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Hoofdstuk 1. ................................................................................................ INLEIDING 

 
Op 31 december 2009 worden bij de notaris de akten ondertekend die de vereniging 
van de Hervormde Gemeente te Gendringen, Netterden en Megchelen en de 
Gereformeerde Kerk te Silvolde-Gendringen tot een feit maken. Een vereniging die 
gestalte heeft gekregen in een vrij korte periode vanaf het moment dat tot 
samengaan werd besloten. 
Aan dit proces ging een lange periode vooraf waarin vijf gemeenten in de regio 
intensief de hoofden bij elkaar hebben gestoken met het oog op een te vormen 
streekgemeente. Betrokkenen waren de hervormde gemeenten Etten-Ulft, Terborg, 
Silvolde, Gendringen-Netterden-Megchelen en de gereformeerde kerk te Silvolde-
Gendringen. 
Om een aantal redenen bleek die streekgemeente nog een stap te ver. Er moesten 
daarna de nodige wonden worden gelikt omdat de opgedane teleurstellingen fors 
waren.  
In de jaren daarna vindt een vereniging plaats tussen de gemeenten van Etten-Ulft 
en Terborg en de boven genoemde fusie die geleid heeft tot het ontstaan van de 
Protestantse Kerk te Gendringen-Bontebrug 

 
Tijdens het proces dat geleid heeft tot het samengaan van de beide gemeentes is er 
veel (denk)werk verricht. Waaraan moet voldaan worden en hoe willen we dat zo’n 
nieuwe gemeente er uit gaat zien? Daarin liggen veel aanzetten voor beleid dat 
nodig is om samen verder te kunnen gaan. 
 
Maar is na deze fusie een einde gekomen aan een verdere samenwerking tussen de 
kerken in onze omgeving. Nee zeker niet. Wij sluiten onze ogen niet voor 
veranderende omstandigheden waaronder de Protestantse kerken ook in de 
Achterhoek hun geluid willen laten horen. Nadat we een aantal jaren regelmatig 
overleg hebben gehad  met de Protestantse kerk van Silvolde en de Protestantse 
kerk van Etten-Terborg-Ulft heeft de Protestantse kerk van ‘s Heerenberg-Zeddam 
zich sinds 2020 ook aangesloten bij dit overleg. Verderop gaan we verder in op deze 
samenwerking en wat dit in de praktijk al heeft opgeleverd.  
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Een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn is de (onderlinge) communicatie. 
Daarvoor staan ons een heel aantal middelen ter beschikking. Daarvan zal de plaats 
worden beschreven en het belang zo goed mogelijk worden ingeschat. 
 
Alles wat gedaan en gedacht wordt staat in dienst van de gemeente, die “gemeente 
in  Christus” wil zijn. Zulke woorden zijn zomaar geschreven. Wat betekenen ze en 
zijn er gevolgen? Dan komen we bij het hart van de gemeente en het geloof, datgene 
waar alles om draait. Welke opdracht ligt er voor de gemeente en haar leden? In een 
beschrijving van de missie van de gemeente wordt een aanzet gegeven die open 
genoeg is om steeds verder te kunnen ontwikkelen. 
 
In het besef dat de mooiste beleidsvoornemens niet ons geloof kunnen vervangen of 
zelfs maar kunnen vormgeven bestaat onder ons wel het vertrouwen dat een 
zorgvuldige organisatie en een goede uitwerking geloof en gemeenschapsvorming 
kunnen stimuleren. 

Het leven en werken van de gemeente is vastgesteld in de Plaatselijke Regeling dd. 8 april 2016. 
Laatstelijk gewijzigd op 10 maart 2020 

Samenstelling gemeente: cijfers 2020 zijn van 28 dec. 2020. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pastorale 
eenheden 

 onbekend     onbekend  ca. 462 ca 450 421 355 346 333 

Samenstelling 
leden: 

           

Lidmaten 451   420  393 354 355 314 302 292 

Doopleden 289  283  258 241 241 199 189 187 

Overige 139    70    62  43 43 18 0 ? 

Totaal 879   773  713 638 639 531 491 479 

Leeftijdsopbou
w 

           

0 - 19 103   123  117  113 110 80 73 69 

20 - 64 518  407 350  288 280 237 213 210 

> 65 258  243 246 237 249 214 205 210 

 

  
Hoofdstuk 2. ................................................................................... DE KERKENRAAD 

 
Zoals gebruikelijk zijn in de kerkenraad alle ambten vertegenwoordigd. 
Er wordt minimaal zes keer per jaar vergaderd aan de hand van een vrij vaste en 
daardoor herkenbare  agenda.  
Het moderamen bereidt de vergaderingen voor door met voorstellen te komen. In het 
moderamen hebben zitting de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de dominee, 
een diaken en de voorzitter van de kerkrentmeesters. De dominee vertegenwoordigt 



Beleidsplan PG Gendringen-Bontebrug                                                                                     
 

- 4 - 
 

tevens de ouderlingen. Ook geeft het moderamen uitvoering aan de lopende zaken. 
Dat daarvoor het vertrouwen van de kerkenraad nodig is moge duidelijk zijn.  
 
