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1. Inleiding 
 

1.1 Voorwoord 
 
Voor u ligt het (concept) beleidsplan voor de periode 2022 t/m 2026. De Gereformeerde Kerk 
Urk is een plaatselijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De 
Gereformeerde Kerk Urk heeft haar beleidsplan gepubliceerd. Deze was al enige tijd niet meer 
actueel. 
 

1.2 Opdracht 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland ziet als één van de taken van de 
kerkenraad ‘het vaststellen van het beleidsplan ter zake van leven en werken van de 
gemeente.’ Dit beleidsplan wordt voor een periode van vier jaar opgesteld (2022-2026). 
 
Wanneer we letten op de ontwikkelingen in de kerk en in de maatschappij is het noodzakelijk 
om ons als ambtsdragers van de Gereformeerde Kerk Urk voortdurend te bezinnen op de 
toekomst van de gemeente. Wij geloven en belijden dat God de gemeente bouwt en bewaart 
op het fundament Christus. Ook de toekomst is in Zijn hand. Dit ontslaat ons niet van de 
verantwoordelijkheid voor de voortgang van het Evangelie en van de werkzaamheden in en 
rondom de gemeente. 
 

1.3 Werkwijze 
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Urk heeft de beleidscommissie (projectgroep) 
aangesteld om het concept beleidsplan op te stellen. Dit beleidsplan beschrijft het huidige 
beleid binnen de Gereformeerde Kerk Urk. Om het huidige beleid te beschrijven heeft de 
beleidscommissie met alle vertegenwoordigers van de verschillende organen binnen de 
Gereformeerde Kerk Urk gesproken en samen met de vertegenwoordigers een SWOT-analyse 
(Een model waarmee de sterktes en zwaktes in combinatie met de kansen en bedreigingen 
worden geanalyseerd) uitgevoerd. Ook heeft de beleidscommissie kennisgenomen van het 
vorige beleidsplan en de plaatselijke regelingen. 
Naast het huidige beleid wat in dit beleidsplan is vastgelegd, zal de commissie zich buigen over 
beleidsadviezen.. De kerkenraad zal beleid vormen aan de hand van deze adviezen. Het 
beleidsplan zal binnen de gemeente via de website, www.gku-pkn.nl, worden gepubliceerd. 
De gemeente wordt in staat gesteld op het beleidsplan te reageren. 
 

1.4 Projectgroep 
De projectgroep (beleidscommissie) bestaat uit een aantal zusters en broeders uit de breedte 
van de gemeente. Zij probeert de volle breedte van de gemeente te representeren en 
evenwichtige adviezen uit te brengen welke de eenheid van de gemeente bevorderen en 
versterken. Bij dit alles weet de beleidscommissie zich afhankelijk van Jezus Christus, Hij is de 
Heer van Zijn kerk en het is onze opdracht Hem te volgen in leer en leven tot eer van Zijn 
naam. Wij mogen vertrouwen en uitzien dat Jezus Christus Zijn kerk regeert door Zijn Geest 
en Woord. 

  

http://www.gku-pkn.nl/


2. Profiel 
 
De Gereformeerde Kerk van Urk (GKU) behoort tot het kerkverband van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Met ongeveer 5000 leden, drie kerkgebouwen, vier predikantsplaatsen en een 
kerkelijk werker mag ze gerekend worden tot de grotere kerkelijke gemeenten in het land. Te 
midden van de andere kerken op Urk vervult de Gereformeerde Kerk Urk echt een rol als 
dorpskerk.  
 
Binnen de gemeente treft men een verscheidenheid aan geloofsbelevingen aan, van 
reformatorisch tot evangelisch, maar Christus bindt ons samen. In het kerk-zijn staat de 
Woordverkondiging centraal. Langs de theologische lijnen van de gereformeerde 
belijdenisgeschriften wordt de gemeente in prediking en pastoraat bepaald bij de ernst van 
de zonde, maar ook hoe ze daaruit verlost kan worden door Jezus Christus, en hoe zich in Hem 
een nieuw, geheiligd leven van dankbaarheid opent. Daarbij hebben we vanuit de 
evangelische traditie geleerd hoe belangrijk de persoonlijke relatie met God is, en hoe kleinere 
kringen en Bijbelstudie bouwstenen in de gemeente kunnen zijn.  
 

