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Inleiding  

De algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden van de Hervormde Gemeente 
Voorthuizen hebben een beleidsplan opgesteld voor de periode 2022-2026. We streven 
naar een beleidsplan dat toekomstgericht is en goed leesbaar. Het beleidsplan geeft 
richting aan het beleid voor de komende jaren. In het beleidsplan kiezen we voor een 
praktische en beknopte aanpak. De activiteiten die voortkomen uit het beleid kunnen 
per jaar in een jaarplan of regeling worden opgenomen. Voor meer uitgebreide 
informatie over ons kerkzijn verwijzen we naar onze website: 
www.hervormdvoorthuizen.nl. 

In de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden is afgestemd wat de thema’s zijn die 
in de komende jaren moeten worden opgepakt.  

Dit beleidsplan bestaat uit drie delen:  

In Deel 1 wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie in de Hervormde 
Gemeente Voorthuizen. Dat begint met onze identiteit: missie, visie en belijdenis. 
Vervolgens wordt beschreven welke organen de gemeente kent en daarna welke 
samenwerkingsverbanden er zijn. Dit deel van het beleidsplan is essentieel om het 
functioneren van de gemeente te begrijpen.  

Deel 2 beschrijft de speerpunten: wat de komende jaren aandacht moet krijgen. We 
hebben daarvoor de volgende hoofdthema’s voor beleid vastgesteld:  

 
1. Pastoraat - ontspannen pastoraat  

2. Onze gemeente - eenheid en diversiteit  

3. Communicatie – boeien en binden  

4. Jeugd – de toekomst van de gemeente van Christus  
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In dit deel worden deze speerpunten verder uitgewerkt en wordt een agenda voor de 
komende jaren opgesteld. Want om aan de hoofdthema’s te kunnen werken moeten 
die terugkomen in o.a. de vergaderagenda’s van de algemene kerkenraad en de 
wijkkerkenraden. 

Bijlage A bevat een beschrijving van het proces hoe het beleidsplan tot stand is 
gekomen en hoe de verbinding is met de verschillende raden, colleges en commissies. 

Wij hopen en bidden dat dit beleidsplan nuttig is voor leidinggevenden, gemeenteleden 
en andere geïnteresseerden. Wanneer er vragen zijn over het beleidsplan kunt u 
contact opnemen met de scriba van de algemene kerkenraad: 
scribaak@hervormdvoorthuizen.nl. Jaarlijks wordt door de kerkenraden beoordeeld 
(ord. 4-8-6) of het beleidsplan nog actueel is.  

 

 



 

Beleidsplan 2022-2026  3 

 
 

DEEL 1 

ONZE GEMEENTE 
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Identiteit 

1. Missie 
Het leidende thema voor het kerkzijn in onze gemeente is: Eén in Christus (1 Kor. 12). 
Christus die ons van onze zonden en onze schuld verlost. Christus die gehoorzaamheid 
van ons vraagt en het doen van Gods wil. We willen een open gemeente zijn waar 
mensen van alle leeftijden zich thuis voelen. We zien de Bijbel als de belangrijkste 
inspiratiebron voor geloof en leven. Door de verkondiging van het Woord en de 
bediening van de sacramenten doop en avondmaal in erediensten brengen we de 
boodschap van God over. Over God als Vader, God als Zoon en God als Heilige Geest. De 
Bijbel is een vindplaats van geloof, hoop en liefde. God is onze Vader en de kerk is onze 
moeder. 

2. Identiteit en belijdenis 
Onze belijdenis vinden we terug in de klassieke belijdenisgeschriften. We weten ons 
verbonden met de Gereformeerde Bond maar vinden het ook belangrijk goed op de 
hoogte te zijn met de ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
We hebben elkaar nodig. We willen kerk zijn zoals Christus het van ons vraagt. Dit 
betekent waardering voor de traditie en de belijdenisgeschriften vanaf de Reformatie, 
maar ook open staan voor theologische ontwikkelingen en meningen van meer 
hedendaagse theologen. God is de bron van liefde en genade. We waarderen de traditie 
waarin we staan, maar tegelijkertijd realiseren we ons dat tijden veranderen. We 
proberen veranderingen op tijd te zien en te vertalen naar beleid voor de gemeente die 
ons lief is. 

3. Prediking  
 Als lichaam van Christus is de kerk een teken en instrument voor de verbinding tussen 
God en zijn wereld. In de kerk leren we leven van genade en worden we gevormd als 
mensen van God met het oog op onze plek in de samenleving. De kerk is onmisbaar 
voor onszelf en voor de wereld waarin wij leven. De verkondiging is eerste prioriteit in 
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het predikantswerk. De verkondiging van het Woord is bijbelgetrouw, eigentijds 
verwoord en relevant voor het praktische leven, dus ook lerend en toerustend. Van 
onze predikanten verwachten we ambachtelijkheid en bevlogenheid. Je zou kunnen 
zeggen: een profetische prediking. Een prediking waarin Christus centraal staat en 
wordt gekenmerkt door het priesterlijke, profetische en koninklijke. Een oproep om 
God te eren en te loven.  
De ambtsdragers en predikanten van beide wijken doen al decennialang over en weer 
dienst. We noemen het wel eenheid in verscheidenheid. 

4. De Heilige Doop 
Op grond van Gods genadeverbond worden kinderen gedoopt. De Heilige Doop is teken 
en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus 
Christus. We hechten eraan dat ouders kennis hebben van de betekenis van de doop. 
Daarom wordt ouders gevraagd om deel te nemen aan een doopkring en vindt 
voorafgaand aan de doop een doopzitting plaats waar de betekenis van de doop met de 
ouders wordt besproken. Van de doopouders verwachten we dat ze meeleven met 
onze gemeente. In sommige gevallen kan de doop worden uitgesteld, maar zal niet 
gemakkelijk worden geweigerd, omdat Gods genadeverbond een grote ruimte kent. Bij 
ouders die nog geen belijdenis hebben afgelegd, wordt gevraagd om 
belijdeniscatechisatie te gaan volgen en Gods grote naam te belijden in het midden van 
de gemeente. We blijven in de regel gebruik maken van het hertaalde klassieke 
formulier voor de Heilige Doop.  

