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1.

Inleiding

De kerkorde schrijft in ordinantie 4, artikel 8-5, voor dat iedere gemeente verplicht is een beleidsplan
op te stellen.
Ord. 4-8-5

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na
daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het
college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de
gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over
eventuele wijziging van het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft
vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van
de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging
kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.

Het doel van dit beleidsplan is de geestelijke opbouw van de gemeente te dienen. Als gemeente
leven we in een geseculariseerde wereld. Daarom hebben we er ons telkens op te bezinnen hoe,
naar de eis van Gods Woord, in de gegeven situatie de gemeente het best gebouwd kan worden.
Daarbij is de gemeente geen doel in zichzelf; het gaat om de uitbreiding van Gods Koninkrijk.
In dit beleidsplan is geprobeerd op eenvoudige wijze aan te geven wat op dit moment in de gemeente
gebeurt.
Met dit beleidsplan heeft de kerkenraad van de hervormde gemeente van Wekerom vastgelegd wat
haar grondslag is, en hoe vanuit Gods Woord het geloof beleden wordt.
Ook is geprobeerd aan te geven welke ontwikkelingen er in de komende jaren zijn te verwachten, om
aan de hand van deze gegevens ons beleid voor de toekomst min of meer vast te stellen. Met als
doel dat ook door dit beleidsplan de Kerk van Christus gebouwd mag worden, opdat de Koning van
de Kerk erin verheerlijkt zou mogen worden.
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2.

Het wezen van de gemeente



De HEERE, de God van het Verbond, heeft Zich ook in Wekerom een gemeente verkozen, die
zich verbonden weet met de Algemene Christelijke Kerk, zoals die beschreven is in art. 27 van
onze Nederlandse Geloofsbelijdenis.



Deze plaatselijke gemeente is de gemeente van de Zoon van God en mag daarom ook
aangesproken worden met “gemeente van onze Heere Jezus Christus”. De Heere Jezus Christus
vergadert, beschermt en onderhoudt door Zijn Geest en Woord ook onze gemeente op het erf
van het verbond, zoals uitgedrukt in vraag en antwoord 54 van onze Heidelbergse Catechismus.
Daarbij wordt de noodzaak van persoonlijke toe-eigening altijd onder ogen gezien, zoals in het
slot van genoemd antwoord 54 wordt beleden!



Voor de gemeente is Gods heilig en onfeilbaar Woord bron en norm en het is gezien het
bovenstaande duidelijk dat wij als gemeente ons verbonden voelen met allen, die hun
geloof(sleven) verwoord vinden in onze drie gereformeerde belijdenisgeschriften, te weten de
Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. En dat
wij zullen weren en bestrijden alles wat met deze belijdenisgeschriften in strijd is, ook in onze
afvaardiging naar de hogere kerkelijke organen.
Al betekent dat natuurlijk niet dat wij ons niet verbonden weten met tal van andere christenen op
deze wereld die deze voor Nederland unieke belijdenisgeschriften niet kennen. Wij, als
gemeente, geloven dat 'de zuiverheid’ van de leer die naar de godzaligheid is, door genoemde
belijdenisgeschriften het dichtst wordt benaderd.



Ook onze gemeente wordt geleid en bestuurd door ambtsdragers, overeenkomstig wat Gods
Woord daarvan zegt in o.a. Tit. 1:5b: “en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u
opgedragen heb” en 2 Tim. 2:2b: “vertrouw dat toe aan trouwe mensen, die bekwaam zijn om
ook anderen te onderwijzen”. De ambtsdragers zijn geroepen om het gemeenteleven te ordenen,
daarbij in acht nemende wat de Heilige Schrift daarvan zegt in Hand. 20:28: ”Zie dan toe op uzelf
en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de
gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed”. Zo geeft de
gemeente, levend op het erf van het verbond en levend bij en uit het Woord van de God van het
verbond, gestalte aan de opbouw van het lichaam van Christus! (Ef. 1:23)
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3.

De taak van de gemeente



De allereerste taak van de gemeente is het organiseren van de dienst van het Woord en van de
sacramenten. Daartoe wordt de gemeente iedere zondag tweemaal samengeroepen. Verder zijn
er kerkdiensten op de christelijke feestdagen, bid- en dankdag voor gewas en arbeid, op
oudejaarsavond en op nieuwjaarsmorgen.



