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Inhoudsopgave: 

 

Inleiding 

 

1. Typering van de gemeente 

1.1.  Missie 

1.2.  Visie 

 

2. Adviezen van de beleidscommissie 

 

3. Wijze van uitvoering 

 

4. Schema 

 

5. Gecontinueerd beleid 

 
 

 

Inleiding 
Dit beleidsplan is opgesteld met behulp van het beleidsadvies, dat door de beleidscommissie 2014-

2015 is op gesteld en in augustus 2015 is aangeboden aan de kerkenraad. 

 

Bij het behandelen van de adviezen zal steeds het oorspronkelijke advies meegenomen worden. 

Vastgesteld door de kerkenraad op 6 november 2015.  
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1: Typering van de gemeente 

“De gemeente wil voortbouwen op een rijk verleden, zonder daarbij waardevolle tradities 

overboord te zetten en zonder in tegenspraak te zijn met wat wij belijden. We willen een 

gemeente zijn waarin liefde, barmhartigheid en gerechtigheid daadwerkelijk zichtbaar zijn in 

navolging van Jezus”.  

1.1. Missie 

We willen een PKN-gemeente zijn waarin we elkaar en anderen in de naam van Jezus 

aanvaarden, God en elkaar kunnen ontmoeten vanuit Bijbels perspectief. Het moet een 

gemeenschap zijn met aandacht voor alle leeftijden, waarin we elkaar voortdurend 

inspireren tot het uitdragen van het evangelie in woord en daad. Samen zijn we op weg naar 

de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: het koninkrijk van God. 

1.2. Visie 

Vanuit deze missie willen we als gemeente aandacht voor de volgende punten: 

a. We willen het Woord van God uitgelegd krijgen, we leven van het Woord en voelen 

ons daardoor aangesproken. 

b. 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. 

c. We willen lid zijn van een kerk die binnen haar missie ruimte biedt voor ontmoeting, 

initiatieven en activiteiten. 

d. 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. 

e. We zetten ons dienend in voor onze medemens, veraf en dichtbij, met bijzondere 

aandacht voor de kwetsbaren in de maatschappij. 

f. We kiezen onze broeders en zusters niet zelf uit. We worden aan elkaar gegeven en 

aanvaarden elkaar als gelovigen in Jezus. 
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2: Adviezen van de beleidscommissie 

De beleidscommissie heeft adviezen op gesteld over zeven aandachtsgebieden en deze weer 

onverdeeld in aparte punten. De adviezen zijn verkort als toelichting weergegeven. 

Dat zijn:  

1. De kerkdiensten 
a. De klassieke kerkdienst 

Advies: Iedere zondag moet er gelegenheid zijn tot het bezoeken van een klassieke kerkdienst 

b. Andersoortige diensten 
Advies: Volop variëren: evangelisatiediensten, kinderdiensten, bezinningsdiensten, 

opwekkingsdiensten, Johannes de Heerdiensten. Vooral de laatste twee. Afwisseling in tijd (’s 

morgens/’s middags) en kerkgebouw. 

c. Prediking 
Advies: Meer gebruik te maken van digitale middelen tijdens de preek.  

d. Formulieren 
Advies: Kritisch kijken naar de op te nemen formulieren in de nieuwe liedbundel. Van veel 

formulieren is een kortere, begrijpelijkere variant, meer passend bij de huidige tijd.  

e. Organisten 
Advies: Duidelijke kwaliteitseisen voor nieuwe organisten en stel een liturgiecommissie in die 

in overleg zou moeten gaan over orgel- of pianobegeleiding bij bepaalde liederen. 

f. Kindercrèche 
Advies: Onmiddellijke invoering in de Poort. Voorziet in een behoefte. 

g. Het gebruik van het Liedboek voor de kerken 

Advies: Geen prioriteit, geen onnodige onrust.  

h. Verhouding psalmen/gezangen 
Advies: Bestaande afspraak laten vervallen  

i. De nieuwe psalmberijming   
Advies: In het eerste deel van de nieuw samen te stellen liedbundel de 150 psalmen in de 

nieuwe berijming (1968) op te nemen en over te gaan tot het zingen van deze berijming in de 

erediensten, met een te bepalen invoeringsproces.  