5. Het Heilig Avondmaal 
Jezus Christus heeft tot Zijn gedachtenis de viering van het Heilig Avondmaal ingesteld. 
Het is een teken van Zijn liefde en trouw voor zondaren. We staan stil bij Zijn lijden, 
sterven en opstanding. We eten van het brood en drinken van de wijn. Zo vieren we dat 
God ons heeft bevrijd door Zijn lieve Zoon Jezus Christus. Toegang tot het Heilig 
Avondmaal wordt verleend aan belijdende leden. In bijzondere situaties kan hiervan 
worden afgeweken. In aansluiting op de avondmaalsviering in de kerkdienst kan het 
Heilig Avondmaal aan huis worden bediend. In coronatijd was het mogelijk om thuis, 
zonder de aanwezigheid van ambtsdragers, het Heilig Avondmaal te vieren. We blijven 
in de regel gebruik maken van het hertaalde klassieke formulier voor het Heilig 
Avondmaal. 
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6. Vorming en toerusting 
Het is belangrijk dat de gemeente de Bijbel blijft onderzoeken en dat zij groeit in het 
geloof in Jezus Christus. Het doel is dat gemeenteleden groeien tot verantwoordelijke 
christenen en toegerust zijn voor een taak in de kerk en in de samenleving. De zondagse 
erediensten staan centraal. Er zijn daarnaast verschillende andere manieren waarbij 
gemeenteleden gevormd worden in de opbouw van het eigen geloof en dat van de 
gemeente, zoals bv. catechese, Bijbelkringen, Bijbelgespreksgroepen en 
vrouwencontact. Leerdiensten dragen daartoe ook bij. De coronacrisis heeft ons 
geleerd om creatief te zijn om mensen te bereiken. Zo is de kwaliteit van de online 
diensten sterk toegenomen en hebben we het online bijeenzijn ontdekt, onder meer 
voor vergaderingen en mannenbijeenkomsten. We willen verder ontdekken hoe we dit 
kunnen gebruiken in vorming en toerusting. 

7. Israël  
De Protestantse Kerk belijdt in haar kerkorde onopgeefbaar verbonden te zijn met het 
volk Israël. Ook binnen onze gemeente is er betrokkenheid bij Israël. Tijdens de 
jaarlijkse Israëlzondag wordt er in de erediensten aandacht geschonken aan Israël. We 
begrijpen dat Israël de bron is waaruit het christelijk geloof voortgekomen is. In Genesis 
12: 2 wordt gezegd dat God Abram tot een groot volk zal maken en een bron van zegen 
zal zijn. Ook in Exodus 19: 5,6 lezen we dat Israël een kostbaat bezit is. Een koninkrijk 
van priesters en een heilig volk. In 1948 werd onder leiding van David Ben Goerion de 
staat Israël gesticht. Het is belangrijk dat we als kerk van Jezus Christus in gesprek 
blijven met het jodendom. In Romeinen 11: 11-14 roept Paulus de jood en christen op 
gehoorzaam te zijn en te leven naar de wil van God.  
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Organisatie 

1. Gemeente 
Onze gemeente heeft ongeveer 3.000 leden en bestaat uit twee wijken. Wijk 1 
Dorpskerk en wijk 2 Bethabara. Elke wijk heeft een eigen wijkkerkenraad. Er is één 
algemene kerkenraad, één diaconie en één college van kerkrentmeesters. Verder zijn er 
twee werkgroepen: de Missionaire commissie en de Jeugdcommissie die onder 
verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad werken. Daarnaast zijn er diverse 
informele commissies onder verantwoordelijkheid van de diaconie, het college van 
kerkrentmeesters en de Missionaire commissie. Naast twee volledige 
predikantsplaatsen is er ondersteuning van enkele pastoraal werkers en een kerkelijk 
bureau.  

We hebben twee kerken in Voorthuizen, de Dorpskerk en Bethabara voor 
respectievelijk wijk 1 en wijk 2. Beide wijkgemeenten hebben een Gereformeerde 
bondssignatuur. In de Dorpskerk hebben we een meer klassieke liturgie. In de regel 
wordt in de Dorpskerk de samenzang begeleid door een orgel. In Bethabara is de 
liedkeuze ruimer en wordt de tweede morgendienst begeleid door muziekteams. In 
beide wijken wordt veel waarde gehecht aan het gebed. In beide wijken wordt de 
Herziene Statenvertaling (HSV) gebruikt en ritmisch gezongen.  

2. Verkiezing van ambtsdragers 
De beide wijkkerkenraden, de algemene kerkenraad, de diaconie en het college van 
kerkrentmeesters bestaan uit ongeveer 60 mannelijke ambtsdragers. Gelukkig slagen 
we er tot nu in om voldoende ambtsdragers te vinden die bereid zijn geestelijk leiding 
te geven aan de gemeente. Maar we zien ook dat broeders het ambt zwaar vinden en 
daarom soms vroegtijdig of na één periode stoppen. In deel 2 wordt hier aandacht aan 
besteed, want dit is één van de beleidsthema’s.  

In de kerkorde (ord. 3-6) wordt aangegeven hoe de verkiezing van ouderlingen en 
diakenen plaats kan vinden. Verkiesbaar zijn de mannelijke belijdende leden. Voor de 
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verkiezingsprocedure is gekozen voor de mogelijkheid zoals beschreven in ordinantie 3-
6-3. Het betekent dat de kerkenraad voor maximaal zes jaar gemachtigd is kandidaten 
te benoemen. De laatste besluitvorming over de zesjaarlijkse stemming heeft 
plaatsgevonden in februari 2017. Dus in deze beleidsperiode wordt er in 2023 weer 
gestemd. 

3. Samenwerking PKN-gemeenten 
In Voorthuizen zijn drie PKN-gemeenten: de Gereformeerde Kerk, de Ichthuskerk en 
onze Hervormde Gemeente. Op het niveau van de predikanten en het dagelijks bestuur 
(moderamen) zijn er jaarlijks gesprekken. Samen met de drie PKN-gemeenten in 
Voorthuizen en nog zeven andere geloofsgemeenschappen in Voorthuizen wordt sinds 
2010 jaarlijks een openluchtdienst gehouden.  

Vanuit de diaconie wordt er samengewerkt in Perron 16, vluchtelingenwerk en het 
diaconaal netwerk. Er kan kanselruil plaatsvinden met de Gereformeerde Kerk in 
Voorthuizen. Er kan ook geruild worden met de Christelijk Gereformeerde Kerk. Er is 
ook een interkerkelijke leeskring.  