2.1 Historie 
De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk Urk gaat terug tot op 1836, toen Hendrik de Cock 
een Christelijke Afgescheiden Kerk op Urk institueerde. De gemeente bestond toen uit 31 
lidmaten die zich, voornamelijk vanwege het gemis van het bevindelijke element in de 
prediking, van de Nederlandse Hervormde Kerk afscheidden. 
 
Binnen enkele decennia gingen bijna alle bewoners van het eiland Urk over tot de 
Gereformeerde Kerk, waardoor de kerkzaal van de Bethelkerk een aantal keer vergroot moest 
worden en ze de functie als dorpskerk van het hervormde ‘Kerkje aan de Zee’ al spoedig 
overnam. De Doleantie (1886) ging aan Urk goeddeels voorbij, op een kleine naamswijziging 
na: sinds de Afgescheidenen en Dolerenden zich in 1892 verenigden in de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, heet onze gemeente ‘Gereformeerde Kerk van Urk’. Enkele gezinnen 
konden zich in die naamswijziging niet vinden en gingen verder als Christelijke Gereformeerde 
Kerk (Eben-Haëzer). 
 
De 20e eeuw is voor de Gereformeerde Kerk Urk een tijd van vreugde en bloei geweest – de 
gemeente groeide verder uit en twee nieuwe kerkgebouwen werden in gebruik genomen (de 
Petrakerk en kerkelijk centrum De Poort) – maar er waren ook periodes van verdeeldheid en 
verdriet. Toen de Gereformeerde Kerken in Nederland in de jaren ’70 als kerkverband richting 
vrijzinnigheid koerste, leidde dat op Urk tot grote onrust. In 1975 en 1976 verliet een grote 
groep verontruste leden het kerkverband en zocht aansluiting bij de Gereformeerde Bond 
binnen de Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken. In 2005, toen de 
Protestantse Kerk in Nederland ontstond, gebeurde datzelfde nog eens. 
 
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Urk zag echter wel degelijk ruimte om binnen het 
verband van de Protestantse Kerk de eigen gereformeerde identiteit te bewaren. Door het 
onderschrijven van het Convenant van Alblasserdam (2003) heeft ze aangegeven dat de 
gemeente, ook in het zoeken van nieuwe wegen in nieuwe tijden, wil staan in de traditie van 
de Reformatie en trouw wil blijven aan haar belijdenis . 
 



Verheugend is de onderlinge toenadering met zustergemeentes De Ark (hervormd 
confessioneel) en De Bron (hervormd Gereformeerde Bond) en de goede samenwerking met 
andere gemeentes op dezelfde grondslag, zoals de Jeruzalemkerk (NGK). Geregeld vindt er 
kanselruil plaats en ook in bijvoorbeeld het jeugdwerk wordt samenwerking gezocht. 
 

2.2 Missie 
De Heere Jezus heeft Zijn discipelen een duidelijke opdracht gegeven: ‘Ga dan heen, onderwijs 
al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, 
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ (Mattheüs 28:19) Vanuit dat 
zendingsbevel is het Evangelie de hele wereld overgegaan, zo heeft het ook Urk bereikt, en zo 
weten ook wij ons geroepen om het Evangelie in woord en daad uit te dragen. 
Het staan in de traditie van de Reformatie blijft voor ons belangrijk. Als gemeente willen we 
graag op dit rijke verleden verder bouwen. We streven ernaar het gereformeerde karakter 
van onze kerk te versterken en dus ook te bestrijden wat zich in leer en leven niet verdraagt 
met de gereformeerde leer. Tegelijkertijd beseffen we dat we als gemeente geroepen zijn om 
elkaar lief te hebben en om elkaar te aanvaarden in onze eigenheid. We zijn aan elkaar 
geschonken om elkaar te verrijken met de gaven die de Heere ons gegeven heeft, en om elkaar 
bij te staan, niet alleen met de woorden van het gebed, maar ook met daden van broederlijke 
en zusterlijke liefde. Vanwege het grote aantal kinderen en jongeren in onze gemeente heeft 
de geloofsoverdracht aan de volgende generaties daarbij onze voortdurende aandacht. 
 
Vanuit deze missie willen we als gemeente aandacht voor de volgende punten: 

● We willen dat het Woord van God uitgelegd en toegepast wordt, we leven van en uit 
het Woord en voelen ons daardoor aangesproken. 

