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Inleiding
Het huidig beleid van de kerkenraad is gebaseerd op het Beleidsplan voor de periode 2013-2017.
Omdat wij van mening zijn dat een beleidsplan actueel dient te zijn en te blijven, is besloten om ook
voor de volgende periode van vier jaar (2020 – 2023) het bestaande beleidsplan te actualiseren.
Daartoe heeft de kerkenraad een commissie benoemd bestaande uit 4 kerkenraadsleden en 3 leden
van de gemeente met het verzoek om het bestaande beleidsplan te actualiseren. De commissie heeft
aan ons verzoek voldaan en aan de kerkenraad een concept aangeboden. Dit concept is dd 21
november 2019 in samenspraak tussen de kerkenraad en een delegatie van de commissie besproken;
waarbij het concept op enige punten is aangepast en als zodanig op 9 december 2019 aan de
gemeente zal worden gepresenteerd. De gemeenteleden wordt dan de mogelijkheid geboden nog
vragen/opmerkingen te plaatsen. Nadien zal het beleidsplan, na de gemeente gehoord te hebben,
door de kerkenraad worden vastgesteld.
Aan het beleidsplan zal een werkplan worden toegevoegd waarin de actiepunten worden benoemd
voor de komende 4 jaren. Eens per jaar zal het omschreven werkplan door de kerkenraad worden
getoetst om te bezien of ermee in de pas gelopen wordt.
Wij zijn dankbaar dat ook gemeenteleden zich betrokken hebben gevoeld bij het tot stand komen van
dit plan. Dankbaar zijn we ook dat we ons tijdens het gehele proces gesteund hebben gevoeld door
Gods aanwezigheid en de leiding van de Heilige Geest. Wij blijven bidden dat Hij ons ook deze
periode blijft leiden tot opbouw van onze Hervormde gemeente.

Andel, dd ……………………………
Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Andel:
de voorzitter,

de scriba,

G. van Giessen

G.P. Versteeg
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Leeswijzer
Bij het herzien van het beleidsplan 2013-2019 naar een beleidsplan 2020-2023 heeft de
beleidscommissie enkele wijzigingen gedaan bij de opbouw/vormgeving van het beleidsplan. In deze
leeswijzer staat een toelichting over de definities van visie, beleid en werkplan en de
hoofdstukindeling. Ook lichten we toe hoe we zijn omgegaan met ‘oude’ inmiddels ingebedde
acties/gebruiken uit het vorige werkplan.
Hoofdstukindeling
In het beleidsplan 2013-2019 was er een separaat hoofdstuk werkplan. In dit herziende plan is dit
samengevoegd en geclusterd direct onder de visie en het beleid van het betreffende onderwerp
(hoofdstuk 2). Dit leest gemakkelijk en dubbelingen tussen beleid en werkplan worden hiermee zoveel
mogelijk beperkt. Het werkplan zou (twee)jaarlijks door de kerkenraad bekeken moeten worden, om te
beoordelen of we op de juiste weg zitten bij het uitvoeren van de acties uit het werkplan.
Definitie visie, beleid, werkplan
Voor een goede leesbaarheid is het nodig om de zienswijze van de beleidscommissie op de termen
visie, beleid en werkplan te begrijpen.
• Visie: de stip aan de horizon. Waar staan we voor; waar willen we heen.
• Beleid: hoe we op een praktische manier vorm geven aan de visie.
• Werkplan: de (actie)punten die in de komende tijd specifiek opgepakt worden of (opnieuw
extra) aandacht behoeven.
'Oude', inmiddels ingebedde acties/gebruiken uit het vorige werkplan, die we graag continueren, zijn
verplaatst naar de betreffende paragraaf beleid. Deze onderwerpen zijn in de afgelopen periode
opgepakt, verder uitgewerkt en geven op een praktische manier reeds invulling aan de visie.
We merken op dat sommige beleidspunten dusdanig praktisch zijn, dat ze ook opgenomen staan in
het huishoudelijk regelement of het handboek voor de kerkenraad. Logischerwijs is er overlap met
delen uit deze documenten.
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1. Missie van de Hervormde Gemeente Andel
Als gemeente zijn wij geroepen door God, de Getrouwe die zijn belofte gestand doet (1 Tess. 5:24). Wij
leven uit Gods genade. Onze missie is dat wij in deze wereld dienstbaar werkzaam zijn tot eer van God
en tot zegen van mensen. Omdat wij tot Gods Koninkrijk behoren, willen wij ons dienstbaar opstellen.
Vanuit de ons geschonken genade leeft de gemeente in de kracht van de Heilige Geest, om met vallen
en opstaan te worden wat wij in Christus al zijn.
Het gaat ons erom een kerk te zijn die zowel de schatten van het evangelie zuiver weet te houden en
haar boodschap niet aanpast aan de eisen van de tijd. En om een kerk te zijn die midden in de
samenleving staat, uitnodigend naar onze naasten.1
Onze missie is samen te vatten met de woorden van Jezus Christus, als Hij de wet samenvat: U zult de
Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en u zult uw
naaste liefhebben als uzelf. (Mat. 22:37-39).

2. Beleidsplan 2020 - 2023
2.1. De gemeente
Visie
De gemeente is een gemeenschap van christenen die door Christus is gevormd. Christus is de bron en
het hart van de gemeente. De gemeente is een liefdevolle gemeente die groeit in het geloof.
De gemeente is zeer gevarieerd samengesteld wat onder andere de leeftijd, traditie en geloofsbeleving
betreft. Omdat wij samen de gemeente van Christus vormen, houden wij rekening met elkaar en
respecteren, waarderen en vertrouwen wij elkaar. Wij zijn broeders en zusters in Christus.