We vormen een sterk vergrijzende gemeente. Dit heeft als consequentie dat we veel 
moeite hebben om openvallende plekken in de kerkenraad in te vullen. We zijn er toe 
overgegaan om de wijken opnieuw in te delen. Van de zeven wijken zijn we 
teruggegaan naar vijf.  
Verderop in dit stuk wordt hierop verder ingegaan. (zie onder hoofdstuk 2.1) 
 
De taak van de kerkenraad zal een stimulerende en begeleidende zijn. Het eigenlijke 
werk van vormgeving vindt plaats in de wijkteams en de verschillende werkgroepen. 
De kerkenraad volgt de zaken op de voet, vraagt om terugkoppeling en zal 
stimuleren tot een verantwoord tempo in de voortgang van het door haar in de 
plannen neergelegde beleid. De rolagenda van de kerkenraad zorgt er voor dat we 
jaarlijks terugkerende items ook daadwerkelijk behandelen. 
 

Beleidsvoornemens: 

• Elk jaar houden we een jaargesprek met de predikant. (vanaf 2014) 

• In februari van elk jaar leggen we aan de kerkenraad voor of de samenstelling 
van het moderamen veranderd moet worden.  

• Agendapunt voor de komende jaren: Hoe kunnen we kerk zijn in onze dorpen? 

• Welke deeltaken kunnen we bij kerkleden neerleggen zonder dat deze leden lid 
worden van de kerkenraad. We omschrijven deze taken in onze plaatselijke 
regeling. 

 
 

Hoofdstuk 2.1. De ambten 

 
De Protestantse Kerk in Nederland kent de ambten voor ouderling, diaken, 
kerkrentmeester en dienaar van het Woord. Die ambten zijn voortgekomen uit een 
eeuwenoude traditie die haar wortels vindt in de boeken van het Nieuwe Testament.  
Als het om de Bijbelse fundering gaat lijkt het ambt van diaken de sterkste papieren 
te hebben. Het zijn de diakenen die in de gemeente verantwoordelijk zijn voor de 
inzameling van voedsel en geld om daarna zorg te dragen voor een zorgvuldige 
verdeling.  
 
Voor het ambt van ouderlingen, die ‘het opzicht  over de gemeente’ hebben, zou 
zeker teruggedacht kunnen worden aan de oudsten in Israël, die samen met  Mozes 
het volk besturen en de rechtspraak organiseren en uitvoeren.  
 
Het ambt van kerkrentmeester lijkt geen wortels in Bijbelse teksten te vinden. Dat het 
beheer over de materiële zaken van de kerk ondergebracht is in een ambt geeft de 
kerkelijke goederen een geestelijke dimensie. Gevolg daarvan is dat het beheer om 
extra zorgvuldigheid vraagt. 
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Hoofdstuk 2.1.1 De ouderlingen 

  
De gemeente is opgedeeld in vijf wijken die ieder tussen de zeventig tot tachtig 
adressen groot is. De verantwoordelijkheid van de coördinatie van de pastorale en 
diaconale zorg voor de wijk ligt bij de pastorale- en diaconaleraad en 
wijkmedewerk(st)er(s). 
Het wijkteam heeft een antennefunctie, dat wil zeggen dat het team als geheel en de 
leden afzonderlijk de voelsprieten zo goed mogelijk uit hebben staan. In nauw 
onderling overleg wordt telkens besloten hoe met signalen om te gaan en waar 
bezoek gewenst is en door wie dat zal worden gebracht. 
 
Alle wijkteams vergaderen minimaal 1 x per jaar. Deze bijeenkomsten worden 
gecoördineerd door de voorzitter van de pastorale raad. 
In overleg wordt er dan besproken waar pastorale-en of diaconalezorg nodig is. 
Ten aanzien van het bezoek aan ouderen is de afspraak voor alle wijkteams dat 
vanaf 80-jarige leeftijd ieder jaar bezoek wordt gebracht met overhandiging van een 
bloemetje of een andere aardigheid. 
Of en in hoeverre er behoefte is aan diaconale ondersteuning van gemeenteleden 
zal nooit een openlijke zaak mogen zijn. De kring van betrokkenen zal hier steeds zo 
klein mogelijk gehouden moeten worden, terwijl tegelijk sprake zal moeten zijn van 
verantwoord beleid. Normaal gesproken zal het belangrijk zijn dat kennis en 
beslissingen zoveel mogelijk binnen de kring van ambtsdragers blijft in verband met 
de geheimhouding. In ieder geval is een grote zorgvuldigheid in de uitwisseling van 
wat ter ore komt van groot belang. 
 
Nieuw ingekomen leden worden bezocht door een gemeentelid. Belangrijk is te 
weten of deze perso(o)n(en) lid willen blijven van onze gemeente. 
Leden, die aangeven dat ze uitgeschreven willen worden, worden indien mogelijk 
binnen zes weken bezocht. Bij bezoek kan dit officieel gemaakt worden, tenzij een 
financiël argument de reden is. Is dit het geval dan wordt de diaconie ingeschakeld.  
 
Indien nodig zal bij een wijkteam de kerkrentmeester ingeschakeld worden.  
 
Onmisbaar zijn de wijkmedewerk(st)ers. Zij dragen zorg voor ’kleine’ contacten, 
kennen uit hun wijk hun eigen mensen en weten wellicht vaak als eerste waar een 
intensievere benadering en begeleiding van gemeenteleden nodig zou kunnen zijn. 
 