4. Financieel beheer 
Binnen onze gemeente zijn de algemene kerkenraad, het college van kerkrentmeesters 
en diaconie de eerstverantwoordelijken voor het financieel beheer. Goed financieel 
beheer is een onderdeel van het totale beleid. Door de PKN is er begin 2021 een 
visiedocument Financieel beheer opgesteld. We zijn geen bedrijf, maar het is wel 
noodzakelijk dat het financieel beheer goed op orde is.  

We zijn tevreden over onze financiële situatie. Het lukt het college van 
kerkrentmeesters nog steeds om tot een sluitende begroting te komen. Het betekent 
niet dat er op de langere termijn helemaal geen zorgen zijn. Ook onze gemeente heeft 
te maken met krimp. De diaconie ontvangt jaarlijks een gezonde stroom van inkomsten. 
De diaconie heeft nog een aanzienlijk vermogen (bijv. in de vorm van eigendom van 
grond) dat steeds meer sociaal wordt aangewend. Het is een samenspel tussen de 
algemene kerkenraad, de kerkrentmeesters en de diakenen om een gezond financieel 
beleid te voeren.  

Dit beleidsplan is leidend voor het opstellen van een deelbeleidsplan, jaarplan, 
begroting, jaarrekening en meerjarenraming door de kerkrentmeesters en de diaconie. 
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5. De classis en de landelijke kerk 
Wij zijn verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de classis Veluwe. 
De hoofdlijnen van het landelijk beleid wordt vastgesteld in vergaderingen van de 
generale synode. De generale synode wordt gevormd door vijf vertegenwoordigers per 
classis en enkele andere afgevaardigden.  

In de vergadering van de generale synode van 19 juni 2020 is de visienota “Van U is de 
toekomst” vastgesteld. In de visienota wordt aangegeven wat de roeping van de kerk is. 
In een schets worden vijf onderstromen (genade bevrijdt, genade corrigeert, genade 
volstaat, genade motiveert, genade ontspant) genoemd. In de kerk leven we van wat we 
van God ontvangen. Genade is de grondtoon. De ondertitel van de visienota luidt: 
Ontvankelijk en waakzaam leven van genade. Genade als grondtoon en de verwachting 
dat aan God de toekomst is.  

In de vergadering van de generale synode van 29 januari 2021 is het beleidskader “De 
toekomst open tegemoet” van de dienstenorganisatie van de PKN vastgesteld.  

De dienstenorganisatie ondersteunt gemeenten bij het kerkzijn en omschrijft haar 
missie als volgt:  

“De dienstenorganisatie draagt bij aan een toekomstgerichte kerk: betrokken op God, 
elkaar en de wereld. Zij ondersteunt lokale gemeenten, andere kerkplekken, classes en 
het geheel van de Protestantse Kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde”. 

Bij ons beleid wordt rekening gehouden met adviezen en aanbevelingen van de 
landelijke kerk. De dienstenorganisatie ondersteunt op diverse manieren met diensten 
en producten. Het gaat aan de ene kant om meer praktische zaken, zoals 
ledenregistratie, digitale verslaglegging (Fris) en cursussen. Maar ook om samen vanuit 
het geloof te zoeken naar voldoende perspectief voor de toekomst. Door steeds weer 
te belijden dat de kerk van God is willen we voorkomen dat we in een kramp van 
moedeloosheid terecht komen. Soms moeten we dingen loslaten die niet (meer) 
lukken. Vanuit het besef dat de toekomst van God is en we leven van genade kunnen 
we ons met vreugde inzetten voor de kerk. 

6. Erediensten 
In onze gemeente kennen we de volgende soorten erediensten:  

• De reguliere erediensten in de Dorpskerk zijn om 9.30 uur en 18.45 uur en in 
Bethabara om 8.45 uur, 10.30 uur en 16.45 uur  
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• De erediensten met een bijzonder karakter, zoals avondmaal, doop, bevestiging 
ambtsdragers, geloofsbelijdenis en huwelijk  

• De school-kerk-gezin (SKG), gehandicapten- en gastendiensten  

De reguliere erediensten en de erediensten met een bijzonder karakter in de Dorpskerk 
vallen onder verantwoordelijkheid van wijkkerkenraad 1. De reguliere erediensten en 
de erediensten met een bijzonder karakter in Bethabara vallen onder 
verantwoordelijkheid van wijkkerkenraad 2. De school-kerk-gezin (SKG), gehandicapten- 
en gastendiensten vallen onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad.  

In de morgendiensten in de Dorpskerk komen ongeveer 400 personen en in de 
avonddienst 200. In de twee morgendiensten in Bethabara komen totaal ongeveer 600 
personen en in de middagdienst 80.  

De diensten in de Dorpskerk hebben een meer traditioneel karakter. De diensten 
worden begeleid door het orgel. Er worden psalmen uit de Oude Berijming gezongen en 
twee liederen uit Weerklank. De diensten in Bethabara zijn minder traditioneel. Naast 
Psalmen worden er meer andere liederen gezongen en de liedkeuze is ruimer. De 10.30 
uur dienst wordt begeleid door muziekteams. Daarnaast is er na afloop van die dienst 
de mogelijkheid om te bidden met leden van het gebedsteam. De kerkenraden zijn 
eindverantwoordelijk voor de diensten en de liturgische invulling daarvan. 

7. Pastoraat  
Pastoraat betekent omzien naar elkaar en pastorale ondersteuning bieden. Het kan zijn 
in dagen van vreugde maar zeker ook in perioden vol van verdriet. In onze gemeente 
kennen we diverse vormen van pastoraat. Het reguliere pastoraat dat in de regel 
bestaat uit het tweejaarlijks huisbezoek door ouderlingen (met een bezoekbroeder) 
Daarnaast zijn er bezoekdames die gemeenteleden bezoeken. We kennen ook 
pastoraat in bijzondere omstandigheden zoals ziekte en sterven of zorgen rond gezin en 
samenleving. Het bijzondere pastoraat wordt meestal uitgevoerd door beide 
predikanten en enkele kerkelijk werkers. We zien dat het tweejaarlijks huisbezoek onder 
druk staat. Mogelijk zijn er andere vormen. Dit wordt verder uitgewerkt in Deel 2. 