Beleid
De gemeente biedt een plaats waar we het geloof beleven, praktiseren en het kan groeien. Bij de
uitvoering van het beleid houden we rekening met de verschillen tussen gemeenteleden.
Er is na uitvoerige bezinning binnen de kerkenraad en gemeente een visie opgesteld betreft
homoseksualiteit. LHBT’ers zijn in de basis welkom als volwaardig lid van onze gemeente en krijgen
net als elk gemeentelid de nodige pastorale zorg. In de visie2 staat meer uitgewerkt over belijdenis,
deelname aan het Heilig Avondmaal en ambten.
De gemeente heeft niet alleen de gemeenteleden iets te bieden, maar heeft ook een taak in de wereld
die onder andere tot uiting komt in het diaconale en missionaire beleid.
Integriteit is een belangrijke waarde van de gemeente. Daarom waken we er voor dat de integriteit van
de gemeente als geheel en die van individuele gemeenteleden wordt gewaarborgd. We hebben
hiervoor integriteit beleidsmaatregelen waarmee we werken3.
Veel werkzaamheden en activiteiten in de gemeente worden georganiseerd door commissies van
gemeenteleden. De commissies, kringen, verenigingen en activiteiten geven handen en voeten aan dit
beleid. De kerkenraad is verantwoordelijk en voelt zich betrokken bij het werk van deze commissies en
onderhoudt de contacten met deze commissies.
Werkplan
• Bij de praktische uitvoering van het beleidsplan en werkplan houden we rekening met
gevoelens en geloofsbeleving van gemeenteleden.

1

Delen van de missie zijn gebaseerd op de missie van het beleidsplan 2009-2013 en tekst uit het eerste hoofdstuk
van het boek Geroepen in een nieuwe eeuw van dr. J. Hoek (2008)
2 De visie homoseksualiteit is openbaar gemaakt in de gemeente en op te vragen bij de kerkenraad.
3
Meer hierover via onze website
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•

De kerkenraad of een delegatie namens de kerkenraad bespreekt periodiek de voortgang van
activiteiten en werkzaamheden die door commissies en personen in de gemeente worden
verzorgd. Het is goed dit beleidsplan te betrekken in deze gesprekken om te toetsen of het
beleid terugkomt in de uitvoering.

2.2. Eigen geloofsbeleving
Visie
In het geloof draait het om de persoonlijke relatie met God. Het is ons verlangen dat iedereen een
relatie met God krijgt, onderhoudt en verder ontwikkelt. De dienstbaarheid aan onze naaste wordt
gevoed door onze persoonlijke relatie met God. Voor de persoonlijke geloofsbeleving is de eredienst
van grote waarde. Ook door geloofsgesprekken en gebed wordt de relatie gevoed en opgebouwd
door de Heilige Geest. Dat is een bron waaruit we putten. De Heilige Geest helpt ons ook mee te
werken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de ongerechtigheid in de wereld te bestrijden.

Beleid
De erediensten zijn belangrijke momenten van enerzijds de uiting van de eigen geloofsbeleving en
anderzijds een bron van inspiratie voor de geloofsbeleving. Ook het kring- en verenigingsleven is een
belangrijke inspiratiebron voor de persoonlijke geloofsbeleving. Daarom zijn er in de gemeente
kringen en verenigingen, waarbij elk gemeentelid zich bij tenminste één kring of vereniging thuis voelt.
Naast deze georganiseerde bijeenkomsten is de persoonlijke omgang met God en zijn Woord in de
privé-omgeving heel belangrijk. Door toerusting helpt de gemeente de leden deze vorm te geven. De
toerusting richt zich ook op de dienstbaarheid aan de wereld. Dat is het met woord en daad in praktijk
brengen van het evangelie.

Werkplan
•
•

•

Gemeenteleden worden opgeroepen om actief deel te nemen aan het kring- en
verenigingsleven.
De kerkenraad vraagt een jaarlijkse terugkoppeling van kringen en verenigingen, en wil op
deze manier ´feeling´ houden met de kring of vereniging. De kerkenraad zorgt in dat kader
voor een lijst met contactpersonen/aanspreekpunten van de verschillende kringen en
verenigingen. Deze contactpersonen krijgen ook een aanspreekpunt binnen de kerkenraad.
Ter bevordering van de ontwikkeling van de persoonlijke stille tijd en het persoonlijk gebed
besteden we hier als gemeente extra aandacht aan. Dit gebeurt in de erediensten alsook in
gesprekken bij catechese, kring- en verenigingswerk en huisbezoek.

2.3. De eredienst
Visie
Liturgie is de dienst aan God en de wereld. De traditionele liturgie geeft daarvoor de ruimte. De
invulling van de liturgie sluit aan bij de beleving van de gemeente.
God openbaart zich in de Bijbel. Daarom staat Gods Woord centraal in een bijbelgetrouwe prediking.
Om de Heilige Geest de volle ruimte te geven, wordt Gods Woord duidelijk en begrijpelijk uitgelegd in
hedendaags taalgebruik. Daarom is er in de eredienst aandacht voor alle leeftijden en geledingen
binnen de gemeente. De sacramenten hebben een belangrijke plaats in de erediensten, omdat
daarmee Gods trouw en genade voor ons zichtbaar en tastbaar worden.