In de erediensten van onze gemeente wordt de Bijbel gelezen vanuit de Herziene Statenvertaling
en de psalmen en enige gezangen worden gezongen in de berijming uit 1773.
De indeling van de kerkdiensten is globaal als volgt:
- Voorzang
- Votum en Groet
- Psalmzang
- Voorlezing van de wet of de geloofsbelijdenis
- Psalmzang
- Gebed
- Schriftlezing
- Dienst der offerande
- Psalmzang
- Prediking
- Psalmzang
- Gebed (waarin voorbede gedaan wordt)
- Psalmzang (wordt staande gezongen)
- Zegen
In de diensten waarin de Heilige Doop of het Heilig Avondmaal bediend wordt en bij bevestiging
van ambtsdragers, predikanten en in huwelijksdiensten worden de klassieke formulieren
(hertaald) gebruikt.
De ambtsdragers zijn belijdende, mannelijke leden van de gemeente. Van de vrouwen die hun
kindje ten doop houden of aangaan aan het Heilig Avondmaal en tijdens een dienst waarin zij
belijdenis van het geloof afleggen, wordt verwacht dat zij met gedekt hoofd en in gepaste kleding
de dienst bijwonen, terwijl ook de mannen in gepaste kleding worden verwacht.
Deze gepaste kleding voor zowel mannen als vrouwen wordt ook in de normale zondagse
eredienst op prijs gesteld.



Een heldere, Bijbels-dogmatische, op de drie stukken van de Catechismus georiënteerde
prediking is in deze tijd van geestelijke teruggang noodzakelijk! Scherp ontdekkend enerzijds en
liefelijk vertroostend anderzijds, dienen op een onderscheiden en bevindelijke wijze Wet en
Evangelie in prediking en pastoraat te functioneren! Rechtvaardiging door het geloof in Christus
alleen, alsmede de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal, zijn in hun onderlinge
samenhang kenmerkend voor de gemeente van Christus. Paulus zegt hierover in Rom. 5:1: “Wij
dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus”. En
in Hebr. 12:14: “Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal
zien”.



Zó zorgt de gemeente, onder leiding van haar ambtsdragers, voor een goed functioneren van
pastoraat, catechese, diaconaat, jeugdwerk, evangelisatiewerk enz. enz. Alleen zo wordt ook de
roeping tot de zendingsopdracht in binnen- en buitenland recht verstaan! De ambtsdragers zijn
ook geroepen om, in navolging van Christus, in de gemeente dienend en niet heersend, maar wel
regerend op te treden! Hoe treedt de gemeente dus in de uitoefening van haar taak op? Wel, in
hoofdzaak middels haar, uit hun midden verkozen ambtsdragers, die zich in bepaalde taken
kunnen laten bijstaan door anderen.



Op de zondag na Koningsdag zingen we na het uitspreken van de zegen in de morgendienst
twee coupletten van het Wilhelmus; op de zondag na of vlak voor Hervormingsdag worden in de
morgendienst, na het uitspreken van de zegen, twee coupletten van het Lutherlied gezongen. Op
Eerste Kerstdag na het uitspreken van de zegen in de morgendienst zingen we het “Ere zij God”.
Op 1e Paasdag zingen we ca. 15 minuten voordat de dienst begint met elkaar enkele Paas- en
opstandingsliederen. Het laatste lied is de Psalm die als voorzang voor de dienst aan de beurt is.
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De Heilige Doop wordt zo vaak als nodig is bediend aan de kleine kinderen der gemeente en
vindt gewoonlijk in een morgendienst plaats. Van de doopouders wordt verwacht dat zij kerkelijk
meelevend zijn en regelmatig de diensten bezoeken.
Doopaangifte vindt plaats door een van de ouders bij de scriba; de doopouder neemt het
trouwboekje mee; door de wijkouderling wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Dit
huisbezoek zal in de weken voorafgaande of aansluitend aan de doopbediening plaatsvinden; in
de week voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop zal er ook doopzitting gehouden
worden, waarbij beide doopouders worden verwacht. De doopzitting, die geleid wordt door de
predikant, zal tevens bijgewoond worden door een ouderling.
De doop aan volwassenen vindt alleen plaats nadat de betreffende personen belijdenis van hun
geloof hebben afgelegd.



Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd; op de zondag voorafgaande aan de viering
is er een voorbereidingsdienst. De avonddienst op de avondmaalszondag zal in het teken van de
dankzegging staan. Alle belijdende leden van de gemeente die niet onder een vorm van kerkelijke
tucht staan, hebben toegang tot het Heilig Avondmaal, terwijl ook gasten die als belijdend lid in
hun eigen gemeente toegang hebben tot het Heilig Avondmaal, deel mogen nemen aan de
avondmaalsviering. In de week van voorbereiding wordt op maandagavond Censura Morum
gehouden. Hierbij is voor zover mogelijk de voltallige kerkenraad aanwezig.
Op de zaterdagavond voorafgaande aan de avondmaalszondag wordt de gemeente in de
gelegenheid gesteld een uur van bezinning met elkaar te hebben van 19.00-20.00 uur. Ook nietavondmaalgangers zijn daarbij welkom.
Niet aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten, zij die een praktiserende homoseksuele relatie
hebben en zij die een on-Bijbelse relatie (samenwonen) met elkaar onderhouden. Terwijl ook
degenen die in andere openbare of ergerlijke zonden leven van de tafel des Heeren geweerd
zullen worden.



