking is het dringend nodig dat gemeenteleden en in 
het bijzonder (toekomstige) ouders worden toegerust in het leven uit en de omgang met het Woord van God, 
maar ook in het uitdragen in gezin, kerk en maatschappij. Daarvoor zijn regelmatige onderlinge contacten in 
kring-, verenigings-, wijk- en gemeenteverband dringend noodzakelijk. 
 
De vorming van de gemeente begint in het gezin. Het onderricht aan de jongeren en hun ouders zal er 
daarom op gericht zijn hen vertrouwd te maken met de Bijbel en de belijdenisgeschriften van de kerk. Meer 
en meer wordt bij jongeren een afnemende Bijbelkennis geconstateerd. Daarom dienen afspraken te worden 
gemaakt tussen zondagsschool, jeugdwerk en catechese over de leerstof, de afbakening en de benadering.  
 
Beide wijken wordt geacht de vorming en toerusting vorm te geven: 
 

1. Voorbereidende catechese (zondagsschool) 
Beide wijken dragen zorg voor de toerusten door o.a. de zondagsschool. 
De grondslag is Gods Woord, opgevat in overéénstemming met de drie formulieren van enigheid. 
Het doel is op de zondagsschool ter plaatse de kinderen te onderwijzen in Gods Woord. 
 
Beleid: 
• Kinderen uit buitenkerkelijke en uit kerkelijke gezinnen te werven voor het bezoeken van de 

zondagsschool. 
• Het werven en motiveren van vrijwilligers, deze onderling te binden door Gods Woord en gebed, 

tevens te onderwijzen met gebruik van de gangbare middelen. 
• Het stimuleren om psalmen en Bijbelteksten te leren en het gebruiken van het rooster van de 

Hervormde Zondagsscholenbond.  
 
2. Catechese  

Catechese is allereerst de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Het is gewenst dat 
degenen die de catechisaties verzorgen minimaal één maal per jaar gezamenlijk overleggen over de 
opzet en de inhoud van de catechese en elkaar te informeren over de gekozen vorm(en). Hoewel 
het beleid t.a.v. de catechese een eerste verantwoordelijkheid is van de wijkkerkenraden is het nuttig 
om een aantal algemene uitgangspunten en beleidsvoornemens te formuleren. 
In de loop der jaren is meer aandacht ontstaan voor de leefwereld van de catechisanten en hun 
vragen, maar ook voor het gesprek met jongeren. Het overbrengen van de zaken van Gods 
Koninkrijk is meer dan vroeger een zoektocht geworden naar het leergesprek om tot een echte 
ontmoeting te komen tussen de behandelde leerstof en de positie van de jongeren. Er wordt daarom 
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naar gestreefd de catechese groepen niet groter te doen zijn dan ongeveer 15 personen. 
Naast de predikanten en de kerkelijk werker zullen waar mogelijk daartoe geschoolde en geestelijk 
bekwame gemeenteleden en/of ambtsdragers worden ingezet voor de catechese. Bijbels gezien is 
de catechese zaak en taak van de gemeente, waarbij predikanten en ouderlingen een bijzondere 
taak hebben om de jongeren vertrouwd te maken met de Schriften, maar waarin ook gemeenteleden 
met de hun geschonken gaven kunnen participeren. 
Binnen de catechese heeft de belijdeniscatechese een belangrijke plaats. Bij deze vorm van 
catechese is het mogelijk de grondlijnen van het christelijk geloof te behandelen in een context van 
persoonlijke betrokkenheid. De periode rondom de belijdeniscatechese kan een belangrijke 
betekenis krijgen in het leven van hen die Gods Naam in de gemeente willen belijden. Wellicht krijgt 
de belijdeniscatechese juist in deze tijd steeds meer betekenis als een plaats van onderwijs en 
ontmoeting.  
 
Beleidsvoornemens:  
In samenspraak met de twee wijkkerkenraden opstellen van een uitvoeringsplan ter ontwikkeling van 
een catechesebeleid, met inachtneming van de autonomie van de wijkkerkenraden. 

 
3. Huwelijkscatechese  

Er bestaat de nodige zorg over de huwelijken, het toenemende aantal echtscheidingen en het 
ongehuwd samenwonen.  
 