Tot slot de predikant, die bij alle wijkteams betrokken is. 
Hier kan hij/zij veel kennis over de gemeente opdoen. Daarnaast is zijn/haar 
stimulans gewenst in het werk van de wijkteams. De onderlinge omgang is van 
belang om het functioneren van de wijkteams optimaal te houden. 
 
De voorzitter van de pastorale raad is de coördinator van dit geheel. 
Zij/hij onderhoudt de contacten met de leden van het wijkteam, roept de 
vergaderingen bijeen en zit die voor en onderhoudt een goed contact met de 
predikant over de wijze waarop het pastoraat in de wijk wordt uitgevoerd. 
 

Beleidsvoornemens 

• In 2016 delen we onze kerk in vijf wijken in. (gerealiseerd)  

• In elk wijkteam wordt weer een ouderling en diaken ondergebracht. 
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• Beleid formuleren voor 100 jarigen en hun 100ste verjaardag 
 
 
 

Hoofdstuk 2.1.2. College van Diakenen 

 
Beleidsuitgangspunt 
Vanouds werden de goederen die door gemeenteleden werden meegenomen door de 
diakenen ingezameld en op de tafel bijeengebracht. Vanaf die tafel werd dan weer 
uitgedeeld aan wie behoeftig was zodat gedeeld werd tussen rijken en armen. 
Nog altijd is dat de taak van de diakenen. Zij zijn de ogen en oren van de gemeente 
waar het gaat om de nood in de wereld dichtbij en verderaf. Inzamelen en verdelen. 
In de liturgie wordt hun taak verbeeld tijdens de inzameling van de gaven en de viering 
van het Heilig Avondmaal. De tafel waaraan die maaltijd wordt herdacht en gevierd is de 
tafel waar het brood wordt ingezameld, gebroken en verdeeld. 
 

A. Vermogensrechtelijke aangelegenheden 
Het college van diakenen bestaat uit  een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en overige leden. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een 
administrerend diaken aan, die belast wordt met de boekhouding van het college. 
Penningmeester en administrateur mogen niet één en dezelfde persoon zijn. 

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met  
inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, 
tot een maximaal bedrag van 2500 euro per betaling. Voor betalingen boven dit 
bedrag, is accordering door de voorzitter of secretaris nodig. Bij afwezigheid of 
ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter of secretaris op als diens 
plaatsvervanger. In een dergelijk geval is bij betaling boven het hierboven genoemde 
bedrag eveneens accordering nodig van de voorzitter of secretaris, maar niet door de 
plaatsvervanger die de betaling doet. 

 
B. Dienen bij het Heilig Avondmaal  

De diakenen dienen bij het Heilig Avondmaal in de eredienst. Ook ondersteunen de 
diakenen op verzoek bij de gemeenteleden thuis en in de verzorgingshuizen. Het 
avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van 
de Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen. De bediening 
geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking 
van een van de orden uit het dienstboek van de kerk. 
 

C. Opname eredienst 
Iedere dienst en bijzondere dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en via 
een Lukasontvanger. (twee gemeenteleden gebruiken nog een lucasontvanger) De 
dienst is dan zowel live als op ieder ander gewenst tijdstip te bekijken. Rouw- en 
huwelijksdiensten kunnen ook worden uitgezonden en op aanvraag op cd gebrand. 
Er wordt steeds gevraagd of dit op prijs wordt gesteld. Tevens hoe lang de dienst 
moet worden bewaard op het internet. Ook kan op aanvraag een dienst op een MP3 
stick gezet worden. 

Beleidsvoornemens 

• Het is mogelijk voor kerkleden een set topbox aan te vragen. Deze maakt het 
meekijken op het tv. scherm mogelijk. 
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D. Autodienst 
Gemeenteleden die geen vervoer hebben en niet zelfstandig naar de wekelijkse 
zondagsdienst kunnen, kunnen gebruik maken van de autodienst. Mensen die 
denken hiervoor in aanmerking te komen, moeten zich melden bij de diaconie. 
 

E. Ouderenbezoekwerk   
De diaconie ziet graag dat ouderen > 80 jaar geregeld een bezoek krijgen van een 
gemeentelid. Op deze wijze denkt de diaconie dat de onderlinge contacten 
verstevigd worden en de aandacht voor elkaar wordt versterkt. 
 

F. Vakantie voor langdurige zieken en gehandicapten 
De Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek (IKA) is een commissie van de 
gezamenlijke diaconieën van de PKN kerken in Achterhoek en Liemers. Het doel van 
de IKA is het organiseren van een aantal vakantieweken voor lichamelijk 
mindervalide mensen al dan niet samen met hun partner. Via IKA kunnen 
gemeenteleden met vakantie naar locaties waar alles voor hen is aangepast. De 
aanvragen verlopen via de diaconie. Indien nodig zorgt de diaconie ook voor 
financiële ondersteuning 
        

G. Ouderenzorg 
Door ‘Voor Elkaar’ wordt  jaarlijks 5 tot 6 maal een ouderenmiddag georganiseerd. 
Deze middagen kennen ontspanning, een zingevend thema en zijn een plek voor 
ontmoeting. Bij deze bijeenkomsten is zoveel mogelijk ook de predikant aanwezig. 
Naast deze middagen  wordt er ook jaarlijks een uitje georganiseerd. Ook worden elk 
jaar door de wijklopers kerstattenties gebracht bij gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder en bewoners in zorgcentra. 
 