● We willen luisteren naar de Heer der kerk. We zijn in dialoog met elkaar als Zijn 
volgelingen en eigentijds op zoek naar de gemeente van morgen. We ervaren 
geloven als een groeiproces. 

● We weten ons verbonden met alle kinderen van God, wereldwijd en dichtbij en 
hebben een onopgeefbare band met het volk Israël. 

● We willen lid zijn van een kerk die binnen haar missie ruimte biedt voor ontmoeting, 
initiatieven en activiteiten. 

● We willen een gemeente zijn waarin ieder tot zijn recht komt en we oog hebben voor 
elkaars mening, achtergrond en levensloop en waarin iedereen geïnspireerd wordt 
om zelf mee te denken en mee te doen. 

● We zetten ons dienend in voor onze medemens, veraf en dichtbij, met bijzondere 
aandacht voor de kwetsbaren in de maatschappij. 

● We kiezen onze broeders en zusters niet zelf uit. We worden aan elkaar gegeven en 
aanvaarden elkaar als gelovigen in Jezus. 

 
  



2.3 Leeftijdsopbouw 
 
De Gereformeerde Kerk Urk is een groeiende gemeente die op het moment van schrijven rond 
de 5000 leden heeft. 60% Van de gemeente is jonger dan 40 jaar en bijna 30% is jonger dan 
20 jaar. 

 
 
 
 

2.4 Omgeving 
 
Ten opzichte van andere dorpen en steden in Nederland, is Urk bijna in alle opzichten 
bijzonder. Daar zit een mooie kant aan, maar ook een moeilijke kant. 
De mooie kant: Urk is niet alleen de jongste gemeente van Nederland , maar ook de meest 
kerkelijke. Er zijn veel kinderen en veel jeugd betrokken bij het kerkelijke leven. Als voormalig 
eiland is er een sterke sociale cohesie en zijn mensen gewend om hard te werken. Die dingen 
zien we tot onze vreugde ook terug in onze kerkelijke gemeente. De moeilijke kant: veel 
opgroeiende jeugd betekent ook, verhoudingsgewijs, meer jeugdproblematiek. Dat zien we 
ook terug in de kerk en heeft ertoe geleid dat we een jongerenwerker hebben aangesteld. 
Ongeveer twintig procent van de Urkers is dooplid of belijdend lid van de GKU.  
 
 
 

  



3. Activiteiten 
 

3.1 Algemeen 
 
Erediensten 
Regulier worden tweemaal op de zondag erediensten gehouden in de drie kerkgebouwen: 
Bethelkerk, Petrakerk en kerkelijk centrum de Poort. Vaste aanvangstijden zijn in alle 
kerkgebouwen 10:00 en 17:00 uur. In de erediensten staat de verkonding van Gods Woord 
centraal. De diensten worden gehouden volgens een vaste opzet van handelingen en gebeden 
waarbij het gebruikelijk is om ’s ochtends de Tien Geboden te lezen en ’s middags de 
geloofsbelijdenis. Binnen de vaste opzet ligt ruimte voor de voorganger om de dienst verder 
in te vullen met psalmen, gezangen en de prediking. Elke eredienst wordt ook een kinderlied 
gezongen om zo de jongsten van onze gemeente bij de dienst te betrekken. De Gereformeerde 
Kerk Urk heeft een eigen samengestelde liedbundel van 415 liederen die gebruikt kan worden 
ter invulling van de gezangen en het kinderlied.  
 
Bij de prediking staat Gods onfeilbaar Woord centraal waarin Christus als de Weg, de 
Waarheid en het Leven wordt gepredikt als enige Middel tot behoud. Tijdens zogenaamde 
leerdiensten kan de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis of Dordtse 
Leerregels behandeld worden. 
 
Tijdens de erediensten worden ook de handelingen van de Heilige Doop (maandelijks) en het 
Heilig Avondmaal (elk kwartaal) verricht. De Heilige Doop wordt aan zowel kinderen als 
ongedoopte volwassenen bediend. Bij de kinderen wordt alleen de doop bediend als ten 
minste één van beide ouders belijdend lid is van de Gereformeerde Kerk Urk. De doopvragen 
mogen enkel door belijdende leden beantwoord worden. De Heilige Doop aan volwassenen 
wordt bediend nadat de volwassene belijdenis van het geloof heeft gedaan. Het Heilig 
Avondmaal is open voor de belijdende leden van de Gereformeerde Kerk Urk. Ook gasten 
worden uitgenodigd deel te nemen aan de avondmaalstafel indien zij belijdend lid zijn van een 
christelijke gemeente. De toegang tot het Heilig Avondmaal kan (tijdelijk) door de kerkenraad 
worden ontzegd (ook wel de tucht genoemd) voor diegenen wiens handelen in strijd is met 
Gods Woord en geboden. 
 