8. Missionaire commissie 
De Missionaire commissie zet zich in voor het verspreiden van het evangelie aan 
christenen en niet-christenen in Nederland en alle andere landen en streken van de 
wereld. Ze wil met name onze gemeente informeren en stimuleren om aan deze 
verspreiding mee te werken. 
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Er wordt aan toerusting gedaan (drie missionaire kerkdiensten per jaar), er wordt geld 
ingezameld dat bestemd is voor de zending in binnen- en buitenland (GZB-collecte) en 
er worden boekjes verkocht (Een handvol koren). De Missionaire commissie maakt elk 
jaar een jaarplan dat wordt vastgesteld door de algemene kerkenraad. Meer informatie 
staat in het actuele jaarplan van de Missionaire commissie. 

9.  Jeugdcommissie 
In het jeugdwerk is het belangrijk dat het aanbod afwisselend en boeiend is en gericht is 
op verschillende leeftijdsgroepen. Ouders worden actief betrokken bij de activiteiten. 
De ouders spelen een belangrijke rol bij de keuze of kinderen wel of niet deelnemen 
aan de aangeboden activiteiten. Jeugd is een beleidsthema en komt uitgebreider terug 
in het volgender deel.  

Meer informatie over het jeugdwerk staat in het beleidsplan en het actuele jaarplan van 
de jeugdcommissie. 

10. Diaconie  
De diaconie heeft een veelheid aan taken en verantwoordelijkheden die niet in dit 
algemene beleidsplan zijn beschreven. De diaconie werkt met een eigen 
meerjarenbeleidsplan. Omdat de diaconie verantwoordelijkheid aflegt een de algemene 
kerkenraad moet dit beleidsplan wel leidend zijn.  

De diaconie gaat in de komende jaren de samenwerking met de andere kerken in 
Perron 16 versterken. Daar is geld voor nodig en vrijwilligers en dit moet in de 
gemeente voldoende onder de aandacht worden gebracht. Verder is het van belang de 
samenwerking tussen pastoraat en diaconaat verder te versterken om hulpvragen goed 
te kunnen signaleren. De diaconie heeft een jeugddiaken aangesteld en wil in de 
komende jaren meer inzetten op jeugd. Zie ook Deel 2. 

Meer informatie staat in het beleidsplan en het actuele jaarplan van de diaconie. 

11. College van kerkrentmeesters  
Het college van kerkrentmeesters heeft een veelheid aan taken en 
verantwoordelijkheden die niet in dit algemene beleidsplan zijn beschreven. Het college 
van kerkrentmeesters werkt met een eigen meerjarenbeleidsplan. Omdat het college 
van kerkrentmeesters verantwoordelijkheid aflegt aan de algemene kerkenraad is dit 
beleidsplan wel leidend. 
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Het college van kerkrentmeesters heeft voor de komende jaren als speerpunten: 

• Het voeren van een duurzame exploitatie om het pastoraat op het huidige 
niveau te kunnen handhaven; 

• Verduurzamen van de kerkelijke gebouwen; 
• ICT-voorziening laten meegroeien met wat de gemeente nodig heeft; 
• Samenstelling van het college wijzigen in kerkrentmeesters en ouderling-

kerkrentmeesters; 
• Inzetten op jeugd door aanstellen van een jeugdkerkrentmeester; 
• Inventariseren of er voldoende vrijwilligers zijn voor de komende jaren; 
• Invullen takenpakket koster en hoe daarmee verder. 

Meer informatie staat in het beleidsplan en het actuele jaarplan van de 
kerkrentmeesters. 

12. Scholen 
Er is een nauwe band tussen de gemeente en de twee Hervormde scholen in onze 
gemeente. In de komende jaren willen we de band met de scholen in stand houden. De 
schoolkerkgezinsdiensten zijn onze belangrijkste middel om met niet kerkelijke mensen 
in contact te komen. In de morgendiensten wordt in beide kerken het lied voor Kerk en 
School gezongen. 
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DEEL 2 

SPEERPUNTEN 
  
 

 

De beleidscommissie heeft op basis van de ontvangen input 
vanuit de wijkkerkenraden, vier speerpunten van beleid 
geformuleerd. Deze zijn in de wijkkerkenraden in januari 
2022 gedeeld en besproken.  

Pastoraat - ontspannen pastoraat  

Onze gemeente - eenheid en diversiteit  

Jeugd – de toekomst van de gemeente van Christus 

Communicatie – boeien en binden  

Per speerpunt hebben we aangegeven waarom we het van 
belang vinden dat dit de komende jaren aandacht verdient en 
daarna hebben we dit uitgewerkt in beleidsvoornemens. Dit 
wil niet zeggen dat andere zaken niet van belang zijn, maar 
er zijn gelukkig veel zaken die al goed lopen in de gemeente 
en daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Als we kijken naar 
maatschappelijke trends, al dan niet in combinatie met 
ontwikkelingen binnen onze gemeente, denken we dat deze 
speerpunten extra aandacht verdienen. 

  



 
 

Pastoraat 

Beleidsplan 2022-2026  14 

 
 

Pastoraat 

“Ontspannen pastoraat”  

 
We zien binnen het pastoraat belangrijke ontwikkelingen, zoals Corona, 
gebrokenheid, vergrijzing, geaardheid en midlifecrisis. Het betekent dat 
ambtsdragers vaker worden geconfronteerd met complexere situaties.  
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1. Aanleiding 
Belangrijke ontwikkelingen in zowel kerk als maatschappij zijn:  

• Gebrokenheid. We zien dat met name het laatste decennium er meer 
problemen binnen gezinnen aan de oppervlakte zijn gekomen. Het aantal 
echtscheidingen neemt toe, sociale media hebben een grote invloed op 
jongeren en kinderen en er zijn ook veel meer kinderen met een rugzakje dan in 
het verleden. Hoe kunnen we gemeenteleden – en met name kinderen – beter 
toerusten? 

• Vergrijzing. We zien dat de babyboom generatie met pensioen gaat en de 
gemeente ouder wordt.   

• Corona. Deze crisis heeft ertoe geleid dat sommige mensen in een isolement 
terecht kwamen en dat we vaak niet meer op dezelfde wijze het bezoekwerk 
konden doen. We zijn het pastoraat nu al anders gaan inrichten met kortere, 
maar meer contactmomenten. De vraag is, wat we hiervan kunnen leren voor de 
toekomst.   

• Midlife. we zien dat het relatief veel voorkomt dat gemeenteleden in de leeftijd 
van 35 – 55 jaar overstappen naar andere gemeenten. Er zijn gelukkig nog 
steeds veel jongeren die binnen onze gemeente belijdenis doen en de keuze 
maken voor een leven met God en Jezus Christus. Het kerkbesef is echter steeds 
minder geworden en om meerdere redenen (kinderen, beleving, muziek) maken 
ze de keuze om naar een andere gemeente te gaan. Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat de toewijding en trouw van deze groep aan onze 
gemeente toeneemt?   