Een aanstaand bruidspaar vraagt bij de predikant, en in een vacante periode bij de scriba of bij
een daarvoor aangesteld persoon, een gesprek aan voor de inzegening van hun huwelijk.
De kerkenraad zal nimmer een huwelijk tussen hen die van gelijke sekse zijn (in)zegenen of de
kerkelijke gebouwen van onze gemeente hiervoor ter beschikking stellen.
De kerkenraad heeft altijd de bevoegdheid om een huwelijksinzegening te weigeren wanneer
hij daar een gegronde reden toe heeft. Bij de huwelijksdiensten zijn een ouderling en een diaken
aanwezig.
De ouderling van dienst overhandigt de huwelijksbijbel aan het bruidspaar.



Rouwdiensten worden aangevraagd bij de predikant of bij de aangestelde vervanger(s).
Deze diensten kunnen in overleg in Elim of in het kerkgebouw gehouden worden.
Bij de rouwdiensten zal over het algemeen een ouderling aanwezig zijn.
Voor de families die dit wensen is het mogelijk om op de zondag na de begrafenis rouw in de kerk
te brengen.
Indien de overledene gecremeerd wordt zal aan de uitvaart geen medewerking worden verleend.
Pastorale zorg en nazorg behoort, indien gewenst, altijd tot de mogelijkheden. De kerkelijke
gebouwen worden bij zulke gelegenheden ook niet beschikbaar gesteld.
Als er een gemeentelid overleden is wordt de zondag na het overlijden de eerste psalm in de
dienst aangepast en wordt een passende psalm gezongen. (staande)



De bevestiging of herbevestiging van ambtsdragers vindt, indien mogelijk, in de morgendienst op
de eerste zondag in het nieuwe jaar plaats, als de eigen predikant voorgaat. In een vacante
periode vindt de bevestiging door de consulent plaats.
De bevestigingsdienst van een predikant vindt in de regel op zondag in de morgendienst plaats,
terwijl de intrede in een middag- of avonddienst plaatsvindt.
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4.
4.1

Hervormde Gemeente Wekerom - Kerkenraad en commissies
Kerkenraad

Taak van de kerkenraad
De taak van de kerkenraad bestaat uit:
- De zorg voor de dienst van Woord en sacrament.
- De pastorale zorg en het opzicht over de leden van de gemeente.
- De zorg voor de catechese en het afnemen van geloofsbelijdenis.
- De zorg voor jeugdwerk, zending en evangelisatie.
- De verkiezing van een predikant.
Samenstelling en verkiezing
De kerkenraad bestaat uit één predikant, tien ouderlingen, van wie er drie de functie van ouderlingkerkrentmeester en één de functie van jeugdouderling bekleden, en minimaal drie diakenen
(momenteel vier). De kerkorde laat de mogelijkheid open een kerkrentmeester aan te stellen die geen
ouderling is, deze kerkrentmeester maakt geen deel uit van de kerkenraad.
De ambtsdragers worden gekozen uit de mannelijke belijdende leden van de gemeente. Het is het
beleid van de kerkenraad om dit in de praktijk voort te zetten. Waarbij wij aantekenen dat wij van
mening zijn dat wij in dezen de Bijbelse weg volgen.
Bloedverwantschap of aanverwantschap in de eerste en tweede graad zijn kerkordelijk wel
toegestaan maar worden zo veel mogelijk vermeden. Ook moet voorkomen worden dat de
bevoegdheden in een gemeente komen te rusten bij de leden van slechts enkele families.
De verkiezing van de ambtsdragers is in de zesjaarlijkse stemming als volgt vastgesteld. Bij een
vacature of aan het eind van een ambtsperiode van vier jaar stelt de kerkenraad de belijdende leden
van de gemeente in de gelegenheid om voor die betreffende vacature namen in te dienen. De
kerkenraad, die het recht heeft nog namen aan de lijst toe te voegen, stelt na kennisgenomen te
hebben van de ingediende namen, een of meerdere dubbeltallen op. Hierna worden de belijdende
leden op een speciaal daarvoor belegde verkiezingsbijeenkomst in de gelegenheid gesteld hun stem
uit te brengen. Degene die gekozen is, wordt schriftelijk op de hoogte gebracht en krijgt zeven dagen
bedenktijd om een beslissing te nemen.
Ieder jaar wordt door de kerkenraad een moderamen benoemd; over het algemeen zal dat
moderamen bestaan uit de preses, de secundus en de scriba, een kerkrentmeester en een diaken.
De kerkenraad vergadert in de regel eenmaal per zes weken, met uitzondering van de
vakantieperiode.
De kerkenraad is vertegenwoordigd in de werkgemeenschap Ede en in de classicale vergadering van
Ede.
Pastoraat
De predikant bezoekt de zieken in de ziekenhuizen, verpleeghuizen of thuis, alsmede de
gemeenteleden van 80 jaar en ouder en degenen die pastorale bijstand nodig hebben. Wanneer
nodig wordt hij hierin bijgestaan door de ouderlingen en door de pastoraal werker.. De
gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden elk jaar bezocht.
De gemeente is verdeeld in zes wijken; elke wijk behoort tot een van de ouderlingen die niet de
functie van kerkrentmeester bekleden, terwijl de jeugdouderling in het bijzonder pastorale zorg
besteedt aan de jongeren. De scriba heeft in verband met de vele administratieve taken geen wijk.
De wijkouderlingen, hierin bijgestaan door de ouderlingen-kerkrentmeester, de diakenen alsmede
eventuele bezoekbroeders, proberen ten minste eenmaal per twee jaar bij iedereen in de gemeente
die dit op prijs stelt op huisbezoek te gaan.
Catechese
Catechese wordt gegeven aan een aantal groepen, te weten 12-13-jarigen, 14-15-jarigen, 16-17jarigen en een groep jongvolwassenen. Bij de groepen 12 -17 jarigen wordt catechisatie gegeven
d.m.v. mentorcatechese. De predikant of een van de catecheten opent de avond met een inleiding,
waarna de jongeren in kleine groepjes de les behandelen onder leiding van een mentor/catecheet.
Enkelen mentoren hebben een cursus gevolgd.
De groep jongvolwassenen bestaat uit 1 groep en werkt niet met de hiervoor omschreven
mentorcatechese.
Jaarlijks worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld belijdenis van hun geloof af te leggen.
De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant of eventueel een consulent.
Kringwerk
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Tijdens het winterseizoen worden er, onder leiding van een predikant, diverse Bijbelkringen
gehouden.
Te weten:
Bijbelkring
Bijbelgespreksgroep
Bijbelgespreksgroep in Wicherumloo
Bijbellezing
In de regel wordt er viermaal per jaar een Bijbellezing gehouden, die geleid wordt door de eigen
predikant of door een gastpredikant.
4.2