Beleid
De eredienst is een plaats waar gemeenteleden zich thuis mogen voelen in het geheel van de
gemeente. Omdat elk individueel gemeentelid – inclusief de kinderen – volwaardig lid is van de
gemeente, is er in de erediensten aandacht voor alle aanwezigen. Daarom wordt er in de diensten
begrijpelijke taal gesproken, zonder daarbij afbreuk te doen aan de inhoud van de prediking.
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Op zondag vinden twee samenkomsten van de gemeente plaats in een eredienst. Ook vinden er
samenkomsten/erediensten plaats op de christelijke feestdagen, bid- en dankdag, oud- en
nieuwjaarsdag en bij bijzondere gelegenheden zoals dienst bij overlijden en kerkelijke
huwelijksinzegeningen.
Tijdens de ochtenddienst is er voor de allerkleinste kinderen oppasdienst (0-4 jaar). Voor de jongste
kinderen van de basisschool (groep 1 t/m groep 4) worden nevendiensten georganiseerd. Deze
kinderen verlaten tijdens de kerkdienst de kerk voor deze nevendienst, waar ze op hun niveau worden
aangesproken. Om kinderen kennis te laten maken met de sacramenten in de kerkdienst, worden zij
hierbij betrokken.
Tijdens de avonddienst is er voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 kindercatechese.
In de erediensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. Bij bijzondere
gelegenheden kan hiervan in overleg worden afgeweken4. Voor de liturgische formulieren wordt
gebruik gemaakt van de hertaling van de Liturgische Formulieren uit de Gereformeerde Traditie5.
In de eredienst zingen we psalmen6 en enkele liederen uit Op Toonhoogte7. Het intochtslied voor de
dienst wordt door de predikant opgegeven. Bij overlijden is het intochtslied een gedenklied/psalm. Op
1e Kerst-, Paas en Pinksterdag zingen we ook liederen vóór aanvang van de dienst.
Er is ruimte om diensten te organiseren voor speciale doelgroepen8. In dergelijke diensten is er
gelegenheid om af te wijken van de liturgie die tijdens de reguliere erediensten gebruikelijk is. De
kerkenraad werkt mee aan verzoeken van de Classicale Commissie voor aangepaste kerkdiensten en
catechese om diensten te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.
Vijf keer per jaar wordt in een eredienst het Heilig Avondmaal gevierd. Alleen belijdende leden van de
gemeente en gasten die elders belijdend lid zijn, worden tot het Heilig Avondmaal uitgenodigd.9
Verbonden met de viering in de kerkdienst, wordt het avondmaal ook gevierd met de gemeenteleden
in Zorgcentrum De Notenhoff. Aan gemeenteleden die niet naar de avondmaalsviering in de kerk of
De Notenhoff kunnen komen, wordt de gelegenheid geboden om thuis het Heilig Avondmaal te
vieren. Bij de vieringen in De Notenhoff en bij gemeenteleden thuis zijn tenminste één ouderling en
één diaken aanwezig.
De inzegening van een huwelijk tussen man en vrouw als verbond van liefde en trouw voor Gods
aangezicht vindt plaats in een eredienst. Aanvragen tot het zegenen van relaties van mensen van gelijk
geslacht zullen niet gehonoreerd worden.10
Ook bij een dienst bij overlijden wordt de invulling van de liturgie in samenspraak vastgesteld.
Namelijk in overleg tussen predikant en de nabestaanden.
Als uiting van eerbied zingen we het aanvangs- en slotlied van de eredienst staande.
Bij de invulling van de liturgie voor dienst bij overlijden, doop-, en trouwdiensten kan afgeweken
worden van de gebruikelijke liturgie bij erediensten11. Dit gebeurt in overleg tussen betrokkenen en de
predikant, waarbij indien nodig het moderamen besluiten neemt. De kerkenraad draagt de
eindverantwoordelijkheid van de erediensten. Eens per jaar evalueert de kerkenraad samen met de
predikant de erediensten.

4

Bijvoorbeeld bij kinder- en jongerendiensten en bij dienst bij overlijden en trouwdiensten.
Uitgave van Boekencentrum 2004
6 We zingen de psalmen in de berijming van 1773.
7 Op Toonhoogte is een liederenbundel die uitgegeven is door de HGJB en Boekencentrum.
8
Bijvoorbeeld kinderdiensten, jongerendiensten en diensten voor verstandelijk beperkten.
9 Conform de Kerkorde, ordinantie 7-2-2 (de kerkorde is te raadplegen via www.pkn.nl).
10 Conform de Kerkorde, ordinantie 5-4-1.
11 Zie hiervoor het huishoudelijk regelement (openbaar) en het handboek voor de kerkenraad (beschikbaar bij
kerkenraad)
5
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Werkplan
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vanuit de gemeente is er een sterke behoefte aan een prediking die duidelijk en begrijpelijk is,
die bovendien aansluit bij het maatschappelijk leven, maar inhoudelijk niet oppervlakkig is.
Christus staat in de prediking centraal als onze Verlosser en Middelaar.
Omdat de eredienst een samenkomst is van de hele gemeente, willen we aan iedereen
aandacht geven in de dienst. De eredienst mag daarmee een plaats zijn waar iedereen zich
thuis voelt binnen het geheel van de gemeente. Daarom willen we dat alle aanwezige
gemeenteleden in de eredienst worden aangesproken. Er is voor iedereen iets bij. Niet
iedereen zal zich gedurende de hele dienst aangesproken voelen, omdat bepaalde delen voor
sommigen te moeilijk en andere delen voor anderen te eenvoudig zijn.
Kinderen worden betrokken bij (het zien van) sacramenten. Naast het naar voren roepen van
kinderen rondom de doop van een kindje, is er één keer per jaar tijdens de dienst waarin we
het Heilig Avondmaal vieren speciale aandacht voor de kinderen van de nevendienst. Zij
komen bij de laatste tafel terug van hun nevendienst om deze laatste tafel als toeschouwer
mee te maken. Er is dan speciale aandacht en korte uitleg voor deze groep over dit sacrament.
De voorbede is niet alleen een zaak van predikant en kerkenraad. Gemeenteleden kunnen
onderwerpen voor de voorbede aandragen. Met de extra aandacht voor het thema gebed
wordt dit meegenomen.
We zien ontwikkelingen in beleving van psalmen en liederen binnen de diversiteit van onze
gemeente. De oude berijming psalmen heeft bij velen een diepe betekenis, waarbij
voornamelijk de nieuwere generatie de vertaling lastig vindt. Dit heeft tot gevolg dat soms
andere berijmingen of liederen (ook buiten Op Toonhoogte) hen meer aanspreken. De
kerkenraad gaat hier de komende beleidsperiode dieper over nadenken en bezinnen hoe dit
invulling te geven.
Elke eredienst is een dienst van God en tot eer van God. Het is een voorrecht om twee
diensten te mogen houden. We zien een terugloop van kerkgang in de avonddienst. We
vinden het belangrijk om twee erediensten te houden en willen zoveel mogelijk mensen
stimuleren hier ook gebruik van te maken. Ook de tweede dienst geeft ons de mogelijkheid als
gemeente samen te zijn, te leren en te groeien in geloof en God te loven en te prijzen. Het is,
zeker in deze tijd waarin alles om ons heen heel veel aandacht vraagt, een prachtige
mogelijkheid als gemeente twee keer per week een eredienst te houden, zo met God bezig te
zijn en op Hem ‘te concentreren’.
De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheid en behoefte aan een vervolg van de
avondmaalsviering in de avonddienst, voor mensen die in de ochtenddienst verhinderd zijn
(bijvoorbeeld door werk of taak bij oppas of kindernevendienst).
Tot heden werd het intochtslied niet door de (gast)predikant opgegeven, maar door de
kerkenraad. We willen dit wijzigen: ook het intochtslied wordt door de (gast)predikant
opgegeven. Bij rouwpsalmen is de koster hier verantwoordelijk voor.
Ter verduidelijking van de prediking kunnen de schermen in de kerk worden ingezet voor het
tonen van een plaatje/landkaartjes e.d.