• Mensen met een andere geaardheid. De werkgroep die hiervoor is ingesteld, 
moet in staat zijn dit onderwerp gemeentebreed onder de aandacht te brengen. 
Hoe kan onze gemeente voor iedereen een veilige plaats zijn? 

• Belasting ambtsdragers. We zien dat mensen in het algemeen drukker zijn en 
dat dit ook geldt voor gemeenteleden en ambtsdragers. Daarnaast zien we dat 
de problemen waar ambtsdragers mee geconfronteerd worden complexer zijn 
en dat er vaak veel speelt in de secties.  

2. Betekenis 
Pastoraat wordt steeds complexer en vraagt andere vaardigheden van een 
ambtsdrager. Ambtsdragers worden steeds drukker, mede door de toenemende vraag 
naar pastoraat. 
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Sommige doelgroepen krijgen geen of te weinig pastoraat. Een aanzienlijk aantal leden 
uit specifieke doelgroepen verdwijnt mede omdat er geen passend pastoraat wordt of 
kan worden geboden. 

3. Waar willen we aan werken?  
Behouden wat goed is. Onderzoeken welke pastorale behoeften op dit moment goed 
worden ingevuld en goed gewaardeerd worden. Vaststellen hoe deze behouden kunnen 
worden naast nieuwe ontwikkelingen in het pastoraat.  

Ontwikkelen waar nodig. Onderzoeken waar pastorale zorg ontbreekt of onvoldoende 
aanwezig is. Plannen maken om deze te borgen in een slagvaardige organisatie. 

Inzetten op goede toerusting. Onderzoeken of ambtsdragers, pastorale medewerkers 
en andere gemeenteleden voldoende vaardigheden hebben en zijn toegerust voor hun 
specifieke rol. Vaststellen welke vaardigheden en toerusting bij welke raden, colleges en 
commissies nodig zijn en prioriteiten aanbrengen met betrekking tot de actie die 
daarop kan worden ondernomen.  

4. Waar moeten we rekening mee houden?  
De belasting van de pastorale medewerkers en ambtsdragers moet binnen acceptabele 
grenzen blijven. We willen, dat zij met vreugde en op een ontspannen wijze hun ambt 
vervullen, waarbij dit goed gecombineerd kan worden met gezin, werk en andere 
activiteiten. 

5. Organisatie  
Er wordt een onderzoeksvoorstel uitgewerkt en uitgevoerd ter verdere beeldvorming 
van waar pastorale doorontwikkeling nodig is en waar het huidige behouden dient te 
worden. 

De relatief recent opgerichte werkgroep homoseksualiteit ontwikkelt het 
deelbeleidsplan rondom de veilige omgeving/ veiligheid van en pastoraat voor LHBTI. 

Het onderzoek vindt plaats in beide wijken door wijkspecifieke commissies. De leden 
zijn: wijkouderlingen, één of meerdere leden van het ministerie en gemeenteleden. De 
commissies worden samengesteld door één van de leden van het moderamen van de 
wijkkerkenraden die als opdrachtgever namens de algemene kerkenraad functioneert.  
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Het moderamen-lid houdt periodiek voortgangs- en evaluatiegesprekken met de 
commissie en rapporteert aan de algemene kerkenraad. 

Vanuit de rapportage van beide wijken wordt door de beleidsmakers (de AK) besloten 
op welke wijze vervolg wordt gegeven c.q. welke inrichtingsopdrachten worden 
gedefinieerd. 

6. Richtinggevende uitspraken 
In het onderzoek is met de volgende richtinggevende uitspraken rekening te houden:  

Een voorstel hoe pastorale activiteiten kunnen worden onderscheiden voor 
verschillende (leeftijds-)groepen en hoe gemeenteleden kunnen worden ingezet. Per 
“groep” wordt beschreven hoe  

1 Groei in geloof kan worden bevorderd  
2 Oefening in gebed en onderlinge voorbede kan worden versterkt  
3 Persoonlijke omgang met God kan worden versterkt. 

Een specifiek voorstel ten aanzien van huisbezoeken. Is het wel of niet wenselijk dat het 
systeem van huisbezoeken opnieuw wordt ingericht? 

Een voorstel hoe de secties kunnen groeien in onderlinge verbondenheid en 
betrokkenheid. 
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Onze gemeente  

"Eenheid en diversiteit”  

 

Bij eenheid en diversiteit gaat het om één zijn in Christus, en tegelijk elkaar 
de ruimte geven voor verschillende ervaring van het geloof. Daarnaast 
spelen meer organisatorische punten een rol. Het gaat dan vooral om 
communicatie en besluitvorming bij thema’s die wijk-overstijgend zijn. 
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1. Aanleiding 
Onze gemeente is een PKN-gemeente gestoeld op de gereformeerde grondslag (zie 
identiteit). We zien in de praktijk dat er sprake is van veel diversiteit. Gemeenteleden 
hebben diverse leeftijden, diverse karakters en komen uit diverse regio’s van 
Nederland. We belijden en beleven ons geloof op diverse manieren.  

Ruim 15 jaar geleden is besloten om de wijkkerkenraden meer autonomie te geven over 
met name de invulling van de eredienst. Dit heeft positief gewerkt en heeft onder meer 
geleid tot diversiteit in de liturgie van de diensten van wijk 1 en 2. Er is meer ruimte 
voor verscheidenheid en dit heeft ertoe geleid dat meer mensen zich thuis voelen in 
onze gemeente. 

Diversiteit roept de vraag op: “Hoe houden we elkaar vast binnen deze verscheidenheid 
en zorgen we ervoor dat we ons verbonden blijven voelen met elkaar?”. Dat gaat niet 
vanzelf, maar vraagt om actieve sturing.  

We merken dat op de volgende terreinen behoefte is aan sturing: 

• Er is regelmatig onduidelijkheid over welke besluiten in welk college of raad 
genomen mogen en dienen te worden.  

• Vaak wordt de communicatie tussen de raden, colleges en commissies gemist of 
als onvoldoende ervaren. 

• We merken dat de verschillende raden, colleges en commissies geen gedeelde 
opvatting hebben over gezamenlijk te organiseren thema’s. 