Naast de zondagse eredienst worden er ook erediensten gehouden op de christelijke 
feestdagen, oudejaarsdag (tevens lokale dankdag) en op de lokale biddag voor gewas en 
arbeid (tweede woensdag in februari). Onder de erediensten vallen ook de 
huwelijksvoltrekkingen en uitvaarten. 
 
 
  



Bijzondere erediensten 
Naast de reguliere erediensten heeft de Gereformeerde Kerk Urk ook een aantal bijzondere 
erediensten. Deze diensten hebben een bijzonder karakter waarin een bepaalde doelgroep of 
thema centraal kan staan. Deze diensten worden ingevuld met liederen die afgestemd zijn op 
de doelgroep, en worden in het algemeen ondersteund door aanvullende muzikale en visuele 
middelen. De geleding ‘Bijzondere erediensten’ binnen ‘Gemeenteleven’ overziet deze 
diensten. Hieronder is een beperkt overzicht van de verscheidene diensten te vinden. 
 

• Gezinsdiensten 
Elke tweede Paas-, en Kerstdag een dienst in Kerkelijk Centrum de Poort. Op de 
tweede Pinksterdag wordt ook een gezinsdienst gehouden, deze heeft ook de 
invulling van een gemeentedienst waarbij uitgeweken wordt naar een lokale sporthal 
om zo ruimte te hebben om als volledige gemeente samen te kunnen komen. 

• Opwekkingsdiensten 
Elke maand wordt er een opwekkingsdienst gehouden in overleg met de Hervormde 
Gemeente Urk, waarbij vier keer de dienst door de Hervormde Gemeente Urk in 
kerkgebouw de Ark plaatsvindt, en acht keer door de Gereformeerde Kerk Urk in 
Kerkelijk Centrum de Poort. De opwekkingsdiensten worden ondersteund door een 
muzikale groep. 

• Start- en Sluitzondag 
Bij de start en sluiting van het kerkelijk seizoen wordt er in Kerkelijk Centrum de 
Poort in de ochtend een dienst gehouden met als doelgroep de jongeren van 12+ en 
’s middags een dienst voor 16+ in de Bethelkerk. Deze diensten worden ondersteund 
door een muzikale groep. 

• Johannes de Heer-zangdiensten 
Zoals de naam al doet vermoeden, wordt er in deze zangdienst gezongen uit de 
liederen van Johannes de Heer. De dienst vindt plaats in de Bethelkerk. 

• Paaswake 
Op de 1e Paasdag is er ‘s ochtends om 7 uur een Paaswake in Kerkelijk Centrum de 
Poort die afgesloten wordt met een gezamenlijk ontbijt. Deze dienst wordt 
ondersteund door een muzikale groep. 

• Kerstnachtdienst 
Deze dienst vindt plaats in de Bethelkerk op kerstavond met medewerking van een 
koor. 

• Dovendiensten 
Tijdens de reguliere erediensten is met enige regelmaat een doventolk aanwezig, 
daarnaast worden ook voorgangers uitgenodigd die zelf ook doventolk zijn. 

• Diensten voor mensen met een beperking 
Een bijzondere eredienst waar de invulling afgestemd is op personen met een 
verstandelijke beperking. 

• Evangelisatie en Zendingsdiensten 
Op Hemelvaartsdag heeft de middagdienst een bijzonder karakter als zijnde 
evangelisatiedienst. Deze dienst wordt samen met de Hervormde Gemeente Urk 
gevierd. De dienst wordt om beurten georganiseerd door onze zustergemeente en de 
Gereformeerde Kerk Urk. 



• Israëlzondag 
Doorgaans op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk uiting aan haar 
roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. 