Beleid: 
In de beleidsperiode zal onder verantwoordelijkheid van de Wijkkerkenraden de huwelijkscatechese 
voor aanstaande en pas gehuwde echtparen worden voortgezet. 

 
4. Catechese aan gehandicapten 

Voor een groep verstandelijk gehandicapte gemeenteleden wordt in Wezep een aangepaste 
catechese gehouden. Dit initiatief wordt van harte ondersteund door de A.K. 
 
Beleid: 
Deze vorm van catechese zal in de komende beleidsperiode worden gecontinueerd 

 
5. Gemeenteavonden  

Naast de door de wijkkerkenraden te organiseren wijkavonden is het tevens mogelijk 
gemeenteavonden te beleggen over zaken die de gehele gemeente betreffen. Op deze avonden 
zullen in ieder geval die zaken worden besproken waarvoor volgens de kerkorde de gemeente in 
moet worden gekend of gehoord. Een gemeenteavond kan ook worden belegd als de gemeente 
aangeeft over een bepaalde zaak nader geïnformeerd te willen worden.   
 
Beleidsvoornemen: 
Gemeenteavonden over zaken die de gehele gemeente aangaan zullen worden belegd met 
inachtneming van de kerkordelijke regels. 

 
6. Kring- verenigings- en clubwerk 

Veel kringen en groepen houden zich bezig met bijbelstudie en onderlinge toerusting.  
Naast dit werk worden nog de bijbelstudiekringen en winteravondlezingen gehouden. Hierbij neemt 
de uitleg van de bijbel en de belijdenisgeschriften een belangrijke plaats in en is er ook gelegenheid 
daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Het kringwerk is een verantwoordelijkheid van de 
wijkkerkenraden 
 
Naast het kringwerk kennen we binnen de gemeente nog diverse verenigingen. Deze functioneren in 
het algemeen onafhankelijk. Om het contact met deze verenigingen te onderhouden is het 
noodzakelijk dat jaarlijks enkele verenigingsavonden worden bezocht door afgevaardigden van de 
kerkenraden. In ieder geval zal de jaarvergadering door een afvaardiging van de kerkenraden 
worden bezocht.  
 
Mannenvereniging (wijkgebonden, wijk 1) 
De vereniging is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Hervormde Mannenverenigingen op 
Gereformeerde Grondslag. De vergaderingen worden bezocht door een kern van zeer trouwe leden. 
De bijeenkomsten worden door de goede gesprekken naar aanleiding van de ingeleide thema’s als 
opbouwend en samenbindend ervaren. Door een  toename in het ledenaantal en een bredere 
leeftijdsopbouw mag de continuïteit van dit werk beter gewaarborgd  zijn.  
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Vrouwenverenigingen (wijkoverstijgend) 
Onze gemeente heeft twee vrouwenverenigingen. Elke vrouwenvereniging komt éénmaal per twee 
weken bijeen. Enkele malen per jaar wordt een externe spreker of spreekster uitgenodigd. Eenmaal 
per jaar is er een verkoping. Deze situatie bestaat sinds vele jaren tot ieders tevredenheid. Binnen 
de verenigingen bestaat geen behoefte om hierin veranderingen aan te brengen. 
 
Moederkring (wijkoverstijgend) 
Er is een moederkring voor alle moeder en verzorgster van de gemeente. Zij komen 6 keer in het 
seizoen een ochtend bij elkaar om na te denken over de geloofsopvoeding van hun kinderen op 
basis van verschillende thema’s en sprekers/spreeksters. 

 
7. Kerk en Israël 

In de gemeente is een commissie Kerk en Israël ingesteld. De commissie heeft tot taak de 
gemeente te informeren over haar relatie met Israël en na te denken over de mogelijkheden om de 
betrekkingen te verdiepen. 
 
Beleid: 
De commissie zal trachten de Bijbelse visie op Israël in de gemeente te verbreiden door: het geven 
van voorlichting over de relatie met het volk van Israël door artikelen in het kerkblad; het regelmatig 
organiseren van voorlichtingsavonden, eventueel in overleg met andere kerkelijke organen; 
aandacht vragen voor de plaats van Israël in de prediking, het gebed en de voorbede. Met deze 
activiteiten wil men de gemeente meer bewust maken van de Bijbelse beloften voor het volk van 
Israël en de omliggende volken. 