2.4. Pastoraat
Visie
Zoals Christus dat ook deed, tonen wij in het pastoraat onze herderlijke zorg in liefde en warmte voor
de ander. De gemeente leeft met anderen mee in zowel blijde als droevige omstandigheden. Het is de
taak van de gemeente, om zorg te dragen voor het geestelijk en lichamelijk welzijn – inclusief
pastoraat - van de ander.
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Beleid
De verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de gemeente ligt in de eerste plaats bij de predikant en
de ouderlingen. Het pastoraat heeft daarom prioriteit in het takenpakket van deze ambten (bij de
predikant is er daarnaast ook een grote prioriteit voor de prediking). De kerkenraad waakt ervoor dat
de predikant voldoende gelegenheid heeft om de erediensten voor te bereiden.
In het pastoraat is er een directe verbinding met het diaconaat.
Er wordt naar gestreefd om met alle pastorale eenheden in de gemeente gemiddeld eens per twee
jaar een gesprek te voeren.
Om de gemeente te laten delen in het lief en leed van individuele gemeenteleden, worden de namen
en gebeurtenissen van de betrokkenen – met in achtneming van de privacy – zo veel mogelijk aan de
gemeente meegedeeld en in de voorbede in de eredienst opgenomen. Dit moet ook het ‘onderling
pastoraat’ bevorderen. Om pastoraal betrokken te kunnen zijn bij de gemeenteleden wordt aan alle
gemeenteleden gevraagd om bijzondere gebeurtenissen en omstandigheden in het leven van henzelf
of van anderen in hun omgeving te melden bij predikant of wijkouderling.
De uitvoering van het jeugd- en jongerenpastoraat valt onder verantwoording van de jeugdouderling
en predikant. Bij huisbezoeken van wijkouderlingen en predikant bij gezinnen met jonge kinderen en
jongeren is aandacht voor de breedte van het gezin.
Gemeenteleden die overlijden, worden in de eredienst herdacht. Bovendien worden op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar – Eeuwigheidszondag – de namen genoemd van gemeenteleden die in
het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Rondom deze herdenking wordt aan de nabestaanden extra
pastorale aandacht geboden.
Ouderlingen worden verkozen uit de mannelijke kandidaten door de stemgerechtigde belijdende
leden van de gemeente12. Dit met in achtneming van ordinantie 3-6-5 en 3-6-6. Naast predikant en
wijkouderlingen is er een scriba en een jeugdouderling. Zij hebben geen eigen wijk. Naast de
jeugdouderling hebben vrijwilligers in het jeugdwerk een pastorale taak voor de jeugd en jongeren.

Werkplan
•

•
•

•

•

•
•
•

Naast werkzaamheden binnen de kerkenraad en taken die hieruit voortvloeien, heeft pastoraat
prioriteit in het takenpakket van de ouderlingen. Daarom worden ouderlingen zo min mogelijk
belast met andere taken binnen de gemeente.
Binnen het consistorie is extra aandacht voor een goede taakverdeling en afstemming tussen
predikant en ouderlingen.
Waar nodig volgen er binnen het consistorie verdiepingssessies op bepaalde thema’s of
concrete situaties die pastoraal leven. Ook investeert het consistorie in kennis om hun taak
goed uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld hoe bepaalde pastorale gesprekken te voeren).
Het streven van een tweejaarlijks huisbezoek blijft behouden. Dit wordt door velen
gewaardeerd, en is bij adressen die randkerkelijk zijn, een ingang om weer met elkaar in
gesprek te gaan en contact te houden.
Er zijn enkele bezoekbroeders- en zusters die vaste adressen bezoeken, vaak vanuit sociaal
oogpunt. Dit blijft behouden. Het opzetten van een poule met nieuwe bezoekbroeders- en
zusters is gewenst. Doel is om mensen uit deze poule te kunnen koppelen aan mensen uit
onze gemeente waarbij sociaal contact meer gewenst is, bijvoorbeeld bij mensen die eenzaam
zijn.
Gemeenteleden worden met regelmaat opgeroepen om bijzondere gebeurtenissen en
omstandigheden van henzelf en van anderen die zij kennen te melden bij de wijkouderling.
De kerkenraad bezint zich hoe om te gaan met randkerkelijke leden van onze gemeente (bij
het benaderen en betrekken binnen onze gemeente).
De kerkenraad bezint zich hoe om te gaan met andere samenlevingsvormen anders dan het
huwelijk (pastoraal maar ook bij de praktische invulling als inzegening, belijdenis, avondmaal

12

Conform de Kerkorde, ordinantie 3-2-3. Hiermee zijn de bepalingen in de ordinanties 3-6-4 en 9-5-4 van de
kerkorde niet van toepassing.
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•

etc.) Hierbij verdiept het zich in de waarde van het huwelijk en Gods bedoeling hiermee en
hoe dit in verhouding staat tot andere samenlevingsvormen als geregistreerd partnerschap en
een samenlevingscontract.
Het consistorie bezint zich hoe er bij huisbezoeken praktische invulling gegeven kan worden
om ‘aandacht te hebben voor de breedte van het hele gezin’ (dus ook de kinderen/jongeren).

2.5. Diaconaat
Visie
Bij diaconaat tonen wij ons geloof in het dienen van de ander. We zien naar elkaar om en hebben oog
voor wie praktische hulp nodig hebben en bieden die hulp ook, met name in de eigen omgeving.
Vanuit ons geloof en dankbaarheid om wat Christus voor ons heeft gedaan, is de gemeente diaconaal
bewust naar de ander.