 

  



3.2 Pastoraat 
 

Regulier Pastoraat 

De Gereformeerde Kerk Urk is opgedeeld in vier wijken waarbij elke wijk een team van 

ouderlingen, diakenen en een predikant heeft. Elke ouderling heeft een verzameling aan 

adressen waarvoor hij tijdens zijn ambtstermijn verantwoordelijk is om het contact te 

onderhouden en te herkennen waar er een behoefte aan zorg is. De predikant binnen de wijk 

is vaak betrokken bij ziektegevallen en bijzondere levensgebeurtenissen (geboorte, 

stervensbegeleiding, psychische nood, huwelijksproblemen, etc.). Waar nodig zullen de 

ouderling en de predikant contact leggen met specialistische hulp. De diakenen binnen de wijk 

helpen gemeenteleden met financiële nood. De ouderlingen en de predikant komen 

maandelijks samen om de pastorale zaken door te nemen, de diakenen sluiten aan waar 

nodig. 

Voor extra ondersteuning kan beroep gedaan worden op de ‘Gemeentekring’. Dit is een groep 

van broeders en zusters die helpen met extra bezoekwerk, bijvoorbeeld bij eenzaamheid. 

Deze groep helpt ook bij de meer praktische behoefte aan hand- en spandiensten. Elke 

pastorale wijk heeft een eigen aanspreekpunt binnen de gemeentekring. 

De wijkouderlingen zijn samen met de predikant verantwoordelijk voor het regelmatig 

bezoeken van de gemeenteleden aan huis – het zogenaamde huisbezoek. Het huisbezoek 

dient regelmatig plaats te vinden om de onderlinge band te bevorderen. Een pastorale 

eenheid dient minimaal eenmaal per 2 jaar bezocht te worden. 

 

Ouderen Pastoraat 

Ouderen van 75 jaar of ouder worden door de wijkouderling en/of de predikant bezocht. 

Vrijwilligers van de ‘Gemeentekring’ brengen ook een bezoek aan ouderen van 70 jaar en 

ouder. Binnen de kerkenraad zijn er twee ouderlingen die de verzorg- en verpleeghuizen 

onder hun pastorale verantwoordelijkheid hebben. Deze ouderlingen zijn het vaste gezicht en 

brengen met regelmaat een bezoek. 

 

  

https://www.gku-pkn.nl/secties-en-wijken/


Jongerenpastoraat 

Naast de vier meer geografisch gerichte wijken is er ook een groep van ouderlingen die gericht 

aan de slag gaat met de jongeren (tot en met 25 jaar, met de nadruk op de groep 16 t/m 25 

jaar) van onze gemeente. De ouderlingen worden begeleid en ondersteund door de functie 

van een jongerenpastor. De ouderlingen vervullen het reguliere pastoraat zoals het bezoeken 

van zelfstandig en uitwonende jongeren, en zijn aanwezig bij bepaalde jongeren activiteiten 

om het gesprek te zoeken.  

De jongerenpastor is een volledige fte in dienst van de Gereformeerde Kerk Urk en is 

verantwoordelijk voor het jongeren crisispastoraat. De jongerenpastor onderhoudt daarbij de 

verbinding met instanties en specialisten buiten de Gereformeerde Kerk Urk om zo gepaste 

zorg te kunnen bieden. 

 

3.3 Diaconaat 
 
Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienst naar mensen) 
genoemd. Diakenen en vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met 
armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere 
oorzaken hulp of hoop nodig hebben.  

Elke wijk heeft meerdere diakenen die het werk voor kwetsbare mensen in en rondom de 
gemeente in kaart brengt en organiseert. Wie in de problemen is geraakt door geldgebrek, 
schulden of door andere oorzaken even niet meer het hoofd op eigen kracht boven water kan 
houden, kan een beroep doen op de diakenen. Waar nodig kunnen de diakenen verwijzen 
naar of samenwerken met hulpverlenende instanties. Naast de hulp aan mensen dichtbij, in 
het dorp en de regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp - voor korte of langere 
tijd - aan mensen elders in de wereld. 

De diaconie werkt nauw samen met vrijwilligers. De bezoekdames en de gemeentekring vallen 
beide onder de diaconie om, waar nodig, extra bezoekwerk of praktische hulp te leveren.  

Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk; het betreft twee 
verschillende rechtspersonen. De diaconie heeft dan ook zijn eigen financiële begroting en 
verantwoord haar activiteiten aan de kerkenraad.  
 