 
 
9. College van kerkrentmeesters 
 
Inleiding  
Het college van kerkrentmeesters is samengesteld uit alle ouderling(lidmaat)-kerkrentmeesters van de 
wijken 1 en 2. Het totale aantal leden is bepaald op 6 zoals in de Plaatselijke regeling is vastgelegd. We zien 
geen aanleiding dit aantal in de komende jaren te wijzigen. Het college van kerkrentmeesters( hierna te 
noemen CvK) is in de Algemene Kerkenraad (AK) van de Hervormde Gemeente in Oldebroek 
vertegenwoordigd door een afgevaardigde uit beide wijken. Het CvK heeft een eigen beleidsplan/werkplan 
opgesteld. De beleidsmatige punten zijn hierna vermeld.  

Om het geheel overzichtelijk te houden is het beleidsplan in diverse hoofdstukken ingedeeld.  
 
A. Betekenis beleidsplan 
Het beleidsplan van het College van Kerkrentmeester (CvK) van de Hervormde Gemeente te 
Oldebroek heeft een aantal functies. Deze functies zijn: bestuursinstrument, voorlichtingsinstrument, 
verantwoording van gemaakte keuzen en geeft inzicht in het totaal van de activiteiten.  
De kerk is volop in beweging en het beleidsplan moet meehelpen om daar goed op te anticiperen. 
 
B. De kerkrentmeesterlijke opdracht 
Het besef dat het beheer van de kerkelijke gelden en goederen ook een geestelijke zaak is, is van 
lieverlee in de kerk aanvaard. Het vraagt dus om een goede samenwerking tussen CvK en AK. Het 
vraagt om eenheid in beleid en beheer. Het is de kerkenraad die het algemene beleid bepaalt op 
geestelijk en op financieel terrein. Dit krijgt in de regel vorm in het vaststellen van het beleidsplan, de 
begroting en de jaarrekening. Dat benadrukt de eindverantwoordelijkheid van de AK. 
Deze eindverantwoordelijkheid laat echter onverlet dat ook het CvK in de gemeente een afgeleide 
verantwoordelijkheid heeft voor de zorg van de vermogensrechtelijke aangelegenheden: het 
kerkrentmeesterlijke beheer oftewel zorg voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-
diaconale aard van de gemeente. In overeenstemming met de bepalingen van de kerkorde en 
ordinanties is het CvK voor de uitvoering van haar taak dus verantwoording schuldig aan de AK. Zij 
verricht haar werkzaamheden in overleg met de AK en voor zover dit noodzakelijk is met het college 
van diakenen en de organen van bijstand. 

 
C. Personeel 
De AK heeft in haar vergadering d.d. 28-6-2012 de volgende besluiten genomen: 
 
Preekbeurten  
Met ingang van januari 2013 hebben beide predikanten per jaar minimaal 62 beurten te vervullen. 
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Pastoraat 
Voor de pastorale bezettingsgraad wordt als uitgangspunt gehanteerd ca. 1000 leden per fulltime 
equivalent (FTE). Met als kanttekening dat elke wijk recht blijft houden op één fulltime predikant. 
Voor pastorale/kerkelijk medewerkers is per wijk daarom een taakomvang beschikbaar van: (aantal 
leden: 1000). 
 
Wijk 1 met 1021 leden: krijgt tijdelijk voor 0,2 FTE hulp in het pastoraat, na elke contractverlenging 
wordt de omvang van de hulp geëvalueerd. Er blijft te allen tijde de mogelijkheid voor hulp in het 
pastoraat op basis van een nul uren contract.  
Wijk 2 met 1719 leden krijgt 0,8 FTE pastorale hulp, na elke contractverlenging wordt de omvang 
van de hulp geëvalueerd. 
De max. salarisschaal is 8.  
Benoeming van de pastorale werker geschiedt door de AK, waarbij één van beide wijken een 
voordracht doet. 
Voor beide predikanten is een woning beschikbaar. De pastorale medewerker dient zelf voor een 
woning te zorgen. Het college van kerkrentmeesters wil dit beleid continueren.  