Beleid
De hoofdtaak van de diaconie is het ondersteunen van hulpbehoevenden in de gemeente. Dat doet ze
door de naaste zelf te helpen waar dat nodig en mogelijk is. Ook komt ze voor hen op in gesprekken
met de burgerlijke overheid en andere organisaties.
Om de gemeente op diaconaal gebied optimaal te kunnen laten functioneren, investeert de diaconie
in kennis op diaconaal en maatschappelijk gebied door middel van deskundigheidsbevordering.
Om ook in de directe omgeving diaconale hulp te kunnen verstrekken is het nodig dat de diaconie
functioneert als een loket waar concrete hulpvragen of signalen kunnen worden gemeld.
Om de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconaat te vergroten, worden diaconale projecten
gesteund. Bij deze projecten staat niet alleen de hulpverlening centraal, maar ook de betrokkenheid
van de gemeente bij het project.
De uitvoering van het jeugddiaconaat valt onder verantwoording van de jeugddiaken. Jeugddiaconaat
betreft diaconaat door en voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen dat in de gemeente gewerkt
wordt aan de diaconale houding van kinderen en jongeren en actief betrokken zijn bij diaconale acties.
Maar het betekent ook dat kinderen en jongeren in en om de gemeente gebruik kunnen maken van
diaconale ondersteuning. Jeugddiaconaat is geïntegreerd in de jeugdwerkactiviteiten. Daarin
participeert de jeugd in diaconale hulp voor anderen door middel van diverse activiteiten en
sponsorkinderen. Bovendien wordt via het jeugddiaconaat hulp geboden aan kinderen en jongeren die
dat nodig hebben.
De diaconie heeft naast deze taken ook tot taak om minder mobiele gemeenteleden in de
gelegenheid te stellen kerkdiensten mee te beleven door het organiseren van de kerkauto en de
opname en uitzending van kerkdiensten via internet en kerktelefoon.
Als een uiting van een groet en bemoediging namens de gemeente, wordt wekelijks een
bloemengroet bij een gemeentelid bezorgd.
Diakenen worden verkozen uit de mannelijke kandidaten door de stemgerechtigde belijdende leden
van de gemeente13. Dit met in achtneming van ordinantie 3-6-5 en 3-6-6.
Eén van de diakenen is een jeugddiaken.

Werkplan
•

•

De diaconie helpt hulpbehoevenden met financiële, materiële en persoonlijke hulp. Deze hulp
kan de diaconie zelf bieden, maar ze kan ook helpen deze hulp bij andere organisaties te
vinden.
De diaconie investeert in kennis om zelf beter toegerust te zijn voor haar taak. Ook is er
aandacht voor het goed informeren van de gemeente door de diaconie zodat gemeenteleden

13

Conform de Kerkorde, ordinantie 3-2-3. Hiermee zijn de bepalingen in de ordinanties 3-6-4 en 9-5-4 van de
kerkorde niet van toepassing
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•

•

•

meer betrokken raken bij het diaconaat. De gemeente wordt geïnformeerd over de
mogelijkheden van hulp die de gemeente direct of indirect kan bieden, zodat deze hulp
optimaal wordt benut. Concrete hulp kan worden aangevraagd bij de diaconie.
De diaconale betrokkenheid van de gemeente kan worden vergroot door betrokkenheid bij
concrete projecten. Projecten waar gemeenteleden persoonlijk bij betrokken zijn, worden waar
mogelijk ondersteund.
De gemeente heeft zich via de GZB voor een periode verbonden aan ds. Vogelaar in Sulawesi
(Indonesië). De diaconie brengt zijn werkzaamheden regelmatig onder de aandacht in de
gemeente.
Voorheen was er geen bloemengroet als er Heilig Avondmaal wordt gevierd. Dit verandert;
ook bij diensten met de viering van het Heilig Avondmaal is er een bloemengroet.

2.6. Zending en evangelisatie
Visie
De gemeente is er niet alleen voor zichzelf. We hebben een waardevol woord voor de wereld en
daarom willen en mogen wij het evangelie niet voor onszelf houden. Jezus Christus zegt: “Ga dan
heen, onderwijs al de volken” (Mat. 28:19). Wij mogen zaaien, maar God zal laten groeien (1 Kor. 3:6,7).

Beleid
Een deel van de invulling van ‘zending en evangelisatie’ wordt in onze gemeente gedaan door de
Diaconale Activiteiten Commissie (DAC). Door de DAC willen we de gemeente laten groeien in een
missionaire houding14. Door bijeenkomsten en activiteiten wordt de gemeente bewust gemaakt van
haar missionaire roeping. De acties en activiteiten van de commissie zijn gericht op het delen van het
evangelie en het omzien naar elkaar en je naasten.
Bij sommige evangeliserende activiteiten in en rond Andel, werkt de gemeente samen met de andere
plaatselijke kerken. Hieronder hoort ook de organisatie van zendings- en/of evangelisatiediensten.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Vrij Evangelische Gemeente wordt jaarlijks een
tentdienst gehouden. Deze dienst heeft een missionair karakter.
Een voorbeeld van een missionaire activiteit voor kinderen is de Vakantie Bijbel Club.

Werkplan
•
•
•

•

Indien mogelijk en nodig wordt persoonlijk contact onderhouden met missionair werkers in
binnen- en/of buitenland.
In het kader van een missionaire houding participeert de Hervormde Gemeente in 2019 in de
organisatie van de gezamenlijke kerstnachtdienst.
Er worden de komende jaren veel huizen in Andel gebouwd. Samen met de Gereformeerde
Kerk en Vrije Evangelische Gemeente verspreiden we bij deze nieuwe gezinnen een flyer om ze
namens de kerken in Andel welkom te heten en uit te nodigen in de diensten.
Waar mogelijk kondigen we (bijzondere) diensten of activiteiten aan in lokale media en het
informatiebord bij de toegangsweg van Andel.

2.7. Gemeenschap
Visie
De gemeente is een geloofsgemeenschap. Een door God apart gezette gemeenschap welke zich
kenmerkt door eenheid in verscheidenheid. Omdat de gemeenschap belangrijk is, willen we elkaar
meer ontmoeten dan alleen tijdens de erediensten. Als leden van het Lichaam van Christus zet
14

Onder het missionaire beleid wordt het werk op het gebied van zending en evangelisatie verstaan.
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iedereen zijn of haar gaven in ten dienste van de gemeenschap. De kerkenraad en predikant geven
dienend leiding aan de gemeente. Open en respectvolle communicatie in de gemeente is een vrucht
van de geloofsgemeenschap.