H. Bloemendienst  
Iedere zondag zorgt de koster ervoor dat er bloemen staan in de kerk. De bloemen, 
voorzien van een kaartje, gaan als bloemengroet naar een gemeentelid. Vanuit de 
gemeente worden de namen aangedragen wie hiervoor in aanmerking komt. De 
diaken zorgt ervoor dat de bloemen bezorgd worden. 
 

I. Kerk in de dorpen 
De kerk heeft de opdracht naar mensen om te zien, zowel pastoraal als diaconaal 
met daarbij aandacht en respect voor hun geloofsuiting. Inwoners van plaatsen in de 
gemeente Oude IJsselstreek, al dan niet deel uitmakend van een kerkelijke 
gemeenschap, kunnen op enig moment te maken krijgen met zingevingsvragen en/of 
kunnen geïnteresseerd zijn in zingevings- en geloofsvragen. De kerk moet een plaats 
zijn waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Onze predikant is op drie 
ochtenden in de consistorie aanwezig. Buiten staat een bord dat hij aanwezig is. Er 
wordt goed gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
 

J. Diaconale projecten 
Het diaconaat moet centraal staan in de missionaire, diaconale en pastorale arbeid. 
Zonder diaconaat geen kerk, zonder kerk geen diaconaat. De diaconie ondersteunt 
individuele, plaatselijke, landelijke en wereldwijde projecten en evt. calamiteiten, met 
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de haar toevertrouwde middelen. Wij streven naar een evenredige verdeling van al 
onze activiteiten en middelen over deze gebieden.  
 
Het plaatselijke/regionale werk is gericht op personen en groepen binnen de eigen 
leefomgeving van ons als gemeenteleden. De kern van deze taak is: signaleren van 
noden, indien mogelijk helpen of doorverwijzen en waar nodig "stille hulp" bieden. De 
uitvoering van deze taak vindt zowel zelfstandig plaats alsook in samenwerking met 
kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties op maatschappelijk gebied. Op dit gebied 
zijn ook uitvoerende diaconale taken vanuit de gemeente mogelijk en wenselijk. 
 
Het landelijke en internationale uitvoerende werk is voor het overgrote deel 
gedelegeerd aan provinciale en landelijke organen. Binnen het landelijke werk 
streven wij naar een beperkt aantal te steunen instellingen, verdeeld over de 
verschillende diaconale doelgroepen. 
 
Aan het werelddiaconaat wordt via Kerk in Actie aandacht besteed. Daarnaast 
ondersteunen we een aantal grote organisaties, die misschien niet direct kerkelijk 
gerelateerd zijn, maar wel alom gerespecteerd en gewaardeerd worden. Deze 
organisaties hebben ook tot doel om de nood in de wereld te lenigen en werken aan 
structurele verbeteringen en duurzame oplossingen hiervan. 
 
Voor de collectes volgen we zo veel mogelijk het collecte rooster van ‘Kerk in Actie’. 
Daarnaast krijgen collectes voor projecten van gemeenteleden en projecten die 
aansluiten bij het thema van een dienst de voorkeur.  Elke week wordt het doel van 
de diaconale collecte toegelicht tijdens de eredienst. Ook in kerkblad de Schakel 
wordt een toelichting gegeven en staan de opbrengsten van de verschillende 
collectes vermeld.  
 

J1. Voedselbank 
De diaconie ondersteunt het werk van de voedselbank. Elke zondag is er de 
mogelijkheid om houdbare producten in dozen achter in de kerken te verzamelen . In 
de herfst worden fruit of noten opgehaald. Via de Schakel en de website spelen we in 
op acties voor boodschappendozen of voedsel uit kerstpakketten die mensen over 
hebben. 
 

J2. Het Passion.  
Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de 
Achterhoek. Omringt door vrijwilligers vinden dak-en thuislozen in vier tot zes weken 
tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Herbij krijgen ze 
professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet 
vervolgtraject. De diaconieën van de Klavertje-4 gemeenten hebben besloten de 
komende twee jaar de opbrengst van de Avondmaalscollecten te bestemmen voor dit 
project in Hummelo. 
 

J3.  SchuldHulpMaatje 
De diaconie participeert in de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude 
IJsselstreek en het project SchuldHulpMaatje. SchuldHulpMaatje is een initiatief van 
de kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke 
Schuldhulppreventie (PCS). Dit vrijwilligersproject is hun gezamenlijke antwoord op 
de toenemende schuldenproblematiek. De aanpak richt zich erop dat mensen leren 
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hoe zij een financieel gezond leven kunnen leiden. Dus geen symptoombestrijding, 
maar structurele hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn. Met hulp van een 
maatje zijn mensen succesvoller bij het oplossen van hun financiële problemen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat hulp van een maatje ertoe doet. Dankzij hun hulp 
lossen mensen met meer succes hun financiële problemen op.  
 

K. Financieel beheer 
De diaconie heeft haar inkomsten uit rente van uitstaande gelden, opbrengsten uit 
onroerende zaken, giften en collectes. Haar taak is haar vermogen optimaal te 
beheren en daarover te rapporteren aan de gemeente door middel van een jaarlijkse 
begroting en jaarrekening.  
De diaconie ondersteunt de hierboven genoemde activiteiten met haar financiële 
middelen. 
 