Organen van bijstand van de kerkenraad

4.2.1
Jeugdpastoraat
Om de kerkenraad te ondersteunen in het vele werk dat onder en voor de jeugd gebeurt, is er de
groep jeugdpastoraat. Deze groep coördineert het werk dat onder en voor de jeugd plaatsvindt, zij
begeleiden de leidinggevenden en zijn aanspreekpunt bij eventuele vragen en/of problemen.
Jeugdraad
De jeugdraad wordt gevormd door de leiding van alle clubs, TOV! (Tieners Op Vrijdag!) en ZJW
(Zaterdagavond Jeugd Werk). Een van de leden van de groep jeugdpastoraat is voorzitter van de
jeugdraad.
Zondagsschool
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een zondagsschool. Een van de leden van de groep
jeugdpastoraat is voorzitter van de zondagsschool
Doel van het werk onder de jeugd is mee te werken aan de geestelijke vorming en toerusting van de
jeugd. Er zal daarom naar gestreefd worden leidinggevenden aan te stellen met een positief
christelijke levensovertuiging, zodat ze hiervan iets op onze jeugd over kunnen brengen. Het
aanstellen van leidinggevenden gaat altijd in overleg met de kerkenraad.
Beleid
 Doorgaan om door middel van het werk op de catechisatie, zondagsschool, clubs, TOV! en
ZJW kinderen en jongeren toe te rusten om te leven als christen en kinderen uit niet kerkelijk
meelevende gezinnen in aanraking te brengen met de Bijbel.
 Door de verdergaande ontkerstening, ook onder de jeugd, zal o.a. door de jeugdouderling
geprobeerd worden de jeugd meer te betrekken bij het gemeenteleven; daarom is de
jeugdouderling vrijgesteld van huisbezoek. In moeilijke situaties is er overleg tussen de
jeugdouderling, de predikant en de wijkouderling.

4.2.2 Zendings- en Evangelisatiecommissie (ZEC)
De ZEC bestaat uit drie gemeenteleden, en een kerkenraadslid die tevens voorzitter is.
De ZEC wordt aangevuld met een aantal gemeenteleden die leiding geven aan de Emmaüscursus.
De ZEC heeft twee aandachtsvelden te weten een aandachtsveld voor zending in binnen- en
buitenland en een aandachtsveld voor evangelisatie in de eigen gemeente.
Het werk van zending en evangelisatie heeft veel raakvlakken. Daarom zijn in onze gemeente de
zendingscommissie en de evangelisatiecommissie samengevoegd.
De taken van de ZEC zijn in een reglement vastgelegd en bestaan in hoofdzaak uit:
Voor wat betreft de zendingscommissie:
 Bestemming kiezen voor de GZB-collecten en de zendingsbussen die bij de uitgangen van
ons kerkgebouw hangen.
 Het mede organiseren van de gezamenlijke zendingsavond met Harskamp en Otterlo.
 De verkoop van het dagboekje “Een handvol koren”.
 Het organiseren van de kerstpostactie, inclusief het vaststellen van het bijbehorende project.
 Het bijhouden van de lectuurstandaards in de kerk.
 Het uitnodigen van een zendingswerker op een zendingsavond in onze gemeente.
 De gemeente de landelijke zendingsdag van de GZB onder de aandacht brengen.
 Het in voorkomende gevallen adviseren van de kerkenraad.
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Het informeren en stimuleren van de gemeente inzake het werk van de commissie GZB.
Deelname aan het project “Deelgenoten” van de GZB, om samen met andere gemeenten
zendingswerkers die uitgezonden worden, financieel te ondersteunen.
Het 1 maal per drie jaar organiseren van de gezamenlijke zendingsavond met onze
buurgemeenten Harskamp en Otterlo.
Het een maal per twee jaar organiseren van een avond over Israël.