Kosters 
De kosters worden benoemd door de AK op voordracht van de CvK. Hierbij gaat de voorkeur uit 
naar leden van de gemeente. 
Er is een fulltime koster-beheerder voor de Dorpskerk/Open Huis. Naast de dorpskerk is een 
kosterswoning beschikbaar.  
Voor de Maranathakerk is een echtpaar als parttime koster aangesteld, die zelf voor een woning 
dient te zorgen.  
De kostersfuncties blijven vooralsnog gehandhaafd met dien verstande dat bij een dreigend tekort op 
de begroting als eerste hierop bezuinigd moet gaan worden. In dat geval zal een beroep gedaan 
moeten worden op vrijwilligers. 
 
Organisten 
Benoeming van organisten door AK op voordracht van CvK. 
Het organisten team bestaat uit: 

a. een hoofdorganist. Deze zal 20 – 25% van de speelbeurten invullen verdeelt over beide 
wijken en kerkgebouwen. De aanstelling zal op freelance basis zijn of in vaste dienst.  

b. Vrijwilligers. Hun inzet zal afhankelijk zijn van beschikbaarheid. Zij zullen een 
vrijwilligersvergoeding ontvangen (+ reiskostenvergoeding indien woonachtig buiten 
Oldebroek). 

 
Om het niveau van begeleiding tijdens de erediensten “op peil” te houden zal een zorgvuldige 
procedure gevolgd worden bij het nieuw benoemen van een organist. De ervaring leert dat het 
steeds moeilijker wordt om goed gekwalificeerde organisten te vinden. In de komende 
beleidsperiode zal middels opleiding en evaluatie gewerkt worden aan verdere scholing van de 
organisten. 
 
Vrijwilligers 
Wat zou een kerk zijn zonder vrijwilligers. Wij mogen dankbaar  zijn dat er in onze gemeente een 
groot aantal vrijwilligers bereid zijn om allerlei taken op zich te nemen. 
Een beperkt aantal vrijwilligers ontvangt een vrijwilligers vergoeding. Het betreft hier een aantal 
mensen die in verhouding een zeer groot aantal uren  werkzaamheden verrichten die anders door 
een betaalde kracht uitgevoerd zou moeten worden. 
De 14 leden van de commissie van bijstand vervullen een belangrijke rol bij de 
geldwerving(collecteren en actie kerkbalans) en daarnaast hebben zij een adviserende rol naar CvK. 
Een en ander zoals verwoord in de regeling werkwijze van de commissie van bijstand. 

 
D. Onroerende zaken 
 
De gemeente bezit 7 gebouwen dit zijn:  

1. Dorpskerk aan de Zuiderzeestraatweg 106; 
2. Maranathakerk, (inclusief bijgebouwen) Verlengde Looweg 21; 
3. Kerkelijk Centrum ’t Open Huis, Kerkstraat 1 
4. Pastorie, Spronksweg 1; 
5. Pastorie, Ratelaar 9; 
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6. Kosterswoning, Kerkstraat 1; 
7. Woning aan de Zuiderzeestraatweg 314  

 
Naast de kerkelijke activiteiten (die altijd voorrang hebben) kunnen de gebouwen ook verhuurd 
worden voor activiteiten met dien verstande dat de te houden activiteit niet in strijd is met de 
doelstelling van de kerk. 
De conditie van alle gebouwen is redelijk tot goed te noemen. 
Voor de komende jaren staan geen grootscheepse renovaties of uitbreidingen op het programma. 
Wel dient een deel van het dak van de Dorpskerk vernieuwd te worden. 
Om geen kosten door te schuiven naar de volgende generaties zal het onderhoud goed op peil 
gehouden moeten worden. Hiervoor wordt een onderhoudsplan (10 jaar) actueel gehouden. Jaarlijks 
zal dan ook binnen de begroting een (fors) bedrag vrijgemaakt moeten worden, om zo een 
onderhoudsfonds te creëren waaruit voor de toekomst de periodieke en buitengewone 
onderhoudsuitgaven betaald kunnen worden zonder grote schommelingen in de jaarrekening te 
veroorzaken. 
 
Een bijzondere positie wordt ingenomen door de Dorpskerk als rijksmonument. 
Aan dit kerkgebouw worden vanuit Rijksdienst voor monumentenzorg extra eisen gesteld in het 
kader van beheer en onderhoud. Zo verlangen zij een meerjaren (6 jaar) onderhoudsplan om in 
aanmerking te komen voor een gegarandeerde rijkssubsidie (BRIM). Vanaf 2008 maken we gebruik 
van de diensten (advies en begeleiding) van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in 
Gelderland.  
 