Beleid
Om uitdrukking te geven aan de geloofsgemeenschap worden bijeenkomsten georganiseerd in de
vorm van koffiedrinken na de kerkdienst, waar gemeenteleden elkaar informeel kunnen ontmoeten.
Deze bijeenkomsten zijn gericht op een zo breed mogelijk deel van de gemeente. Door ontmoeting
tussen gemeenteleden wordt onderlinge betrokkenheid bevorderd met als gevolg dat gemeenteleden
elkaar helpen en versterken waar dat nodig is, maar ook blijdschap en gezelligheid met elkaar delen.
Eens per jaar, bij het begin van het seizoen is er een grootschaliger activiteit.
Voor de onderlinge betrokkenheid en de betrokkenheid van gemeenteleden bij het werk in de
gemeente wordt er zo open mogelijk15 gecommuniceerd. In het Contactblad worden mutaties in het
ledenbestand van de gemeente vermeld.
De schermen in de kerk worden voor de dienst ingezet voor het delen van de weekagenda van eigen
activiteiten.
Alle gemeenteleden hebben van God gaven gekregen die ze kunnen inzetten in het werk in de
gemeente. Door gavengericht leden te laten dienen in de gemeente, komt iedereen zo goed mogelijk
tot zijn recht en wordt de gemeente gediend. Wij willen elkaar stimuleren om mee te werken aan de
verschillende activiteiten tot opbouw van de gemeente.
Om gaven en taken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is er voor alle functies binnen de
gemeente een goede taakomschrijving.

Werkplan
•
•

•

•

De koffiedrinkmomenten na de dienst zijn de afgelopen jaren in aantal iets uitgebreid. Dit
wordt gecontinueerd.
Voor het delen van informatie binnen de gemeente wordt gebruik gemaakt van verschillende
communicatievormen, zoals het kerkblad Voetius (abonnement), het Contactblad (verspreid
onder alle leden van de gemeente) en de website. Voetius is hierbij het belangrijkste
communicatiemiddel. Zeker ook voor medeleven met elkaar. Zo worden ook de afkondigingen
die voor de diensten worden meegedeeld, gemaakt op basis van Voetius. Uit een
inventarisatie blijkt dat vooral jonge gezinnen geen abonnement hebben. Ook na extra
aandacht hiervoor kwamen er geen nieuwe abonnees. Om de toegang tot de informatie zo
laagdrempelig mogelijk te houden, werken we aan een e-mailversie van Voetiusberichten uit
Andel. Voor deze gratis e-maildienst kun je je aanmelden, waarbij je wekelijks de
Voetiusberichten uit Andel in je mail krijgt.
Bij gavengerichte inzet van gemeenteleden staat niet een vacature centraal, maar de gave van
de individuele gemeenteleden. Iedereen in de gemeente is geroepen voor een taak: het ambt
aller gelovigen. We willen stimuleren dat gemeenteleden hun gaven inzetten in de gemeente.
Door zo veel mogelijk mensen te activeren met hun gaven, wordt het vele gemeentewerk
gedragen door zo veel mogelijk schouders.
De schriftelijke taakomschrijving worden indien nodig, geactualiseerd.

2.8. Jeugd
Visie
We bieden kinderen en jongeren een veilige omgeving waar ze Gods liefde mogen ervaren. Ze worden
uitgedaagd een relatie met Jezus aan te gaan en te verdiepen. Bij de doop beloven de ouders hun
kinderen in het geloof op te voeden. De gemeente wil ouders helpen en ondersteunen bij de
geloofsontwikkeling van hun kinderen.
15

In de open communicatie wordt zorgvuldig omgegaan met de vertrouwelijkheid en privacygevoeligheid van
onderwerpen.
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Beleid
Het jeugdwerkbeleid van de gemeente wordt uitgevoerd door de jeugdraad. De jeugdraad is
verantwoordelijk voor diverse activiteiten zoals beschreven staat in hoofdstuk 3. Deze raad valt onder
verantwoording van de kerkenraad. Namens de kerkenraad hebben de jeugdouderling en jeugddiaken
zitting in de jeugdraad.
Het jeugdwerk in de gemeente richt zich op de jeugd in en rond de gemeente in de leeftijd van 0 tot
ca. 23 jaar. Omdat de geloofsopvoeding primair een verantwoordelijkheid is van de opvoeders, wil het
jeugdwerk ook hen ondersteunen.
Het jeugdwerk wil de kinderen en jongeren stimuleren en helpen om Christus te leren kennen en Zijn
discipel te worden. Dit willen we bereiken door relatiegericht jeugdwerk16. Jongeren worden
gestimuleerd om niet alleen deel te nemen aan activiteiten, maar ook te participeren daarin,
verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te tonen.
Door middel van kindercatechese en catechese voor tieners en jongeren vindt de vorming en
toerusting van de kinderen en jongeren plaats. Op de diverse clubs staat naast het christelijke karakter
ook de gemeenschap en ontspanning centraal.
Bij de organisatie van de Vakantie Bijbel Club richt de gemeente zich in het bijzonder op haar
missionaire roeping onder de jeugd.
De jeugdraad beheert bibliotheek “De Akker” en draagt zorg voor de instandhouding en uitbreiding
van de bibliotheek, zodat gemeenteleden verantwoorde boeken kunnen lezen met een christelijke
strekking.
De jeugdraad helpt de predikant en kerkenraad waar nodig om er voor te zorgen, dat de jeugd zo
goed mogelijk wordt betrokken bij de reguliere erediensten. Per jaar worden er twee kinderdiensten17
en twee jongerendiensten georganiseerd.

Werkplan
•
•

•
•
•

De jeugdraad onderzoekt hoe ouders zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden bij de
(geloofs)opvoeding van hun kinderen.
Het relatiegericht jeugdwerk wordt door de jeugdraad vormgegeven. Dit behoeft ook de
komende jaren aandacht. Het streven is, dat alle kinderen en jongeren persoonlijke aandacht
krijgen van tenminste één vrijwilliger uit de gemeente die voor hen een mentor is.
Er wordt een (her)start gemaakt voor een activiteit voor de doelgroep van 16+.
Vrijwilligers in het jeugdwerk worden verder toegerust om hun taken te kunnen doen.
De jeugdraad wil een traject starten voor de ontwikkeling van een doelgericht en integraal
jeugdwerk waarin de persoonlijke geloofsontwikkeling en bijbehorende competenties van de
jeugd centraal staat. Daarnaast wordt de motivatie en betrokkenheid van de ouders en
vrijwilligers hierin meegenomen.

2.9. Vorming en toerusting
Visie
Het is onze roeping als gelovigen toegerust te worden voor het werk in dienst van Christus, om het
lichaam van Christus op te bouwen (Efeze 4:12). Voor iedereen is het belangrijk te groeien in kennis
van het geloof. Voor de voortdurende voeding van en de groei in het geloof ontvangen we onderwijs
en voeren we geloofsgesprekken met elkaar.