Voor wat betreft de evangelisatiecommissie:
 Het informeren en stimuleren van de gemeente inzake het werk van de commissie IZB.
 Bestemming kiezen voor de IZB-collecten.
 Het bezoeken van gemeenteleden die nieuw in onze gemeente binnenkomen.
 Het in samenwerking met de kerkenraad bezoeken van hervormde gemeenteleden die tot de
rand- of buitenkerkelijken behoren.
 De organisatie van het bezorgen van de Kerstecho’s.
 De organisatie van het bezorgen van de Paasecho’s.
 Het organiseren van evangelisatieavonden, evangelisatieacties en dergelijke.
 Het organiseren van een Emmaüscursus voor rand- en buitenkerkelijken
Beleid:
Het beleid van de zendingscommissie is erop gericht om de zendingsopdracht zoals in het Evangelie
verwoord is nog meer gestalte te geven. Het project “Deelgenoten” van de GZB waarin een aantal
kerkelijke gemeente gezamenlijk een zendingsechtpaar uitzenden, heeft een vast plekje gekregen in
onze gemeente. De doelstelling is om dit nog meer bekendheid te geven en zodoende de gemeente
nog actiever te betrekken bij de zending. Onze gemeente heeft zich verplicht om ieder jaar €
15.000,00 bij elkaar te brengen voor het project Deelgenoten.
De evangelisatiecommissie onderzoekt of er in onze eigen gemeente mogelijkheden zijn om de
activiteiten nog uit te breiden of aan te vullen. Er worden door de evangelisatiecommissie actief
mensen benaderd om deel te nemen aan de Emmaüscursus
De zendingscommissie wil vanaf januari 2017 een document gaan opstellen waarin de commissie
uiteen zet wat de visie van de zendings en evangelisatie commissie is op haar taak in onze
gemeente.
4.2.3
Ouderen- en alleenstaandencommissie
De ouderen- en alleenstaandencommissie bestaat uit de predikant en één diaken, aangevuld met ten
minste 2 gemeenteleden.
Haar taak is:
 Het organiseren van o.a. middagen voor ouderen en alleenstaanden, in de regel zesmaal per
jaar. De middagen rond de Kerst en Pasen staan in het teken van de gezamenlijke maaltijd. Op
de overige middagen wordt een spreker uitgenodigd, die een onderwerp zal behandelen.
 Het eenmaal per jaar organiseren van een uitstapje voor ouderen en alleenstaanden..
Voor het bijwonen van de middagen voor ouderen en alleenstaanden en het deelnemen aan het
uitstapje worden ook alleenstaanden zoals weduwen en weduwnaars die zich nog niet tot de
bejaarden rekenen, uitgenodigd.
4.2.4
Commissie Oost-Europa (COE)
In 2004 is de COE opgericht. De commissie bestaat uit één kerkenraadslid en vier gemeenteleden.
Sinds 2005 onderhoudt de gemeente van Wekerom contact met een kerkelijke gemeente in
Sáromberke in Roemenië.
Het contact is gebaseerd op de geestelijke verbondenheid in Christus, waarbij zo veel mogelijk beide
gemeenten betrokken zijn. Het contact is gelijkwaardig en wederkerig, gelijkwaardig in de zin van dat
we ons wederzijds openstellen om iets van elkaar te leren en wederkerig in de zin van het mogelijk
maken van bezoeken over en weer om deel te nemen aan elkaars gemeenteleven. Ook wordt
nagestreefd om een contact op te bouwen voor een langere termijn.
4.3
4.3.1

Participaties
School met de Bijbel
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Onze hervormde gemeente is met vier leden in de raad van toezicht van de plaatselijke basisschool
vertegenwoordigd. Twee leden van de raad van toezicht worden door de kerkenraad, in overleg met
het schoolbestuur, aangewezen. De overige twee hervormde leden van de raad van toezicht worden
door de leden van de schoolvereniging gekozen uit een lijst van door de raad van toezicht in overleg
met de kerkenraad vastgestelde dubbeltallen.