L. Beleid m.b.t. liquide middelen  
De diaconie heeft haar vermogen belegd door middel van een dakpanconstructie in 
spaarproducten. Deze producten (deposito’s) hebben een gemiddelde opbrengst en 
een laag risico. De rente die vrijkomt uit het belegd vermogen wordt jaarlijks besteed 
aan diaconale doelen. Dit geld is een betrouwbare bron van diaconale middelen. 
Derhalve wordt deze rente niet gebruikt voor vergroting van het vermogen. Door dit  
beleggingsbeleid te volgen en uit te voeren wordt er gezorgd dat ook op de lange 
termijn de diaconie haar taak kan uitvoeren. 
 

N. Woningbeleid ‘Luessenstichting’ 
Halverwege de vorige eeuw is de diaconie vanuit een erfenis eigenaar geworden van 
een gebouw aan de Grotestraat in Gendringen, wat toen de naam ‘Luessenstichting’ 
heeft gekregen. Voorwaarde voor het verkrijgen van dit pand was, dat het ten goede 
zou komen aan minder bedeelden. Tijden veranderen. Sociale voorzieningen zijn 
verbeterd, er zijn aanleunwoningen en verzorgingstehuizen, en het blijkt dat de toen 
zo goed bedoelde opzet ingehaald is door de tijd. Het pand wordt nog steeds 
verhuurd, maar niet alle mensen zitten in de doelgroep. Bij nieuwe verhuur wordt de 
woning eerst aangeboden aan leden van de protestantse gemeente Gendringen-
Bontebrug. 
+ 

O. Pachtbeleid 
De gronden die de diaconie in haar bezit heeft en die worden verpacht, zijn redelijk 
gesitueerd rond onze gemeente en de daarom heen liggende kerkdorpen. Er is hier 
en daar sprake van kleine percelen die minder rendabel zijn. Het verpachten van 
deze gronden en het innen van de pacht is uitbesteed aan het Kantoor der Kerkelijke 
Goederen te Amersfoort. De pachtopbrengst wordt gebruikt voor diaconale doelen. 
Gronden waarvan de pachtovereenkomst afloopt zullen worden aangeboden in 
tijdelijke pacht. Dit wordt bekendgemaakt via een advertentie in een plaatselijk blad 
en in de Schakel. De gunning welke wordt voorbehouden aan de diaconie gaat in 
principe naar de hoogste inschrijving. Gestreefd wordt naar het voortzetten van het 
pachtbeleid. 
 

Beleidsvoornemens 

• maximale morele en financiële ondersteuning bieden aan de Kerkrentmeesters 
binnen de mogelijkheden die het PDC ons biedt 

• structureel overleg met de kerkrentmeesters en de predikant 
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• maximale ondersteuning geven aan SchuldHulpMaatje 

• blijven ondersteunen van de voedselbanken 

• binnen het wijkteam aandacht besteden aan langdurig zieken, gehandicapten, 
bejaarden en mensen in (financiële) moeilijkheden 

• minder validen stimuleren gebruik te maken van de IKA vakantiedagen 

• maximale ondersteuning geven aan het verbeteren van de internetsite 

• inspelen op nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de set topbox 

• gemeenteleden meer betrekken voor eigen inbreng bij de bloemengroet 

• voortzetten huidig vermogensbeheer en pachtbeleid 

• het maken van een onderbouwd collecteplan/giftenplan 

• Mogelijkheden van herverdeling energiebonus/vakantiegeld worden bekeken. 

Voornemens zijn gerealiseerd of worden gecontinueerd. 
 

 

Hoofdstuk 2.1.3. College van Kerkrentmeesters 

 
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de 
gemeente en haar onroerende goederen. De jaarlijkse actie voor de vrijwillige 
bijdragen is hun directe verantwoordelijkheid, in de uitvoering waarvan ze door de 
wijkteams worden bijgestaan. 
Daarnaast is er inkomen van levend geld door middel van de inzameling van de 
gaven in de erediensten. 
 
Het beheer van de onroerende zaken vraagt in de directe toekomst veel aandacht. 
Voor iedereen zal duidelijk zijn dat er veel gaat veranderen.  
Het bezit en onderhoud van twee kerkgebouwen en het openhouden daarvan ten 
bate van de eredienst zal op de lange termijn mogelijk niet beheersbaar zijn. Daar 
zullen dus plannen gemaakt moeten worden waarvan de uitvoering niet voltrokken 
zal kunnen worden zonder dat hier en daar pijn geleden zal worden. Dat vraagt dus 
om een heel zorgvuldige benadering en een open communicatie naar alle 
gemeenteleden die daar prijs op stellen. Met name publicatie in het kerkblad en het 
bijeenroepen van gemeenteavonden lijken daartoe de geëigende middelen.  
 
Het beleid ten aanzien van kerken en pastorie zal door besluiten van de kerkenraad 
zijn beslag dienen te krijgen. Dit beleid zal een breed draagvlak moeten hebben dat 
verkregen kan worden via een open communicatie met de gemeente. 
 
Tenslotte noemen we hier het beheer van de begraafplaatsen aan de Wiekenseweg 
te Gendringen en rond de kerk in Megchelen. Mooie plekken waar met eerbied 
begraven wordt en de graven zorgvuldig worden onderhouden.   
 

Beleidsvoornemens 

• In 2022 stellen we een meerjarenbegroting op 

• Er wordt een meerjarenplan voor onderhoud gemaakt voor aanvraag van de 
SIM subsidie 

• Beleid maken rond leden van de kerk, die al jarenlang geen bijdrage leveren. 
 