Voor de beide kerkgebouwen evenals voor ’t Open Huis is door de burgerlijke gemeente een 
gebruikersvergunning afgegeven. De beide kostersechtparen zijn in het bezit van een BHV-
certificaat. 

Orgels  
Beide kerken zijn voorzien van een pijporgel die worden jaarlijks nagezien. Het orgel van de 
Dorpskerk heeft in 2011 een grondige renovatie ondergaan en is in prima conditie. Het orgel van de 
Maranathakerk kerk vraagt de komende jaren wel enige aandacht  
Een goed orgel is een sieraad voor het kerkgebouw en kunnen de klanken ervan de erediensten 
zeer verrijken.  
Het beleid is er dan ook op gericht om de orgels in een goede conditie te houden. Gezien de grote 
temperatuurschommelingen en luchtvochtigheid in de kerkgebouwen is dit niet gemakkelijk. 
 
E. Pacht en erfpacht 
De Hervormde Gemeente heeft 33,6 ha grond in eigendom. Deze grond wordt op dit moment aan 8 
verschillende personen verpacht. Het huidige en toekomstig beleid is erop gericht om de grond in 
bezit te houden. Slechts in incidentele gevallen zal tot verkoop worden overgegaan, zoals bij 
verkoop als bouwkavel. Het verpachten van grond vindt in eerste aanleg plaats aan gemeenteleden. 
Daarnaast zijn er nog 2 erfpachtpercelen in eigendom. De erfpachtpercelen zullen, gelet op de lage 
rente, in principe niet verkocht worden. Indien wel tot verkoop wordt besloten dan is de richtlijn van 
de verkoopprijs minimaal 50% van de vrije verkoopwaarde. 
De pachtprijzen zijn aangepast aan de norm van de in 2007 vernieuwde pachtwetgeving. 
Daarbij zijn ook de waterschapslasten nader bezien en aangepast. 

 
F. Archief 
Het beheer van het archief valt onder verantwoordelijkheid van het CvK.  De dagelijkse zorg berust 
bij de desbetreffende scriba’s/secretarissen van de betrokken organen. Onderzocht zal worden hoe 
dit duidelijker vorm gegeven kan worden waarbij ook de digitale gegevens betrokken worden. 
Het archiefbestand kan in 3 groepen verdeeld worden: 

1. Het werkarchief zoals dat  4 jaar bij de scriba/secretaris aanwezig is 
2. Archiefmateriaal van 4 tot 15 jaar wordt in de brandvrije ruimte in de Dorpskerk bewaard 
3. Na 15 jaar wordt het archief opgeslagen bij het streekarchivaat in de kelder van het 

gemeentehuis. 
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G. Financiën 

Inkomsten 
We hebben de laatste jaren de jaarrekening steeds met een positief saldo kunnen afsluiten. Dat 
geeft reden tot dankbaarheid en vertrouwen naar de toekomst. We moeten onze ogen echter niet 
sluiten voor een aantal zaken die al jaren in de landelijke kerk, maar de laatste jaren ook in onze 
gemeente waarneembaar zijn : teruggang in ledenaantal, teruggang in kerkbezoek, vergrijzing van 
het ledenbestand. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting hebben we hier dan ook rekening 
mee gehouden.  

Uitgaven 
Bij de uitgaven dienen we jaarlijks rekening te houden met een stijgingspercentage van ca. 3%. De 
eerste paar jaar zal dit nog niet leiden tot een tekort op de begroting, maar op wat langere termijn 
echter wel. Daarom zal m.n. naar de personele lasten gekeken moeten worden. Vermindering van 
personele inzet op langere termijn zal moeilijk te voorkomen zijn. Lastige bijkomstigheid hierbij is dat 
de financiële effecten van personeelskrimp pas op langere termijn een positieve uitwerking hebben. 
We zullen dus mogelijk een aantal jaren met een negatief resultaat genoegen moeten nemen waarbij 
een aanspraak gedaan kan worden op de opgebouwde reserves. Een andere mogelijkheid is dat de 
gemeenteleden de inkomsten middels levend geld laat stijgen conform de jaarlijkse 
stijgingspercentages van de onkosten. 
Mede door het besluit om het ledenaantal per FTE te verlagen van 1100 naar 1000 en het verlagen 
van het minimale aantal preekbeurten per predikant laat de meerjarenbegroting voor de komende 
jaren een negatief saldo zien. Door de opgebouwde reserves is dit nog wel enige jaren op te vangen. 