4.4

Beleidsvoornemens kerkenraad

De kerkenraad heeft de volgende beleidsvoornemens:
Evangelisatie en integratie
Al vele jaren functioneert binnen onze gemeente de Emmaüscursus. Daarmee proberen we om
mensen gericht in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. In de achterliggende
is er een begin gemaakt om de overstap van de Emmaüscursus naar het reguliere gemeenteleven te
vergemakkelijken, zodat de cursisten een plaats kunnen innemen in het midden van de gemeente.
Als mensen 2 jaar de Emmaüscursus gevolgd hebben zal de mogelijkheid aangeboden worden lid te
worden van een van de Bijbel gespreks groepen.
Pastorale zorg
De pastorale zorg in de gemeente vraagt veel aandacht en inspanning. De kerkenraad is bezig het
pastoraal beleid opnieuw vorm te geven.
Woningbouw
Het inwonertal van Wekerom is door nieuwbouw in de achterliggende jaren toegenomen. Voor de
komende jaren wordt de nieuwbouw van nog een aantal woningen voorzien. Een positieve
ontwikkeling, waardoor jeugd de mogelijkheid heeft om in Wekerom te blijven wonen. Daarnaast ook
een kans en taak voor onze gemeente om nieuwe inwoners in aanraking te brengen met Gods
Woord.
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5.

Diaconie

5.1

Inleiding

Diaconaat is afgeleid van het Griekse woord dat “dienen” betekent. Diaconaat wil dus zeggen
“dienstbaar zijn”: oog en oor hebben voor mensen en groepen mensen in knelsituaties en voor
maatschappelijke factoren die deze veroorzaken. De Heere Jezus spreekt hier Zelf over in Lukas
22:27b: “ Ik echter ben in uw midden als Iemand die dient”. Hij Zelf gaf ons het voorbeeld om
anderen hoger te achten dan onszelf en leert ons om de minste te zijn.
Diaconaat is niet alleen een taak voor diakenen, maar is een taak van ieder gemeentelid persoonlijk.
Ordinantie 8-1-1 van de kerkorde, die handelt over “De missionaire, diaconale en pastorale arbeid
van de gemeente” zegt hiervan: “De gemeente vervult haar missionaire, diaconale en pastorale
roeping in het besef dat de daaruit voortvloeiende taken zowel in hun onderlinge samenhang als in
hun eigenheid behartigd dienen te worden”. Hieruit volgt dat de diakenen leiding hebben te geven aan
de dienst der barmhartigheid, maar dat ieder gemeentelid hierin een taak heeft.
5.2

De taak van de diaconie

In de eerste plaats is de diaken lid van de kerkenraad en draagt daardoor medeverantwoordelijkheid
voor het wel en wee van de gemeente in de breedst mogelijke zin.
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:
• De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, in het bijzonder door bijstand
en vertroosting aan hen die verpleging en verzorging behoeven, die moeilijkheden hebben in het
gezinsleven, die maatschappelijk zijn ontspoord of zich in stoffelijke nood bevinden;
• De dienst aan de avondmaalstafel en het inzamelen van de liefdegaven;
• De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.
5.3

Financieel beleid

Inzameling gelden
De diaconie streeft in de uitvoering van het diaconaal beleid naar hulpverlening op zo veel mogelijk
terreinen, doch doet dit met inachtneming van binding aan de christelijke identiteit. Hiertoe worden
gelden ingezameld voor diaconale doeleinden of andere algemeen kerkelijke doeleinden.
De diaconie streeft naar het in stand houden van het aantal collecten en indien nodig uitbreiding van
het aantal collecten.
De collecten zijn naar aard als volgt onder te verdelen:
a) collecten van algemene aard
Met deze collecten wordt het diaconale werk ter plaatse bekostigd, zoals financiële hulp aan
gemeenteleden, ouderenwerk, kerstattenties, boeken voor jongeren bij het bereiken van hun 15 e
verjaardag, attenties voor zieken die thuiskomen uit het ziekenhuis, vrijwillige hulpdienst en andere
voorkomende kosten.
b) doelcollecten
Om de gemeenteleden meer bewust te maken van de nood die er in de wereld is, wordt veelal
gewerkt met doelcollecten. Het beoogde doel wordt via het kerkblad aan de gemeente
bekendgemaakt, waardoor ieder in de gelegenheid is vooraf zijn gaven af te zonderen.
De diaconie heeft als uitgangspunt dat collecten worden gehouden voor gevestigde landelijke
instellingen. In principe worden geen gelden beschikbaar gesteld aan particuliere stichtingen.
Financieel beheer en verantwoording
Omdat de diaconie geen goederen bezit, richt het beheer zich uitsluitend op de diaconale gelden.
Dit is geen doel op zichzelf, daarom wordt steeds bezien hoe deze gelden zo veel mogelijk dienstbaar
kunnen worden gemaakt voor diaconale doeleinden.
De diaconie voert een inzichtelijke boekhouding, waarbij de jaarrekening wordt opgemaakt conform
landelijke/provinciale richtlijnen. De diaconie laat haar jaarrekening extern controleren.
De verantwoording van en toelichting op het gevoerde beleid vinden plaats op de jaarlijkse
gemeenteavond.
5.4