Hoofdstuk 2.1.4 De predikant 
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De predikant is als dienaar van het Woord niet in loondienst van de plaatselijke kerk. 
Hoewel dit wat formeel zou kunnen lijken gaat het om de vrijheid van zijn 
ambtsuitoefening. Niet de dienaar van de kerk of van de gemeente, maar allereerst 
van het Woord van God. De uitleg daarvan is een van de belangrijke taken. Die uitleg 
vindt plaats in de eredienst, in het pastoraat, in toerustingswerk.  
Dienaar van het Woord zijn betekent dat met liefde en respect wordt omgegaan met 
en geluisterd wordt naar allen die worden ontmoet. Ontmoetingen in welk verband 
dan ook, al dan niet georganiseerd. 
Het is van belang dat de kerkenraad zich bewust is van de vrijheid van de predikant 
en hem niet al te vanzelfsprekend betrekt in de beleidsmatige zaken van de 
gemeente. In het Woord gaat het om de liefde met hart en ziel en verstand voor God 
en de naaste. De niet vanzelfsprekendheid daarvan zal steeds weer onder de 
aandacht worden gebracht. 
 
 
 
Hoofdstuk 3. ....................................................................................... DE WIJKTEAMS 

 
Zie onder hoofdje ouderlingen de nieuwe opzet. 
 
Vrienden van de kerk: Personen, die geen lid van onze kerk zijn, kunnen vrienden 
van onze kerk worden. 
a. Zij worden ingeschreven in LRP. 
b. Zij hebben, als zij boven de 18 jaar jaar, stemrecht. 
c. Zij kunnen verkozen worden als ambtsdrager, als zij ingeschreven staan als 
belijdend lid van een andere kerk. 
d. Zij kunnen kerkrentmeester of diaconaal kerkrentmeester worden. Zij zijn dan geen 
ambtsdrager, maar vervullen die functie (zie ook de kerkorde) 
e. Zij worden uitgenodigd bij een gemeenteavond en kunnen daar hun mening 
kenbaar maken over de onderwerpen, die ter sprake komen. 
f. Zij kunnen geen ernstig bezwaar indienen bij de Protestantse Kerk. (gravamen) 
g. Zij vallen onder onze pastorale verantwoordelijkheid. 
h. Zij dragen net als de andere leden van de kerk financieel bij via de vaste vrijwillige 
bijdrage.  
 

Beleidsvoornemens 

• Elk even jaar organiseren we een gezellige avond voor onze vrijwilligers. 
(gerealiseerd vanaf 2014) 

 
 
 
 

 

Hoofdstuk 4. ............................................................................... DE WERKGROEPEN 

 
Voor de uitvoering van door de kerkenraad vastgesteld beleid zijn een aantal 
werkgroepen in het leven geroepen die verantwoordelijk zijn om met grote mate van 
zelfstandigheid uitvoering te geven aan datgene wat de kerkenraad voorstaat op de 
verschillende terreinen. 
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Hoofdstuk 4.1. Werkgroep jeugd 

 
De vrij summiere activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd zullen door de 
kerkenraad worden ondergebracht bij de werkgroep jeugd. Te denken valt aan de 
volgende terreinen: 
 Catechese 

 Kindernevendienst 
 Jeugddiensten 

 Kinderdiensten 

Kids op zolder 
 
De catechese wordt al jarenlang georganiseerd in samenwerking met naburige 
gemeenten. Deze samenwerking is niet alleen prettig, maar ook noodzakelijk voor 
alle partijen om nog voldoende grote groepen bijeen te krijgen. 
 
De kindernevendienst is helaas facultatief van aard geworden, dat wil zeggen dat 
alleen tijdens de veertigdagentijd en in de advent er kindernevendienst wordt 
gehouden. In die periode wordt meegedaan aan de projecten van Kind en Zondag. 
Helaas komt het voor dat leiding van de KND soms alleen met eigen kinderen de 
kerk verlaat. 
 
Per jaar worden er twee jeugddiensten georganiseerd. De jeugdcommissie 
organiseert in overleg met de predikant de jeugddiensten. Het initiatief gaat daarbij 
uit van de jeugdcommissie. De komende jaren willen we de volgende thema’s 
behandelen:  
 

De commissie hoopt uiteraard altijd op de komst van veel jongeren, maar moet het 
vaak doen met een veel ouder publiek. 
 
Het lijkt van groot belang dat voor de toekomst een duidelijk beeld wordt verkregen 
van de mogelijkheden voor en met jeugd en van de wil tot samenwerking hierin van 
de kerken in de regio. Het verdient overweging om binnen het Klavertje vieroverleg  
hiervan een belangrijk en toegespitst agendapunt te maken. De jeugdouderlingen 
van de vier kerken hebben regelmatig contact met elkaar. 
 
 

Een aantal jonge kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar van onze gemeente 
bezoekt op vrijdagavond in Silvolde de groep Kids op Zolder. De PKN gemeente in 
Silvolde heeft drie jongerengroepen, die geleid worden door enige gemeenteleden en 
de predikant.  
 