Beleid
Om gemeente van Christus te kunnen zijn, is het belangrijk dat gemeenteleden een levend geloof
hebben, in het bijzonder voor hen die een onderwijzende of leidinggevende taak hebben. Een levend
16

Bij relatiegericht jeugdwerk staat niet het programma centraal, maar de relatie tussen de leidinggevende en het
kind of de jongere.
17 Naast deze twee kinderdiensten worden er – in samenwerking met de Gereformeerde Kerk en Basisschool De
Zaaier – speciale kinderdiensten op Bid- en Dankdag georganiseerd.
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geloof kenmerkt zich door een persoonlijke relatie en omgang met God. Toerusting op dit gebied
heeft de hoogste prioriteit.
Door de prediking wordt de gemeente wekelijks geestelijk gevormd en toegerust. Daarnaast worden
activiteiten georganiseerd voor de vorming en toerusting van groepen gemeenteleden. Belangrijk
daarin zijn catechese, kringwerk en cursussen.
• Catechese: Kennisoverdracht en ontwikkeling van het persoonlijke geloof staan centraal tijdens de
catechese. Het verlangen groeit bij de catechisant om belijdenis van het geloof af te leggen.
• Kringwerk: Het kringwerk is belangrijk voor de persoonlijke geloofsbeleving van gemeenteleden.
Groepen gemeenteleden gaan hierbij met elkaar in gesprek, studeren of gaan in gebed rondom
een Bijbelgedeelte of geloofsthema. Daarom dient er voor alle gemeenteleden tenminste één kring
te zijn waarbij men zich thuis voelt. Een deel van het kringwerk wordt in samenwerking met andere
plaatselijke kerken georganiseerd.
• Cursussen: ter bevordering van de deskundigheid in specifieke taken van het gemeentewerk
worden gemeenteleden cursussen aangeboden. Daarnaast stimuleren wij cursussen ter bevordering
van persoonlijke geloofsgroei.
In het kader van vorming en toerusting worden binnen de gemeente diverse activiteiten
georganiseerd, zie hiervoor hoofdstuk 3.

Werkplan
•
•

Geledingen binnen de gemeente organiseren activiteiten die tot vorming en toerusting van
zichzelf dienen.
Om zich te bekwamen in het werk, worden nieuwe vrijwilligers18 actief gestimuleerd een cursus
te volgen op hun werkgebied. Vrijwilligers worden aangemoedigd zich te blijven ontwikkelen
door hen op de hoogte te houden van literatuur, materialen en activiteiten op hun
werkgebied. De kosten voor deze vormen van deskundigheidsbevordering worden zo veel
mogelijk door de gemeente vergoed19.

2.10. Maatschappelijke betrokkenheid
Visie
De gemeente staat wel in de wereld, maar is niet van de wereld (Joh. 17:13-16). Daarom hebben wij
oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeente is niet wereldvreemd in zichzelf gekeerd,
maar heeft oog voor wat er in de maatschappij gebeurt en neemt waar nodig haar
verantwoordelijkheid.

Beleid
In de volle breedte van het gemeente-zijn blijkt dat de gemeente maatschappelijk betrokken is. In de
eredienst (prediking en gebed) en andere activiteiten blijkt dit doordat actuele zaken en praktische
onderwerpen in de samenleving en maatschappij besproken worden. Daarbij vormt de gemeente zich
een mening en geeft ze antwoord op deze zaken en ontwikkelingen.
De gemeente heeft ook tot taak om initiatieven te bevorderen met het oog op het maatschappelijk
welzijn. De burgerlijke overheid trekt zich steeds meer terug uit het maatschappelijk leven en legt
meer verantwoordelijkheid bij de individu en bij de gemeenschap.
De gemeente heeft een bijzondere band met basisschool De Zaaier. Samen met deze school en de
Gereformeerde Kerk organiseert de gemeente op Bid- en Dankdag een speciale kinderdienst.

18

Dat betreft nieuwe ambtsdragers en andere vrijwilligers die actief zijn in het jeugdwerk of een andere
commissie van de gemeente.
19
Altijd pas na voorafgaande toestemming.
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Werkplan
•
•

De banden met basisschool De Zaaier willen we (weer) sterker aanhalen. We willen hen mede
ondersteunen bij de christelijke identiteit van de school.
We streven er als gemeente naar om een actieve rol te nemen in het aanspreken van overheid
bij sociale vraagstukken en haar verantwoordelijkheid daarin. De diaconie heeft hierin een
belangrijke rol20, en onderzoekt de uitwerking hiervan.

2.11. Financiën CvK
Visie
De gemeente brengt voldoende middelen op om de voortgang van het evangelie binnen de eigen
gemeente te waarborgen.

Beleid
Om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de visie, is het de eerste prioriteit om de
fulltime predikantsplaats te behouden.
Een gezonde financiële situatie is van groot belang. Hierbij willen we de inkomsten (tenminste) gelijk
laten stijgen met de inflatie.
Voor bijzondere eenmalige uitgaven worden speciale acties georganiseerd om extra geld te werven.
Als de middelen het toelaten, willen we een buffer die ten minste 1x de jaarlijkse lasten groot is (ca.
100.000 exclusief onderhoud). Daarnaast streven we naar een onderhoudsfonds dat tenminste
tweemaal de geraamde, gemiddelde jaarlijkse lasten voor onderhoud dekt (ca. 2 x €20.000).
Het bereiken van deze buffers is belangrijk, maar mogelijke investeringen in 'gemeente-zijn', of
investeringen die de lasten significant drukken en/of opbrengsten verhogen kunnen van de
kerkenraad een hogere prioriteit krijgen.
Risicovolle investeringen worden gemeden.
De gemeente wordt frequent op de hoogte gehouden van de financiële situatie.

Werkplan
•

Er zijn de afgelopen jaren diverse grote investeringen gedaan. Dit heeft geresulteerd in
leningen bij gemeenteleden maar ook een structureel overschot op de begroting. Om te
zorgen voor een gezonde financiële situatie van de gemeente wil het college van
kerkrentmeesters proberen leningen af te lossen, een gezonde buffer op te bouwen en
periodieke lasten te drukken.