• Ten aanzien van commissies zijn er vaak over de opdracht, het mandaat, hoe en 
aan wie de commissie verantwoording aflegt. 

2. Betekenis 
Er is behoefte aan meer verbinding tussen de twee wijken, zowel bij gemeenteleden als 
op kerkenraadsniveau. 

3. Waar willen we aan werken?  
De organisatie- en communicatiestructuur moet worden ingericht voor actieve sturing 
op deze verbinding. Dit moet worden geborgd in duidelijke processen. 
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Organisatiestructuur, rollen en bevoegdheden duidelijk vastleggen en vindbaar maken, 
zodat leden van raden, commissies en colleges duidelijk is waar besluitvorming 
plaatsvindt. 

4. Organisatie 
De algemene kerkenraad benoemt een vaste contactpersoon vanuit de algemene 
kerkenraad  en een coördinator (een ambtsdrager) om genoemde activiteiten te 
organiseren om de strategische beleidspunten te realiseren. 

Aan beide wijkkerkenraadvoorzitters (als één team) wordt door de coördinator namens 
de algemene kerkenraad de opdracht gegeven om samen het proces te organiseren hoe 
zij vanuit de wijken de beelden ophalen hoe verbondenheid tussen de wijken kan 
worden ontwikkeld. 

5. Richtinggevende uitspraken 
In het onderzoek is met de volgende richtinggevende uitspraken rekening te houden: 

In het beleid dient specifieke aandacht te zijn voor de houding c.q. het gedrag van 
kerkenraadsleden en gemeenteleden naar onze broeders en zusters. Zijn we in staat 
over onze eigen grenzen heen te kijken en onze broeder en zuster in Jezus Christus te 
blijven zien die zowel in afstand als geloofsbeleving wat verder van ons afstaat? Zijn we 
trouw en dienstbaar aan elkaar? 

In het beleid is duidelijk beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is en wie besluiten 
nemen.   

In het beleid is duidelijk beschreven hoe de interne communicatie is geregeld. Wanneer 
informeren we elkaar, betrekken we elkaar en vinden we het belangrijk om gezamenlijk 
op te trekken en op welke punten vinden we dit niet nodig?   

In de verantwoordelijkheidsstructuur is tevens de structuur van alle commissies 
verduidelijkt. Alle commissies hebben de duidelijkheid waar ze onder vallen en wie er 
precies voor verantwoordelijk is.   

De verbondenheid tussen de ambtsdragers van beide kerkenraden bevorderen. Het 
voorstel is om in ieder geval één keer per twee jaar één of twee dagen te organiseren 
voor de ambtsdragers van beide kerkenraden samen.    
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We willen het over en weer dienstdoen in beide kerkgebouwen actief blijven 
stimuleren. Het is belangrijk dat ambtsdragers de gemeente in haar volle breedte 
kennen, zodat daar ook bij besluitvorming rekening mee kan worden gehouden.   

Eenvoudige doch veilige ontsluiting via de bestaande SharePoint infrastructuur van de 
hiervoor genoemde organisatie-informatie en andere gremium specifieke informatie 
m.b.t. planvorming, organisatie en verantwoording 

Nieuwe ambtsdragers worden bij de start van hun ambt geïnformeerd over het 
kerkelijke beleid. 
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Jeugd 

“De toekomst van de gemeente van Jezus Christus” 

 
We merken dat we er steeds minder in slagen om de jeugd te boeien en te 
binden met betrekking tot de kerkelijke activiteiten, wat nadelig is voor hun 
geloofsopbouw. We willen daarom de vraag beantwoorden hoe we jongeren 
beter kunnen helpen in hun geloofsopbouw. 
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1. Aanleiding 
Wij zijn als gemeente rijk gezegend met jeugd. We hebben een bloeiend jeugdwerk en 
veel jongeren zijn lid van onze gemeente en komen ook regelmatig in de kerk.  

We zien wel dat het steeds lastiger wordt om de jeugd te boeien en te binden. Vrienden 
gaan vaak niet naar de kerk en er zijn ook veel jongeren die afhaken. Dit blijkt 
bijvoorbeeld ook uit het bezoek van de 16+ catechese groepen ten opzichte van de 
Follow up catechese.  

En dat terwijl er veel mensen actief zijn binnen het jeugdwerk en dat het jeugdwerk zich 
de afgelopen jaren heeft doorontwikkeld. Er wordt veel aangeboden voor diverse 
leeftijdsgroepen in diverse vormen, gericht op verschillende jongeren. Daarnaast is er 
jongerenpastoraat en -diaconaat opgezet.   

De rol van de catechesecommissie - vanuit de algemene kerkenraad verantwoordelijk 
voor het beleid rondom de catechese - is door de integratie van jeugdwerk en 
catechese in Follow up en Follow me next, niet duidelijk meer. De visie rondom 
geestelijke vorming en toerusting van de jeugd is echter wel belangrijk en het is om die 
reden ook van belang dit duidelijk vorm te geven. 

2. Betekenis 
Wij willen weten hoe we de talenten en betrokkenheid van onze gemeenteleden 
kunnen inzetten ten behoeve van de geloofsopbouw van de jeugd.  

3. Waar willen we aan werken? 
Wij zijn van mening dat de volgende beleidspunten relevant zijn voor de geloofsopbouw 
van onze jongeren:  

• Een slagvaardige organisatiestructuur 
• Een deelbeleidsplan rondom het binden en boeien van 16+ jeugd 
• Pastorale, pedagogische en coaching vaardigheden van de jeugdcommissie en 

de medewerkers in het jeugdwerk 
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4. Organisatie  
De voorzitter van de jeugdcommissie ontvangt haar opdracht voor de realisatie van de 
strategische beleidspunten vanuit de algemene kerkenraad en rapporteert daarover 
periodiek daarover naar de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden. Dit in 
overeenstemming met de beleidspunten van speerpunt 2 “Eenheid in 
verscheidenheid”. 

Vanuit de AK wordt een vaste contactpersoon benoemd (in overeenstemming met 
speerpunt 2 “Eenheid in verscheidenheid”) voor de voorzitter van de jeugdcommissie.   

De jeugdouderling is voorzitter van een nieuw te formeren werkgroep die het nieuwe 
beleidsplan ontwikkelt. 

Het beleidsplan voor de jeugd wordt mede ontwikkeld door ambtsdragers met een hart 
voor de jeugd. Deze ambtsdragers organiseren het draagvlak in de wijkkerkenraden.  