Beleidsvoornemens 
2022: Ouderlingen Klavertje vier kerken overleggen  

 
 

Hoofdstuk 4.2. Werkgroep kerkdiensten en vieringen 
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Deze werkgroep, ook wel commissie liturgie genoemd, verdiept zich in alle aspecten 
van de eredienst. In opdracht van de kerkenraad doordenkt ze de hele orde van 
dienst en doet voorstellen voor bijvoorbeeld andere vormen en nieuwe liederen.  
Extra aandacht wordt ook gevraagd voor het muzikale aandeel in de kerkdiensten. 
Het is ook vooral daarom dat de organisten in deze werkgroep zijn 
vertegenwoordigd. 
Er zullen nu en dan nieuwe liederen worden ingestudeerd. 
 
Het is een vast gebruik dat de lezingen in de dienst worden gedaan door een lector. 
Hieraan doet een behoorlijke groep gemeenteleden mee. Behalve de 
verantwoordelijkheid voor het lectorenrooster verdient het aanbeveling dat van tijd tot 
tijd ook aan enige training voor en door lectoren wordt gedaan. 
 

Beleidsvoornemens 

• Elk jaar wordt er na 1 april een lijst van kerkdiensten opgehangen bij de 
campings (Dit gebeurt vanaf 2015) 

• Training lectoren 2022 
  

Hoofdstuk 4.3. Klavertje Vier. 

 
Sinds enige tijd werken we nauw samen met de drie andere protestantse kerken in 
onze regio. De kerkenraad heeft in 2021 besloten formeel te gaan samenwerken met 
de PKN gemeenten Etten-Terborg-Ulft, ‘s Heerenberg-Zeddam en Silvolde. Aan deze 
samenwerking is de naam “Klavertje 4 “ gegeven.  We hebben een gezamenlijke 
website (https://zeddam-portal.protestantsekerk.net/) Op deze website staan onze 
gezamenlijke activiteiten, maar ook de activiteiten van onze eigen kerk. 
Gemeenteleden zijn vrij al deze activiteiten te bezoeken. Twee keer per jaar geven 
we een gezamenlijk blad uit: Klavier. De voorzitter en een ouderling van elke kerk 
hebben regelmatig overleg. De predikanten werken veel met elkaar samen. Elke 
woensdagavond is er een avondgebed uit een van onze kerken.  
 
 

Beleidsvoornemens 

• Aanschaf duofiets voor ouderen die niet zelfstandig kunnen fietsen. 

• Mogelijkheden bekijken over te gaan tot één kerkelijk bureau 

• Jaarlijks een klavertje 4 zondag organiseren. 

• Pelgrimstocht langs alle lichtbundels in de Oude-IJsselstreek. 
 

Hoofdstuk 5. ..................................................................................................... MISSIE 

 
De huidige gemeenschap is vrij sterk vergrijzend. Dit is zichtbaar in de kerkdiensten 
en voelbaar waar het gaat om werving en inzet van alle mogelijke functies binnen de 
kerk. 
 
De kerkenraad heeft in november 2015 uitgesproken dat zij de volgende belangrijke 
doelen voor ogen heeft in ons kerk zijn:  

1. de gemeenschap, het samenzijn, elkaar ontmoeten 

2. de uitleg en bezinning van de schrift  
3. orgelspel: een rustpunt in de woelige week 

https://zeddam-portal.protestantsekerk.net/
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4. verlangen naar een betere toekomst voor onze samenleving. 
 
De  missie moet in heldere taal verwoord worden. Te hoogdravende taal en al te 
ideële doelstellingen kunnen ons vervreemden van de concrete situatie waarin we 
verkeren. 
 
Alle beschikbare middelen worden ingezet om ieder de mogelijkheid te geven zich 
verbonden te voelen met de gemeenschap in Christus. Die gemeenschap toont zich 
in het delen van de sacramenten en het vieren van de eredienst. Daarin is een kleine 
groep getrouwen met elkaar verbonden.  
 
Aan ieder die de behoefte voelt om op welke (sleutel)momenten dan ook zich aan 
deze gemeenschap in al haar gedaanten en activiteiten te laven wordt een hartelijk 
welkom bereid. 
 
 
Hoofdstuk 6. ................................................................................. DOELSTELLINGEN 

 
Wat staat ons voor ogen? 

 
Belangrijk is dat de kerkenraad zo goed mogelijk leiding geeft aan de vormgeving 
van de gemeente. Deze vormgeving staat in dienst van de boven omschreven missie 
en wil dus op alle mogelijke manieren mensen met elkaar verbinden in het licht van 
het evangelie. 
 
We willen als gemeente binnen de regio niet op onze lauweren gaan rusten en zullen 
daarom op alle mogelijke manieren deelnemen aan overleg met andere gemeenten 
in de regio.  
 
Om een gezond gemeenteleven in stand te houden is het belangrijk een visie op de 
toekomst te ontwerpen. Het is verleidelijk met het oog op de huidige ontwikkeling in 
onze leefomgeving de koppen in het zand te steken. In het kader van secularisatie 
en daarmee gepaard gaande ontkerkelijking is het niet gemakkelijk de toekomst 
helder voor ogen te zien.  
De moed opbrengen dit wel te doen en van daaruit een beleid voor de toekomst te 
ontwikkelen zal ons uiteindelijk ten goede komen. 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van november 2015 zich uitgesproken voor 
een verdere samenwerking met de gemeente Etten-Terborg-Ulft en de gemeente 
Silvolde. Dat zal gaan met allerlei tussenstappen, maar het mag van ons resulteren 
in een fusie. Hierboven beschreven we dat de PKN gemeente van ‘s Heerenberg-
Zeddam zich hierbij heeft aangesloten. 
 