De meerjarenbegroting is aanwezig en wordt jaarlijks actueel gehouden. 

H. Contact gemeente 

Kerkblad 
Sinds 1977 wordt een kerkblad, genaamd Hervormd Oldebroek, uitgegeven door de plaatselijke 
gemeente. Het blad verschijnt maandelijks m.u.v. de vakantieperiode. Eindredacteur is bij toerbeurt 
de predikant van wijk 1 of 2. Voor het beheer is een commissie gevormd die zorgt voor het tijdig 
drukken en verspreiden van het blad bij alle gezinnen van onze gemeente. Twee keer per jaar wordt 
een vrijwillige bijdrage van de lezers gevraagd waarvan tot op heden de kosten voor het 
vervaardigen van het blad betaald kunnen worden. Voor de toekomst zal dit ook het uitgangspunt 
blijven. 

Kerkbode voor de Veluwe 
De Veluwse kerkbode verschijnt wekelijks en bevat voor onze gemeente actuele zaken m.b.t. 
geboorte, ziekte en overlijden evenals andere zaken die onder aandacht van de gemeenteleden 
gebracht moeten worden. Er dient rekening mee gehouden te worden dat niet alle gemeenteleden 
geabonneerd zijn op deze kerkbode. Ook in de naaste toekomst zien wij nog een toevoegde waarde 
van dit blad uitgaan. 

Kerkradio 
Speciaal voor ouderen en zieken die de gang naar de kerk niet meer kunnen maken, evenals voor 
gemeenteleden die tijdelijk aan huis gebonden zijn hebben wij de beschikking over kerkradio’s.  
Hiervoor wordt een kostendekkende vergoeding gevraagd.  

Website www.hervormdoldebroek.nl 
Op deze site vindt u alle informatie over het kerkelijk leven van de gehele hervormde gemeente, dit 
varieert van de tijdstippen en locaties van de diverse kerkdiensten tot achtergrondinformatie over de 
kerkgebouwen.  
Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun 
activiteiten te presenteren. Het instandhouden en onderhouden van de website heeft blijvende 
aandacht nodig. 
In de komende periode zal bezien worden in hoeverre de website van de gemeente de rol van 
Hervormd Oldebroek, Veluwse Kerkbode en de kerkradio al(deels) kan overnemen.  
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Zendgroep Kerken 
De gemeente participeert in de Zendgroep Kerken van de locale omroep Loco. Een team van 
gemeenteleden verzorgt regelmatig radioprogramma’s. Op de zondagen worden, volgens een 
opgesteld rooster, kerkdiensten direct uitgezonden. Afgevaardigde van de  wijkkerkenraden hebben 
zitting in de Loco. 
 
Beleid: 
In de beleidsperiode zal dit werk worden voortgezet zolang de Loco-radio daartoe de gelegenheid 
geeft 
 
Uurtje zingen 
Het “Uurtje zingen” vindt plaats in de Maranathakerk op woensdagavond. Dit zijn 
samenzangavonden, waar Psalmen en geestelijke liederen worden gezongen. Middels een korte 
overdenking wordt getracht op eenvoudige wijze “het evangelie” door te geven. 

I. Administratie en verzekeringen 

Voor de ledenadministratie(programma van de LRP  en de administratie van de actie kerkbalans is 
een vrijwilliger aangesteld. Zij ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Voorts worden een 
doopregister, belijdenisregister en een trouwregister bijgehouden. 
De financiële administratie wordt door vrijwilligers uitgevoerd en sinds 2008 is KKA ingeschakeld 
t.b.v. de bewaking van de grote lijnen en het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Deze 
nieuwe wijze van werken zal in komende jaren worden geëvalueerd. 
De afgesloten verzekeringen worden herzien en zonodig zal een contract met een andere 
maatschappij worden afgesloten. Uitgangspunt is dat alle verzekeringen bij Donatus worden 
ondergebracht. 
 