De wijkkerkenraden verbinden zich eraan dat wijkkerkenraadsleden worden 
afgevaardigd naar de werkgroep. 

De werkgroep organiseert gezamenlijke bijeenkomsten waarin wordt besproken hoe de 
genoemde strategische beleidspunten tot realisatie komen, en waarin voorstellen 
worden geformuleerd voor aanvullende beleidspunten.    

5. Richtinggevende uitspraken 
In het onderzoek wordt met de volgende richtinggevende uitspraken rekening 
gehouden: 

De vormen van jeugdwerk per leeftijdsgroep dienen toereikend te zijn. 

Vergroten van betrokkenheid en inzet van gemeenteleden om invulling te geven aan 
taken en rollen in het jeugdwerk.  

Het is wenselijk dat de predikanten meer zichtbaar zijn in de verzorging van de 
catechese. 

Er dient een duidelijke positionering en verantwoordelijkheids- en rolbeschrijving te 
worden opgenomen in het beleidsplan voor de jeugd-KRM en jeugddiaken in het 
jeugdwerk. 
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Communicatie 

“Boeien en binden“  

 

Onderling contact en informatie-uitwisseling zijn aan het verschuiven. 
Van ontmoeting rondom de diensten en informatie via de Veluwse 
Kerkbode, verschuiven de informatiestromen naar website, sociale 
media en livestreams. Er is behoefte aan doordachte inzet van 
communicatiekanalen, zodat berichtgeving beter onder ogen komt van 
al onze gemeenteleden. 
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1. Aanleiding 
Waar voorheen de sociale contacten vooral “face-to-face” plaatsvonden, hebben we de 
beweging kunnen zien dat sociale contacten nu ook via een variatie aan (sociale) media 
platformen plaatsvinden. De sociale media hebben sterke invloed gehad op de vorm en 
inhoud van de communicatie; de beweging is gemaakt van boeken en 
tijdschriftartikelen naar (zeer) korte artikelen. Dat geeft in onze kerkelijke context de 
volgende effecten: 

• De kerkbode wordt lang niet meer door iedereen gelezen.   
• Informatiebijeenkomsten (gemeenteavonden) worden slecht bezocht. 
• Online kerkdiensten hebben hun intrede gedaan tijdens de corona-periode. Dit 

heeft een blijvend effect en de vraag is hoe we daarmee omgaan. 

Tot op heden zijn, behoudens enkele ad hoc initiatieven, geen structurele 
veranderingen ingezet om meer verbinding te krijgen met de gemeenteleden via de 
mediakanalen.  

2. Betekenis 
De contacten met gemeenteleden verminderen doordat veel gemeenteleden de nu 
gebruikte kanalen weinig of niet gebruiken. 

Er is geen plan om dit proces van vermindering van contactmomenten om te draaien. 

3. Waar willen we aan werken? 
We willen een visie ontwikkelen op onderlinge gemeentecontacten en 
informatievoorziening. Daarop moet een beleid worden geformuleerd en wat de rol is 
van de verschillende communicatiekanalen. 

4. Waar moeten we rekening mee houden? 
De AVG wetgeving en richtlijnen met betrekking tot privacy en verwerking van 
persoonsgegevens in de informatie die we met elkaar delen. 
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5. Organisatie  
Visieontwikkeling door een commissie waarin mensen met ervaring op het gebied 
van communicatie en diverse leeftijdsgroepen zijn betrokken.   

In de commissie dient het gehele gemeentewerk vertegenwoordigd te zijn. Daarbij is 
het mogelijk dat één vertegenwoordiger meerdere onderdelen van het gemeentewerk 
kan vertegenwoordigen.  

Opdrachtgever is de algemene kerkenraad. Namens de algemene kerkenraad wordt een 
vaste contactpersoon benoemd richting de opdrachtnemer/projectleider. De algemene 
kerkenraad benoemt de projectleider die het proces organiseert van de 
visieontwikkeling. Hij/zij maakt een voorstel hoe hij/zij het proces (proces-/stappenplan) 
organiseert om te komen tot een breed gedragen visie. Dit wordt aan de algemene 
kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. Voor de realisatie van het procesplan betrekt 
de projectleider de juiste expertise. 

6. Richtinggevende uitspraken  
In het onderzoek wordt met de volgende richtinggevende uitspraken rekening 
gehouden: 

 De visie beschrijft welke communicatieboodschappen via welke medium voor welke 
doelgroepen worden verzorgd. 

De visie beschrijft welke communicatie-inhoud tijdens de kerkdiensten wordt verzorgd. 

De visie beschrijft welke plek de bestaande communicatiemiddelen in de nieuwe visie 
hebben; specifiek geldt dit voor de kerkbode. 

De visie beschrijft specifiek op welke wijze de ouderen van de gemeente via de 
communicatie verbonden blijft met de gemeente. 

De visie beschrijft hoe we met nieuwe innoverende technologie omgaan; specifiek 
wordt hierbij gedacht aan communicatie-apps voor de mobiele telefoon.  

De visieontwikkeling dient alle leeftijdsgroepen (zowel jongeren als ouderen) 

De visieontwikkeling betreft alle standaard voor kerkelijke instellingen beschikbare 
mediamiddelen. 

In de visieontwikkeling de visie van de leiding van de verschillende raden, colleges en 
commissies meenemen. 
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De visie dient een eerste inzicht te geven van facilitering van mensen en middelen.  
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BIJLAGE A:  
TOTSTANDKOMING BELEIDSPLAN 

Missie en visie 
In de missie verwoorden waarom we er zijn c.q. wat ons doel in dit leven is. Vervolgens 
definiëren we daarbinnen naar welke nieuwe wereld of nieuwe werkelijkheid we ons 
naartoe willen bewegen. Welke beelden we daarbij hebben. Dit wordt geduid als de 
visie die we hebben. In deze visie worden de doelstellingen verwoord. 

Speerpunten 
Missie, visie en doelstellingen zijn nog niet in die mate gespecificeerd, dat daar de 
verbinding vandaan gelegd kan worden naar te ontwikkelen (strategische) 
beleidspunten. Toch is het zeer wel mogelijk om vanuit de bestaande werkelijkheid die 
thema’s te identificeren waar het iedereen over het algemeen duidelijk is, dat daar 
voldoende verbeterpotentieel in zit. Dit worden onze “speerpunten” genoemd.   