Oog voor elkaar
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5.4.1 Ondersteuningen
De diaconie heeft in het bijzonder aandacht voor ondersteuningen aan eigen gemeenteleden. In een
kleine gemeenschap als Wekerom is het een grote stap om diaconale hulp te vragen. De diaconie
probeert daarom armoede actief op te sporen en in de contacten laagdrempelig en toegankelijk te
zijn. Waar nodig of wenselijk wordt in overleg met betrokkenen gestreefd naar begeleiding door
instellingen/organisaties van eigen identiteit.
De diaconie gaat bij hulpvragen na of er overheidsregelingen van toepassing zijn en helpt waar nodig
gemeenteleden bij het aanvragen daarvan.
5.4.2 Vrijwillige hulpdienst
Er is een maatschappelijke ontwikkeling dat burgers meer op zichzelf en familie zijn aangewezen als
het gaat om zorg. Voor de diaconie biedt dit ook mogelijkheden om het onderlinge dienstbetoon in de
gemeente te stimuleren. Daarom is er een vrijwillige hulpdienst actief, die (tijdelijk) hulp verleent in
noodsituaties of ter overbrugging naar professionele hulp.
5.4.3 Bezoekgroep
Een aantal personen uit de gemeente bezoeken o.a. langdurig zieken, alleenstaanden en bejaarden.
Zij verrichten deze bezoeken naast het ambtelijke werk van de predikant en de ouderlingen; het is
dus extra meeleven vanuit de gemeente.
5.5

Wet maatschappelijke ondersteuning

In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) aangepast.
De WMO moet het mensen mogelijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig in de maatschappij te
functioneren. Daarbij moeten burgers in eerste instantie elkaar helpen. Dat kan bijvoorbeeld met
vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning
en huishoudelijke hulp. Als het nodig is, biedt de gemeente ondersteuning. De gemeente Ede is
verantwoordelijk voor hulpbehoevende burgers en krijgt daarvoor middelen om dit te realiseren.
Deze ontwikkeling biedt de diaconie nieuwe mogelijkheden voor de invulling van christelijke
barmhartigheid die zich niet alleen beperkt tot leden van de kerkelijke gemeente, maar zich richt op
de volle breedte van de samenleving.
In de gemeente Ede is een diaconaal platform actief met als doel om gezamenlijk het overleg over
maatschappelijke ontwikkelingen aan te gaan met de lokale overheid. Daarnaast is het platform ook
bedoeld om ervaringen tussen diaconieën uit te wisselen. De diaconie van Wekerom is betrokken bij
dit overlegorgaan.
5.6 Beleidsvoornemens
Omdat het nog steeds een grote stap is voor gemeenteleden om diaconale hulp te vragen wordt er
door het college van diakenen naar manieren gezocht om die drempel lager te maken. Een van de
middelen die daarvoor worden ingezet is een diaconaal meldpunt op de website van de kerk. Daar
kan, ook anoniem, een vraag worden gesteld of een melding worden gedaan over zaken die van
belang kunnen zijn voor de diaconie. De gemeente zal actief aangespoord worden de diaconie in te
schakelen, dit kan bereikt worden door toegankelijk te zijn.
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6. College van kerkrentmeesters
6.1 Beleid college van kerkrentmeesters
Het beleid van het college van kerkrentmeesters is gebaseerd op het uitgangspunt om het gemeente
zijn te kunnen handhaven en uitbreiden. Voor het college houdt dit in dat het voornamelijk gericht is
op de stoffelijke belangen van de gemeente, waarvan de instandhouding van de Woordverkondiging
als belangrijkste wordt geacht. Dit beleid is weergegeven in een taakstelling.
6.2 Taak van het college van kerkrentmeesters.
De taakstelling van het college van kerkrentmeesters omvat:
-

6.3

Het meewerken aan de voorbereiding en de opstelling van het beleidsplan van de gemeente.
Door middel van gerichte geldwerving voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente
en het beheren van haar gelden met uitzondering van de diaconale gelden.
Het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
Het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen, zoals de kerk, de toren,
verenigingsgebouw Elim en de pastorie; dit alles ten dienste van de gemeente.
Het bepalen en opvolgen van het algemene personeelsbeleid, met als eindverantwoordelijke
de kerkenraad.
Het bijhouden van de ledenadministratie, onder andere door middel van het Landelijk
Registratie Programma (LRP).
Het samen met de buurgemeenten Harskamp en Otterlo uitgeven van een kerkblad.
Het beheer van het archief voor zover dat betrekking heeft op kerkrentmeesterlijke zaken.
Het in stand houden van kerkradio / uitzendingen via internet.
De instandhouding en het beheer van de website: www.hervormdwekerom.nl

Betrokkenheid van gemeenteleden

Door de gemeenteleden meer te betrekken bij het functioneren van het college van kerkrentmeesters
wordt er zo nodig ook een beroep op hen gedaan in de vorm van vrijwilligerswerk. Hierdoor kunnen
met name de kosten van arbeid bij bijv. onderhoud worden beperkt. Per project wordt de gemeente
geïnformeerd, zodat men weet waarvoor men geeft.
6.4