 

  

https://www.gku-pkn.nl/gemeentekring/


3.4 Toerusting en vorming 
 

Binnen de Gereformeerde Kerk Urk worden verschillende activiteiten aangeboden die 

ondersteunend zijn in de geloofsopvoeding waarbij voor jong en oud een gepast aanbod 

aanwezig is. De geleding ‘Onderwijs’ binnen ‘Gemeenteleven’ overziet deze activiteiten en 

draagt zorg voor een juiste invulling en leerlijn. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, vinden 

plaats in Kerkelijk Centrum de Poort. 

 

Follow Me 

Follow Me is een vorm van mentor-catechese voor 12- tot 16-jarigen. Geloofsthema’s die 

aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp en worden vanuit 

Bijbels perspectief besproken en doordacht. De onderlinge relatie tussen de tieners, en de 

relatie van de mentoren met de tieners speelt daarbij een belangrijke rol (gesprek in groepjes). 

Elke les begint gezamenlijk met een introductiefilmpje en inleiding aan de hand van een 

presentatie. Daarna gaan de tieners uiteen in mentorgroepjes met twee vaste mentoren. De 

groepen komen 20 keer samen met daarnaast een bijzondere avond. 

 

Catechese 

Voor 16 jaar en ouder wordt catechese gegeven door de predikanten en de jongerenpastor. 

Dit gebeurt op meerdere avonden in de week waarbij op elke avond voor meerdere 

leeftijdsgroepen een moment is om deel te kunnen nemen aan de catechese. Op de zaterdag 

wordt een mogelijkheid aangeboden voor de jongeren die doordeweeks verhinderd zijn. Een 

catechese groep komt 20 keer samen in een kerkelijk jaar. Naast de reguliere 

catechesegroepen is er ook een groep voor anders begaafden. 

 

  

https://www.gku-pkn.nl/catechisaties/


Belijdeniscatechese 

Als je als kind gedoopt bent, komt er een moment in je leven 

dat je voor de vraag komt te staan: kan ik met mijn doop van 

harte instemmen? Is het mijn hartelijke wens om 'belijdend’ 

lid te worden van de gemeente waarin ik ben grootgebracht? 

In de gereformeerde traditie zet je die stap door het afleggen 

van openbare belijdenis van het geloof. Je geeft ten 

overstaan van God en de gemeente antwoord op een viertal 

vragen: 

1. Ten eerste: gelooft u dat de waarheid van God, Die in 
het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard is, in de 
artikelen van het christelijk geloof beleden en in de 
christelijke kerk alhier geleerd wordt, de waarachtige 
en volkomen leer van de zaligheid is? 

2. Ten tweede: gelooft u Gods verbondsbelofte, die u in uw doop betekend en verzegeld 
werd, en belijdt u, nu u de toe- gang tot het Heilig Avondmaal vraagt, dat u een afkeer 
hebt van uw zondige ik en daden, u voor God verootmoedigt en uw leven buiten uzelf 
zoekt in Jezus Christus, de enige Za- ligmaker? 

3. Ten derde: verklaart u dat het uw oprechte voornemen is, God de Heere lief te hebben 
en te dienen naar Zijn Woord, tegen de zonde en de wereld te strijden en in het 
belijden van Zijn Naam voor de mensen door Gods genade trouw te blijven in leven en 
sterven? 

4. Ten vierde: verklaart u dat het uw oprechte verlangen is, u getrouw te stellen onder 
de bediening van het Woord en de sacramenten, en belooft u zich gewillig te 
onderwerpen aan het herderlijk opzicht en de tucht van de kerk en mede te arbeiden 
aan de opbouw van de gemeente van Christus? 

 

Met je ja-woord word je lidmaat van de gemeente in volle rechten en plichten. Je krijgt 

toegang tot het Heilig Avondmaal en de mannelijke leden kunnen gevraagd worden 

ambtsdrager te worden. 

Ter voorbereiding op de openbare geloofsbelijdenis wordt er een traject van 

belijdeniscatechisatie afgelegd. Onder leiding van een van de predikanten worden de 

catechisanten gestimuleerd om zich verder te verdiepen in Gods Woord en het belijden van 

de kerk en om zich zo voor te bereiden op de openbare belijdenis. Tijdens het traject wordt 

met alle belijdeniscatechisatie groepen een gezamenlijk Lidlare weekend en meerdere thema-

avonden gehouden. 

Naast de ‘reguliere’ groepen is er ook een 30+, en een anders begaafden groep. 