Focus op beleidspunten die van doorslaggevende betekenis zijn 
Verder helpt het om de “hoe-vraag” te beantwoorden wanneer je kan bepalen welke 
hoofdzaken je voor elkaar moet hebben die van doorslaggevende betekenis zijn voor 
het bepalen van de doelstelling(en). Dit worden de strategische beleidspunten 
genoemd, die tezamen het strategisch beleidsplan worden genoemd; of kortweg het 
beleidsplan.  

Verbinding van beleidsmakers naar de raden, colleges en 
commissies 
Afhankelijk van het beleidspunt kan de implementatie gemeentebreed of decentraal ter 
hand worden genomen. Communicatiestrategie zal wellicht gemeentebreed worden 
opgepakt en een thema als “ontwikkelen benodigde vaardigheden” eerder per 
commissie; decentraal dus.  
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Bij een gemeentebrede aanpak benoemt de algemene kerkenraad een coördinator die 
leidinggeeft aan de realisatie van het beleidspunt. Per decentraal beleidspunt worden 
raden, colleges en commissies door de algemene kerkenraad gevraagd om met 
voorstellen te komen (activiteiten) die bijdragen aan het realiseren van het strategische 
beleidspunt. Periodiek evalueren zij of de uitvoering passend is bij de plannen en of 
bijsturing nodig is. 

Beleidsplan zet de kerkelijke organisatie in beweging 
Belangrijk hierbij is dat de raden, colleges en commissies zelf de visie ontwikkelen “hoe” 
van A naar B (naar de doelstelling) kan worden toegewerkt. De raden, colleges en 
commissies bestaan uit competente leden (professionaliteit) die uitstekend zelf kunnen 
bepalen (autonomie) hoe zij zelf hun verantwoordelijkheid qua behalen van hun 
doelstellingen kunnen realiseren (verantwoordelijkheid). Zij verdienen daarom dit 
vertrouwen.  

Wanneer wij spreken over draagvlak voor het beleidsplan in de organisatie, dan is het 
van strategisch belang dat de beleidsmakers de professionaliteit, autonomie en 
verantwoordelijkheid van de organisatie-onderdelen als uitgangspunt hebben. Een 
strategisch beleidspunt waar de beleidsmakers zelf uitvoering aan dienen te geven. 

Kaderstelling – Richtinggevende uitspraken – aanvullende sturing 
Sturing door de beleidsmakers kan verder vormgegeven worden door aanvullende 
kaders mee te geven. Dit zijn richtinggevende uitspraken waar de raden, colleges en 
commissies houvast aan kunnen hebben bij de uitwerking van hun plannen. Belangrijk 
strategisch uitgangspunt hierbij is, dat deze richtinggevende uitspraken de 
professionaliteit, autonomie, zelfstandigheid en het vertrouwen blijven respecteren. De 
kaders dienen niet de activiteiten te beschrijven die we juist aan de raden, colleges en 
commissies hebben gevraagd te ontwerpen en uit te voeren. Niet respecteren werkt 
ondermijnend aan het draagvlak van de raden, colleges en commissies. De 
beleidsmakers dienen ook dit strategisch uitgangspunt consequent in de uitvoering van 
haar werkzaamheden toe te passen. 

Richting – Inrichting - Verrichting 
Ter verduidelijking kan ook gesteld worden dat bijgedragen wordt aan het draagvlak bij 
de raden, colleges en commissies wanneer de beleidsmakers zich beperken tot 
richtinggevende strategische beleidspunten, richtinggevende uitspraken en 
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richtinggevende kaders, en zich verre houden van bepalingen rondom inrichting en 
verrichtingen die door de raden, colleges en commissies worden gedaan. 

Structuur van de beschrijving van de speerpunten 
Vanuit het voorgaande is daarom voor de volgende structuur gekozen om de 
speerpunten te beschrijven: 

• Inleiding --> waar gaat het speerpunt over? 
• Aanleiding --> waarom willen we überhaupt "iets" met dit speerpunt? 
• Betekenis --> wat is het dan wat we willen veranderen? 
• Strategische beleidspunten --> Welke doorslaggevende zaken worden 

gerealiseerd? 
• Strategische kaders --> waar dient verder rekening mee gehouden te worden? 
• Organisatie --> Hoofdlijnen inrichting organisatie voor realisatie van de 

strategische beleidspunten  
• Richtinggevende uitspraken --> Sturend voor de oplossingsrichting van de 

beleidspunten  

 


	Inleiding
	DEEL 1 ONZE GEMEENTE
	Identiteit
	1. Missie
	2. Identiteit en belijdenis
	3. Prediking
	4. De Heilige Doop
	5. Het Heilig Avondmaal
	6. Vorming en toerusting
	7. Israël

	Organisatie
	1. Gemeente
	2. Verkiezing van ambtsdragers
	3. Samenwerking PKN-gemeenten
	4. Financieel beheer
	5. De classis en de landelijke kerk
	6. Erediensten
	7. Pastoraat
	8. Missionaire commissie
	9.  Jeugdcommissie
	10. Diaconie
	11. College van kerkrentmeesters
	12. Scholen

	DEEL 2 SPEERPUNTEN
	DEEL 2 SPEERPUNTEN
	Pastoraat
	1. Aanleiding
	2. Betekenis
	3. Waar willen we aan werken?
	4. Waar moeten we rekening mee houden?
	5. Organisatie
	6. Richtinggevende uitspraken

	Onze gemeente
	1. Aanleiding
	2. Betekenis
	3. Waar willen we aan werken?
	4. Organisatie
	5. Richtinggevende uitspraken

	Jeugd
	1. Aanleiding
	2. Betekenis
	3. Waar willen we aan werken?
	4. Organisatie
	5. Richtinggevende uitspraken

	Communicatie
	1. Aanleiding
	2. Betekenis
	3. Waar willen we aan werken?
	4. Waar moeten we rekening mee houden?
	5. Organisatie
	6. Richtinggevende uitspraken

	BIJLAGE A:  TOTSTANDKOMING BELEIDSPLAN
	Missie en visie
	Speerpunten
	Focus op beleidspunten die van doorslaggevende betekenis zijn
	Verbinding van beleidsmakers naar de raden, colleges en commissies
	Beleidsplan zet de kerkelijke organisatie in beweging
	Kaderstelling – Richtinggevende uitspraken – aanvullende sturing
	Richting – Inrichting - Verrichting
	Structuur van de beschrijving van de speerpunten