2.12. Kerkelijke gebouwen
Visie
De gebouwen van de Hervormde Gemeente staan in dienst van gemeente-zijn.

Beleid
Wij hebben de volgende gebouwen:
• De kerk; God wil wonen in zijn gemeente, gebouwd van mensen die levende stenen zijn (1
Petrus 2:5). Het kerkgebouw is de plaats bij uitstek waar God zijn gemeente wil ontmoeten. In
de kerk willen we God en elkaar ontmoeten. Het kerkgebouw (Kerkstraat 2) wordt alleen
gebruikt voor het houden van erediensten, speciale vieringen21 en voor koor-, zang- en
muzieksamenkomsten die passen bij de identiteit van de gemeente.
• De pastorie (Kerkstraat 13a); biedt een veilige en comfortabele plek voor de predikant en zijn
gezin.

20
21

Volgens kerkorde ordinantie 3-11-1.
Bijvoorbeeld Kerst- of Paasvieringen van de basisschool.
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•

•

De voormalige pastorie (Burg. v/d Schansstraat 76); draagt als investering bij aan de financiële
positie van de gemeente. Het gebouw verhuren we aan een uitzendbureau dat er personeel
huisvest. Dit gebouw is veilig voor de bewoners.
De Ark, welke wordt beheerd en geëxploiteerd door “Stichting Hervormd Centrum De Ark”, is
beschikbaar voor verschillende onderdelen en activiteiten van de gemeente. Conform de
statuten van de stichting, wordt het bestuur benoemd door de kerkenraad.

Alle gebouwen van de Hervormde Gemeente Andel worden goed onderhouden.

Werkplan
•
•

De tuin rondom de kerk en voormalige pastorie worden heringericht.
Het CvK onderzoekt het financieel rendement (naast het maatschappelijke rendement) van
investeringen in energiebesparende maatregelen.

2.13. Relatie met andere gemeenten
Visie
Het lichaam van Christus beperkt zich niet tot onze gemeente. Daarom staat de gemeente open voor
samenwerking met andere gemeenten. Als gemeenten kunnen we elkaar helpen en van elkaar leren. In
de samenwerking behoudt elke gemeente haar eigen identiteit en wordt deze wederzijds
gerespecteerd.

Beleid
Kerkgenootschappen zijn geen concurrenten van elkaar. De Hervormde Gemeente heeft contacten
met de plaatselijke Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente. Zij houden elkaar op de
hoogte van relevante ontwikkelingen. Op sommige gebieden van zending, evangelisatie, vorming en
toerusting en speciale gebedsactiviteiten worden in samenwerking met de andere plaatselijke
gemeenten activiteiten georganiseerd. Ook helpen en leren wij van elkaar (kennisdeling) waar dit
passend en nodig is.
De activiteiten die gezamenlijk met andere gemeenten worden georganiseerd vallen onder
verantwoording van de kerkenraad. Jaarlijks belegt de kerkenraad een bijeenkomst waarin
afvaardigingen van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente elkaar ontmoeten voor
plaatselijke kerken: de Gereformeerde Kerk, de Vrij Evangelische Gemeente en de Hervormde
Gemeente.

Werkplan
•

•

•

Activiteiten die gezamenlijk worden georganiseerd nemen een bijzondere plaats in de
gemeente in, omdat de verantwoording door meer kerkenraden wordt gedeeld. Daarom is er
een nauw contact tussen de kerkenraad en de organisatoren van de activiteit. In het jaarlijks
overleg met de kerkenraden van de andere kerken worden visie en beleid van de gezamenlijke
activiteiten besproken en op elkaar afgestemd.
De jeugdraad wil vanuit het ontwikkeltraject voor een doelmatig en integraal jeugdwerk (zie
2.8) een open en kritische blik werpen op de mogelijkheden en meerwaarde tot samenwerking
met andere gemeenten. Dit willen we onder andere doen door te kijken naar de doelstellingen
van de jeugdwerkactiviteiten. Mede aan de hand daarvan kan worden beoordeeld of en in
welke vorm samenwerkingen meerwaarde heeft voor beide gemeenten.
De komende periode wordt er plaatselijk onder andere op de volgende ‘nieuwe gebieden’
samengewerkt:
o Gezamenlijk welkom heten nieuwe bewoners in de nieuwbouwwijken
o Kerstnachtdienst 2019
o Faciliteren gebruik collectebonnen van Gereformeerde Kerk in onze diensten en
andersom.
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•

Naast de samenwerking met de plaatselijke kerken moeten we de mogelijkheid van
samenwerking met buurgemeenten niet uit het oog verliezen. Zeker op gebieden waarbij
identiteiten van plaatselijke kerken sterk uit elkaar liggen, kan het logisch zijn om dan
samenwerking te zoeken met kerken buiten onze dorpsgrenzen waar bij de identiteit niet veel
verschilt met die van ons. Dit hoeft de samenwerkingen op bepaalde gebieden met de
plaatselijke kerken niet in de weg te zitten.
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3. Overzicht van de activiteiten in de gemeente

56
52
48

32
28
24
Jongerendiensten

22
20
18
16
14

8
6
4
2
0

Eredienst

10
kindernevendienst

Kinderdiensten

12

leeftijd (per 2 jaar)

bijbelkring

LEVkring

36

Follow
Me
next
Follow
Me
catech.
kindercatechese

16+ activiteit

40

belijdeniscatechese

leeftijd (per 4 jaar)

44

tienerclub
club
gr. 7 +
club
8
gr. 5 +
6

kinderoppasdienst

Week van Gebed en Nacht van Gebed

60

jf;alfj;alsfjlajf;alsjf;lasfjsl;afjl;fja;sTentddienst;aljf;ljfl;asjf;lasjf;lsajf;lasfjl

64

mannenkring

68

VakantieBijbel
Club
Bibliotheek “ de Akker”

72

vrouwenvereniging Tabitha

75+

JVV Martha

bijbelkring
senioren

per leeftijdscategorie en ingedeeld naar de aard van de activiteit

Legenda voor de betekenis van de kleuren
= dienst / vieren
= vorming en toerusting
= ontmoeting / recreatie
= missionair
= gebed
Daar waar in het overzicht twee kleuren worden gebruikt, heeft de activiteit een combinatie van twee
kleuren. Leeftijdsgrenzen in dit schema zijn indicatief. Voor veel activiteiten gelden geen specifieke
leeftijdsgrenzen.
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Organisatieschema

4. Organisatieschema van de gemeente
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