 

  



Zondagsschool 
Zondagsschool wordt gegeven aan kinderen van groep 3 tot en met 8 en vindt op 

zondagmiddag plaats van 14:30 tot 15:30 uur. De Geref. Zondagsschoolverening “Laat de 

kinderen tot mij komen” is sinds 1876 actief.  

 

Studies en cursussen 

In een kerkelijk jaar worden er afhankelijk van de behoefte verschillende studies en cursussen 

aangeboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Alpha-cursus, Kèsjercursus, Huwelijkscursus, 

Opvoedcursus en (Winteravond) lezingen. Het actuele aanbod is te vinden op de website van 

de Gereformeerde Kerk Urk. 

 

Gemeente Groei Groepen 

Hieronder vallen alle gespreksgroepen, vrouwen- en mannenverenigingen, 

bijbelstudiegroepen, enz. Binnen de gemeente zijn veel  groepen van verschillende leeftijden 

actief. Deze groepen worden ondersteund met onder andere studie- en gespreksmateriaal 

suggesties. Bij de start van het kerkelijk seizoen wordt een toerustingsavond georganiseerd. 

Belijdeniscatechesegroepen worden na hun openbare belijdenis doorgaans voortgezet als 

Gemeente Groei Groep. 

 

Gebedsavonden 

Deze worden op de vrijdagavonden gehouden en zijn interkerkelijk. Jaarlijks wordt in Januari 

tevens de week van het gebed georganiseerd samen met meerdere plaatselijke 

kerkgenootschappen. 

 

WieKentJeWeg 

Wiekentjeweg organiseert jaarlijks 3 weekenden in de leeftijdscategorieën 12+. 16+, 21+ en 

35+. Tijdens deze weekenden wordt door middel van gezellige, actieve en opbouwende 

activiteiten geprobeerd de deelnemers dichter bij elkaar te brengen, samen meer te leren 

over Gods Woord en te bouwen aan de persoonlijke relatie met God. 

 

 

  

https://www.gku-pkn.nl/zondagschool/
https://www.gku-pkn.nl/gemeenteleven-bestuur/onderwijs/
https://www.gku-pkn.nl/gemeenteleven-bestuur/onderwijs/
https://www.gku-pkn.nl/gemeenteleven-bestuur/onderwijs/


3.5 Ontmoeting 
 
De Gereformeerde Kerk Urk organiseert verscheidene activiteiten die als doel hebben om 
ontmoetingen te creëren rondom Gods woord op een laagdrempelige manier. Door deze 
laagdrempelige aanpak hebben de activiteiten veelal ook een missionaire uitwerking. Met het 
aanbod wordt geprobeerd zo goed mogelijk de volle breedte van de gemeente te bedienen, 
van jong tot oud.  
 
De ‘Jeugdcentrale’, ‘Volwassencentrale’ en het overkoepelende ‘Gemeenteleven’ zijn de 
geledingen die binnen onze gemeente voornamelijk actief zijn in het organiseren en 
begeleiden van activiteiten. 
 

• Concerten 
Het organiseren van concerten (vaak in samenwerking met zingenindekerk.nl), in het 
verleden hebben o.a. Elly & Rikkert Zuiderveld en Reni & Elisa Krijgsman opgetreden 

• Sing4Him 
De Sing4Him is bedoeld voor alle kinderen t/m 12 jaar en wordt gehouden op de 
eerste zondag van de maand, met uitzondering van januari, augustus, september en 
december. In december is er een speciale kerstnachtdienst van de Sing4Him. De 
Sing4Him start om 19:15 en duurt tot ongeveer 20:00 uur en wordt gehouden in 
Kerkelijk Centrum de Poort. Tijdens deze avond kan er medewerking zijn van 
muzikanten en figuranten 

• Tiener en Jongeren Café 
Binnen Kerkelijk Centrum de Poort is een ruimte 
sfeervol ingericht waar tieners en jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten. Voor de tieners van 12+ is de 
ruimte beschikbaar op de vrijdagavond. Voor de 
jongeren van 16+ is de ruimte open op de 
zondagavond. 