10. Kontakten met kerk en school 
 
Contacten met de andere kerken in Oldebroek 
Als Hervormde Gemeente sluiten we ons niet af voor andere kerkgenootschappen in Oldebroek. We leggen 
daarbij de nadruk op de elementen die de kerken binden. De relaties die in de loop van de jaren opgebouwd 
zijn met andere kerkgenootschappen in Oldebroek, zijn waardevol. 
Sinds 2007 heeft, vanwege de vorming van de Protestantse Kerk Nederland, het moderamen van de 
Algemene Kerkenraad  nauwere contacten met de Gereformeerde Kerk hier ter plaatse. Jaarlijks hebben de 
moderamina een samenspreking. Die contacten zijn intensiever dan met andere kerken. Wijk 2 heeft jaarlijks 
een éénmalige kanselruil.  
Wederzijdse afvaardiging naar kerkdiensten van alle kerken in onze naburige gemeenten (bijv. afscheid, 
intrede, jubileum, enz.) maken dat zichtbaar. Er is  geen overleg met de gezamenlijke moderamina. Voor de 
toekomst kan worden gedacht aan intensivering van de kontakten.   
 
Kerk-school 
Er is jaarlijks overleg tussen de voorgangers van Luctor, VEG, Gereformeerde – en Hervormde Kerk. Het 
contact kerk en school richt zich op het bezoeken van de scholen rondom de schoolprojecten wat uiteindelijk 
tot doel heeft afsluitende erediensten om de relatie school-kerk-gezin duidelijk te maken. 
  
Contacten met zusterkerken 
Via de diaconale commissie hebben wij een speciale relatie met zusterkerken in Roemenië en Oekraïne. 
Materiële ondersteuning en hartelijke vriendschappelijke banden over en weer vormen de kern. De 
kerkenraad wil de bestaande relaties voortzetten en daar waar mogelijk en zinvol, verbreden of verdiepen. 
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Bijlage verklaring doop en overdoop (blz. 4) 
 
Verklaring met betrekking tot de doop en overdoop 
 
1. Wat is er aan de hand? 
Enkele lidmaten van de gemeente hebben zich in het najaar van 2007 elders laten overdopen. In de 
morgendienst van zondag 25 november 2007 is in wijk 2 een kanselboodschap voorgelezen, waarin onder 
andere een uitvoeriger verklaring is toegezegd. Omdat de vragen rondom de doop de grondslag van de 
gehele gemeente aangaan, is besloten dat er vanuit de Algemene Kerkenraad een verklaring zal worden 
gegeven. 
 
2. Waarom laat men zich overdopen? 
In het algemeen gesproken kunnen we zeggen dat men ernst wil maken met het Woord en de dienst des 
Heeren. Op grond van de Bijbel zijn zij tot de conclusie gekomen dat christenen pas nadat zij het geloof 
beleden hebben behoren gedoopt te worden. Hoewel zij als kind de doop reeds hebben ontvangen, zijn zij 
toch tot het besluit gekomen om zich te laten overdopen (zelf wil men niet spreken van overdoop, maar van 
geloofsdoop en zien zij het zich opnieuw laten dopen als een vernieuwing van de oorspronkelijke doop).  
 
3. Waarom hebben we hier grote moeite mee? 
We moeten erkennen dat we als christelijke gemeente de kracht en de betekenis van de doop zo weinig 
gestalte geven. We hebben het ook aan onszelf te wijten dat er onder onze leden zijn, die de kracht en de 
betekenis niet (meer) zien. Het is hun vanuit de gemeente onvoldoende bijgebracht, niet vóór-geleefd. 
We beseffen dat het al of niet afwijzen van de doop van kinderen weliswaar niet behoort tot het fundament 
van de gemeente, maar wel behoort tot de structuur, het gebinte van de gemeente. Het raakt de bediening 
van de sacramenten, de visie op de gemeente als behorende tot het verbondsvolk van God, de geloofs-
opvoeding en het onderwijs, dat daarop is gebaseerd. Al deze zaken komen in het geding, wanneer de 
kinderdoop ter discussie wordt gesteld. Voor een fundamentele bijbelse bezinning verwijzen we naar het 
boekje van wijlen prof. dr. C. Graafland, Volwassendoop, kinderdoop, herdoop, Amersfoort 1979 (eenvoudig 
te downloaden op de website van de IZB e-boeken).  Hij maakt duidelijk dat het eigenlijk niet anders kan dan 
dat er onder de eerste christenen ook kinderen gedoopt werden. Verder merken we nog op dat de 
argumenten die in een hedendaagse discussie tegen de kinderdoop aangevoerd worden nauwelijks 
verschillen van die welke in de tijd van de reformatie van de kerk in de zestiende eeuw werden aan gevoerd. 
Calvijn en in zijn voetspoor de opstellers van onze gereformeerde belijdenisgeschriften en de opstellers van 
de onder ons gebruikte liturgische formulieren hebben deze argumenten op bijbelse gronden krachtig 
weersproken. Het gaat hierbij om de visie op het verbond dat God eens met Abraham en zijn zaad heeft 
opgericht. Het gaat hier om de relatie van de Gemeente van Christus tot dat verbond. De doop heeft alles 
met dat verbond te maken. Ze is onder het nieuwe verbond gekomen in plaats van de besnijdenis. Het is 
God die met ons een verbond wil sluiten en dat houdt in dat wij dat mogen ontvangen. De Heere is de 
eerste. Bij de overdoop krijgt de mens die antwoord geeft een veel te grote rol toebedeeld. In Genesis 15 
lezen we dat God een verbond sluit met Abraham, terwijl hij ligt te slapen! 
In prediking, pastoraat en catechese moeten deze zaken steeds weer onder de aandacht van de leden van 
de gemeente worden gebracht.  
Met de kerk van de reformatie zien we de afwijzing van de doop van de kinderen van de Gemeente van 
Christus als een dwaling. 
 