De kerkbode

De kerkbode “Kerkklanken” vervult een onmisbare functie in het overdragen van informatie van de
kerkelijke gemeente naar haar leden.
Uitgangspunt is dat in elk hervormd gezin in Wekerom de kerkbode wordt gelezen. Dit wordt
verwezenlijkt door al degenen die nieuw inkomen in onze kerkelijke gemeente een gratis abonnement
op Kerkklanken te geven voor een halfjaar.
6.5

Financiën

Het college van kerkrentmeesters beschikt over een sluitende begroting en is voor de afhandeling van
financiële verplichtingen geheel afhankelijk van de collecten en de vrijwillige bijdragen.
De inkomsten van het college van kerkrentmeesters geven op dit moment weinig reden tot
bezorgdheid; de bereidheid van de gemeenteleden om de kerkrentmeesters van voldoende gelden te
voorzien is groot te noemen. De collecteopbrengsten alsmede de hoge opbrengst van de vrijwillige
bijdragen is hier een bewijs van en stemt tot dankbaarheid.
Voor wat betreft de collecten: er zijn twee rondgangen voor de kerk. De tweede rondgang betreft een
doel (fonds) voor bijv. onderhoud gebouwen, orgel of specifieke projecten met betrekking tot de
kerkelijke gebouwen, incl. pastorie. Tevens is het streven om schulden zo snel mogelijk af te lossen,
teneinde de rentelasten zo veel mogelijk te beperken.
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Als bijlage bij dit beleidsplan gaat de ondertekende verklaring van de synode waarin de binding met
de gereformeerde belijdenis verwoord wordt.
Tevens is onze gemeente een van de hervormde gemeenten binnen de PKN die het convenant van
Alblasserdam onderschreven hebben.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door de kerkenraad in haar vergadering van 16 januari 2017
Preses:

Scriba:

Ds. H.M. Burggraaf

J. van Ee.
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Homoseksualiteit
Beleidsstuk van de Hervormde gemeente van Wekerom
Inleiding
Binnen de kerk als lichaam van Christus zijn we geroepen om naar elkaar om te zien en om
elkaars lasten te helpen dragen. Binnen de kerkenraad bezinnen we ons regelmatig op de
praktische uitwerking van deze roeping. De afgelopen tijd in het bijzonder met de vragen
rondom homoseksualiteit in de gemeente van Christus.
Homoseksualiteit in het licht van de Bijbel
Wanneer in de Bijbel homoseksuele relaties ter sprake komen, gebeurt dat zonder
uitzondering in afkeurende bewoordingen. Daarbij valt op dat deze afkeuring meestal staat
in het kader van uitwassen en opstandigheid tegen God. Aangezien er niet altijd sprake is
van uitwassen en opstandigheid, maakt het ons voorzichtig om te zeggen dat de Bijbel alle
vormen van homoseksualiteit zoals wij die vandaag tegenkomen, onder één noemer
schaart. Het betekent ook dat we niet kunnen zeggen dat de homoseksuele geaardheid per
definitie zondig is.
Wij zijn allemaal op Christus aangewezen voor onze rechtvaardiging (vergeving door zijn
bloed) en voor onze heiliging (een christelijk leven door zijn Geest). Mensen met
homoseksuele gevoelens zijn in Gods ogen even kostbaar (en kwetsbaar) als hun
heteroseksuele medemens. Daarom is het voor de gemeente van Wekerom een opdracht
om naar homoseksuele gemeenteleden om te zien.
Homoseksuele relaties binnen de gemeente van Christus
Als kerkenraad ervaren we een blijvende spanning tussen Gods heiligheid en Gods
barmhartigheid. We zijn geroepen om ontheiliging van de sacramenten tegen te gaan.
Tegelijkertijd voelen we ons pastoraal bewogen met gemeenteleden die op dit punt de
gebrokenheid aan den lijve ervaren en de weg van onthouding niet vol hebben weten te
houden. Dat betekent niet dat de kerkenraad daarmee automatisch instemt met de keuzes
die men in eigen verantwoordelijkheid tegenover God maakt.
Als Hervormde Gemeente van Wekerom weten we ons gebonden aan Schrift en belijdenis.
Wanneer daarin over het huwelijk gesproken wordt, betreft dat altijd een relatie tussen één
man en één vrouw. Binnen de grenzen van dat huwelijk tussen één man en één vrouw heeft
God de seksuele gemeenschap geplaatst. Wij kunnen daarom geen ruimte bieden aan
homoseksuele relaties binnen de gemeente van Christus. Daarom zijn gemeenteleden met
een homoseksuele geaardheid naar onze mening geroepen tot een leven in seksuele
onthouding (evenals andere ongehuwden).
Conclusie
We weten ons pastoraal bewogen met die leden van het lichaam van Christus, die te
worstelen hebben met homoseksuele gevoelens. Daarnaast weten we ons gebonden en
begrensd door Schrift en belijdenis.
Op grond van het bovenstaande hebben wij geen vrijmoedigheid om de sacramenten voor
mensen die in een praktiserende homosexuele relatie leven open te stellen, of de
inzegening van het huwelijk mogelijk te maken voor mensen van hetzelfde geslacht.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 januari 2017.
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