• Bijbelquiz 

• Sirkelslag 

• Pretpark 

• Skiën 
 
Bovenstaand is een beperkt voorbeeld van de verschillende 
beschikbare activiteiten. Op de website gepubliceerde 
activiteitenagenda is het meest actuele aanbod te vinden. 
Daarnaast is het aanbod inzichtelijk via de ‘JeugdCentrale’ app. 
  

https://www.gku-pkn.nl/jeugdcentrale/
https://www.gku-pkn.nl/gemeenteleven-bestuur/gemeenteleven-activiteiten/
http://www.zingenindekerk.nl/
http://www.sing4him.nl/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkelslag/


4. Onze middelen 
 

4.1 College van Kerkrentmeesters 
 
 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de materiële aspecten binnen de 
Gereformeerde Kerk Urk. Denk hierbij aan het beheer van de pastorieën en de kerkgebouwen. 
Onder de verantwoordelijkheden valt onder andere: 
 

• Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de 
jaarrekening 

• Het zorg dragen voor de geldwerving 

• Het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de 
gemeente 

• Het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente 

• Het beheren van de financiën van de gemeente 

• Het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever 

• Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek 
en, indien aanwezig, het trouwboek 

• Het beheren van de archieven van de gemeente 
 
Bij grote uitgaven wordt de kerkenraad betrokken in de besluitvorming. 
 
 

4.2 Begroting 
 
Begroting Gereformeerde Kerk Urk 
De begroting wordt jaarlijks opgesteld door College van Kerkrentmeesters. Daarbij wordt 
gepoogd om de balans in evenwicht te houden waarbij inkomsten en uitgaven op elkaar 
afgestemd zijn. De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de brede kerkenraad en 
via het kerkblad aan de gemeente bekend gemaakt. 
 
Begroting Diaconaat 
De diaconie onderhoudt haar eigen begroting waarin inzichtelijk gemaakt wordt hoe de 
inkomsten qua giften en collectes zijn. En aan welke doelen structureel of eenmalig diaconale 
ondersteuning wordt gegeven. 
 
 
  



4.3 Werving inkomsten 
 
De inkomsten van de Gereformeerde Kerk Urk zijn grotendeels afkomstig uit de vaste 
vrijwillige bijdrage en de collectes. Indien de inkomsten en uitgaven uit de pas gaan lopen 
waardoor er te weinig inkomsten zijn of te veel uitgaven zijn, kan een actie kerkbalans worden 
georganiseerd. 
 
Collecte 
Er worden twee collectes gehouden. De eerste collecte is voor de doelen in het 
collecterooster. De tweede collecte na de preek is voor “Voorziening kerkgebouwen”, dus 
voor onderhoud en beheer van de kerken en pastorieën. De diakenen zamelen de collectes 
tijdens de diensten in. Ook is er de mogelijkheid om de collectes digitaal te doneren. 
 
Huur 
De Gereformeerde Kerk Urk ontvangt ook inkomsten uit verhuur van de pastorieën en 
kerkzalen. Op de verhuur van de kerkzalen zijn huurvoorwaarden van toepassing, deze staan 
gepubliceerd op de website. 
 
 

4.4 Personeel & Vrijwilligers 
 
Predikanten 
 
Onze gemeente heeft 4 predikanten die fulltime hun ambt bedienen. Een predikant is aan een 
geografische wijk (Noord, Zuid, Oost en West) verbonden. De predikanten worden middels 
een beroep gevraagd om de Gereformeerde Kerk Urk te dienen. Een beroep wordt door de 
gemeente uitgebracht op voordracht van de beroepingscommissie, welke door de brede 
kerkenraad al dan niet wordt overgenomen. 
 
Betaalde medewerkers 
 
De Gereformeerde Kerk Urk heeft een drietal kosters in dienst en een kerkelijk werker, de 
jeugdpastor. 
 
Ambtsdragers 
 
De Gereformeerde Kerk Urk kent naast de predikanten ook nog andere ambten, namelijk 
ouderlingen en diakenen. Deze worden middels verkiezing door de gemeente gekozen. De 
Gereformeerde Kerk Urk kent enkel mannelijke ambtsdragers. 
 
Vrijwilligers 
 
De Gereformeerde Kerk Urk heeft verscheidene vrijwilligers (nodig) om het kerkelijk leven en 
alle aanverwante activiteiten uit te kunnen voeren. Door middel van een vacaturebank 
kunnen gemeenteleden inzicht krijgen waar behoefte is aan vrijwilligers. 
 

 

https://www.gku-pkn.nl/college-van-kerkrentmeesters/verhuur-kerkgebouwen/
https://www.gku-pkn.nl/gku-vacaturebank/


 