4. Waarom is overdoop zo ingrijpend? 
We zijn principieel een belijdende kerk. Ons geloof is gegrond op het Woord van God. De grote vraag is 
altijd weer ‘hoe lezen wij de Bijbel?’. Wij zijn er van overtuigd dat de schriftvisie, verwoord in het klassiek-
gereformeerd belijden, nauw aansluit bij de weg die God wil gaan met mensen. Een wezenlijk onderdeel 
daarvan is de visie op verbond en verkiezing. Als er een streep door een wezenlijk deel van het belijden van 
de kerk der eeuwen gezet wordt, kunnen we dat niet lichtvaardig afdoen. Rond het belijden van de kerk kan 
geen sprake zijn dat ieder zijn eigen waarheid uit de Bijbel kan halen. Een belijdende kerk staat ergens voor. 
We zijn als AK en wijkkerkenraden geroepen om te waken voor de zuiverheid van de leer.  
Ook hebben de belijdende leden van de gemeente bij het afleggen van de openbare belijdenis van het 
geloof hun ja-woord gegeven op de vraag  ‘om getrouw te zijn onder de bediening van het Woord en de 
sacramenten …’; ook is er bij de doopsbediening ingestemd met de vraag of de leer van het Oude en 
Nieuwe Testament, die in de christelijke kerk alhier geleerd wordt, de ware en de volkomen leer van de 
zaligheid is. Het zich opnieuw laten dopen (en daarmee een streep zetten door de eerder bediende doop in 
de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) zien we als een onzorgvuldig omgaan met en een 
verachten van het heilig sacrament.  
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5. Wat zijn de consequenties van de genoemde onbijbelse visies op de doop? 
We weten ons als gemeente verbonden met en verplicht aan het gereformeerd belijden. We denken hier in 
het bijzonder aan de leer aangaande de heilige doop, die geen ruimte laat voor de overdooppraktijk. Thans 
krijgen we te maken met de situatie dat belijdende leden van de gemeente zich elders voor de tweede keer 
laten dopen en tegelijkertijd de gemeenschap met de kerk wensen voort te zetten. In deze nieuwe situatie is 
het noodzakelijk duidelijkheid te verschaffen om de gemeente tegen dwaling te beschermen en verwarring te 
voorkomen. 
Het is het verlangen van de kerkenraden van de beide wijkgemeenten om de zegenrijke betekenis van het 
verbond- dus ook van de doop – aan alle leden van de gemeente te onderwijzen. 
Leden van de gemeente die zich lieten overdopen of een met de overdoop sympathiserend standpunt 
uitdragen zijn uitgesloten van taken die direct verbonden zijn met de identiteit van de gemeente, zoals de 
ambten en het leidinggevenden aan jeugdwerk en de zondagsschool.  
 
Ten slotte 
Jakobus schrijft in zijn brief (1:5): ‘Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, 
Die aan ieder overvloedig geeft.’ De Heere geve ons allen het rechte zicht op de rijkdom van Zijn Woord en 
verbond. 
 