Hoofdstuk 7. ..................................................................................... COMMUNICATIE  
 
Dat een goede, transparante communicatie op alle terreinen en in alle geledingen 
nagestreefd dient te worden is even vanzelfsprekend als moeilijk. Daar wordt met 
name van het moderamen en in haar verlengde van de kerkenraad een voortdurende 
scherpte gevraagd. Alles moet in het werk gesteld worden om ieder het gevoel te 
geven dat niet over hoofden heen geregeerd wordt. Daarbij onder ogen zien dat 
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beleidsmakers altijd een denkvoorsprong hebben op de gemeente is een 
voortdurende voorwaarde. 
 
Voor de communicatie binnen de gemeente worden de volgende middelen ingezet 

- Kerkblad ‘De Schakel’ 
- Wijkavonden (mogelijk in de toekomst gecombineerd) 
- Gemeenteavonden 

- Website 

- Inloopochtenden 

- Zondagsbrief 
 
Alle genoemde middelen zijn elders in dit stuk al besproken. 
 
 
Hoofdstuk 8. ............................. SAMENWERKING MET ANDERE GEMEENTEN e.d. 
 

Hoofdstuk 8.1………………………………………………Oecumene en samenwerking 

 
Het gebied langs de Oude IJssel is als het gaat om de kerkelijke kaart in belangrijke 
mate Rooms-katholiek. Dat betekent dat we als protestanten veruit in de minderheid 
zijn en dat kleurt de wijze van protestants zijn. Waar we in ons dagelijks leven zoveel 
omgang hebben op allerlei niveaus en in velerlei situaties daar lijkt het onzinnig om 
elkaar kerkelijk niet te willen ontmoeten. De Maria Leatitiaparochie moet 8 van haar 
11 kerken onttrekken aan de eredienst. Dit betekent dat er in vele dorpen geen 
Katholieke kerkdiensten gehouden kunnen worden.  
De kerken in Netterden en Megchelen en ook de Antoniuskerk in Ulft zijn 
ondertussen gesloten. We kunnen ons voorstellen dat de parochianen meer 
samenwerking zoeken met onze kerk nu zij geen mogelijkheid meer hebben om te 
kerken in hun eigen dorp. (Megchelen bijvoorbeeld) We zijn bereid om mogelijke 
samenwerking te onderzoeken. 
 
 

Hoofdstuk 8.2. De oecumenische werkgroepen 

 
In deze werkgroep geven wij samen met de PKN Silvolde en de Verrijzenisparochie 
vorm aan een aantal activiteiten: 

- Zondag van de eenheid van de kerken  
- Vredesweek 

- Gedachteniskruis: Op de 3e zondag in september houden we bij het 
gedachteniskruis in Megchelen een viering 

- 4 mei viering: De dodenherdenking vindt plaats in Silvolde alsook in 
Gendringen. De ene keer gebruiken we de Katholieke kerk. De andere keer de 
Protestantse kerk  

- Taizé-dienst: De viering vindt plaats in de Protestantse kerk in Silvolde. Deze 
vindt plaats één keer per maand in de maanden oktober t/m april. Op de 
tweede Pinksterdag is er ook een viering. Deze sluit het jaar af 

- Nieuwjaarsviering: Dit doen we de ene keer in de Katholieke kerk van 
Gendringen. De andere keer in onze eigen Sint Maartenkerk 
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- Hemelvaartsdag: gezamenlijke fietstocht, die afgesloten wordt met een 
kerkdienst in een kerk in een dorp waar de fietstocht eindigt 

 
Omdat het gaat om oecumenische activiteiten in zowel Gendringen als Silvolde zal 
van onze kant gepoogd worden de werkgroep uit te breiden waardoor een groter 
gebied bestreken wordt en sommige activiteiten maar één keer voorbereid hoeven te 
worden.  
 
Hoofdstuk 9……………………………………………………………… GROENE KERK 

Sinds enige jaren zijn we een groene kerk. Op de bordjes bij de ingang van de kerk 
en de kapel is dat te lezen. Elk jaar nemen we ons voor een volgende stap te zetten 
om een nog groenere kerk te worden. Soms worden we geholpen door besluiten, die 
buiten ons om genomen worden. De burgerlijke gemeente heeft bij de herindeling 
van het kerkplein de RK kerk, het woonzorgcentrum en verpleeghuis De Oevelgunne 
en ook ons kerkgebouw ontkoppeld van het hemelwater. Het water wordt 
opgevangen onder het plein. 

• Aanlichten kerkgebouw stoppen na middernacht. 

• Op pastorie zonnepanelen leggen 

• Elektriciteit kerk schoon opwekken 
 
 
 
Hoofdstuk 10 ............................................................................................... TOT SLOT 

 
Beleid heeft als bedoeling doelen uit te zetten naar de toekomst. 
In dit stuk is dat zo kort en helder mogelijk in beeld gebracht. Daarin en daarmee zal 
niet alles zijn genoemd en zullen zich dus ook zaken aandienen in de (nabije) 
toekomst die niet onder woorden zijn gebracht. Wel zijn de hoofdlijnen van beleid 
geschetst en daarmee de weg die de kerkenraad in zijn leiding over de gemeente 
kan en mag gaan. 
 
 
Gendringen, januari 2022  
 
 