Ruimte te geven voor het gebruik van psalmen uit andere berijmingen bij bijzondere 

erediensten en speciale gelegenheden. 

j. Kinderen in de dienst   
Advies: Meer samenhang en afstemming tussen groepen als, Follow Me, zondagsschool, Sing 

4 Him, kinderopvang. Coördinatie door de jeugdsectie.  

Voer niet onmiddellijk de kindernevendiensten in. Wel experimenteren met het uitnodigen 

van de oudste kinderen uit de kinderoppas voor het eerste deel van de dienst, waarbij ook 

aandacht aan hen gegeven kan worden. 
k. Bijbelvertalingen 

Advies: Bijbelvertaling moet begrijpelijk zijn, keuze tussen HSV en NBG, voorlichting geven in 

een open proces. 

Keuzevrijheid bij de trouwbijbel en/of zondagschoolbijbeltje. 
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2. Acceptatie van elkaar en elkaars meningen 
a. Samenwonen 

Advies: Een zegen over een huwelijk vragen mogen wij niet in de weg staan. Eenduidige 

toepassing door alle secties. 

b. Leden met gevoelens voor hetzelfde geslacht 
Advies: Leden met gevoelens voor iemand van hetzelfde geslacht kunnen volwaardig lid van 

onze gemeente zijn. Een kerkelijke inzegening van zo’n huwelijk is echter een stap te ver. 

Duidelijke  visie van de kerkenraad. 

c. De vrouw in het ambt  
Advies: De meningen voor en tegen lopen erg uiteen. Meer voorstanders voor vrouwelijke 

diakenen dan voor vrouwelijke ouderlingen, grote weerstand tegen vrouwelijke predikanten. 

Stel de ambten open voor vrouwen, te beginnen met vrouwelijk diakenen. 

d. De samenwerking met de andere P.K.N.-kerken 
Advies: Ons open blijven stellen voor samenwerking 

e. Randkerkelijkheid   
Advies: Continueer huidige aanpak, verdient hoge prioriteit 

f. Toerusting 
Advies: Aandacht voor alle theologische ontwikkelingen 

 

3. Beheer en gebouwen 
Advies: Afstoten van de Petrakerk ligt gevoelig. Laat de gemeente inbreng hebben. Wees transparant 

en maak financiële consequenties duidelijk. 

Herkenbaarheid van onze kerken als onderdeel van de PKN vergroten.  

4. Organisatie van de kerk 
a. Structuur van de gemeente 

Advies: De “dagelijkse leiding” van de kerk ligt bij het moderamen. Het moderamen zorgt 

ervoor dat de agenda van de kerkenraad kort gehouden wordt en dat er meer over het 

gemeente zijn gesproken kan worden. Het bestaat uit vertegenwoordigers uit 

kerkrentmeesters, pastoraat, jeugdsectie en diaconaat 

Advies: benoem enkele leden om commissies in kaart te brengen en die onder te brengen in 

het nieuwe structuurschema (zie het voorstel om de gemeente op te delen in werkbare 

groepen in de bijlage). 

b. Wijkteams 
Advies: Invoering nieuwe structuur. De doelstelling is om het moderamen en de kerkenraad 

te verkleinen. Dat zal de bestuurbaarheid van de (grote) GKU-PKN ten goede komen en de 

betrokkenheid van de leden vergroten. Een commissie in te stellen om dit te die deze nieuwe 

(mogelijke) structuur gaat invoeren. Een korte toelichting op deze (mogelijke) structuur: net 

als nu bestaat de gemeente uit vier secties. Elke sectie wordt opgedeeld in zes wijken (één 

sectie in zeven wijken). Elke wijk kent weer vijf wijkgroepen, die bestaan uit twaalf adressen. 

Elke wijk wordt begeleid door twee ouderlingen. In totaal zijn er 50 ouderlingen nodig. 
c. Financiën/budgetten 

Advies 1: Helaas zijn er leden die geen financiële bijdrage leveren. Stel regels op. Informeer 

deze leden. Het overwegen van een contributiesysteem is de moeite waard. 

Advies 2: Het verdient aanbeveling dat er een meerjarenbegroting opgesteld wordt 

d. Beroepingswerk 
Advies: Voordat men aan het beroepingswerk begint, moet er een nieuwe profielschets, die 

afhankelijk is van de behoeften van de gemeente en de samenstelling van de predikanten op 

dat moment gemaakt zijn. De te beroepen predikant moet iemand zijn die met de 

verschillende meningen in onze gemeente om kan gaan. Neem iemand met kennis van 

personeelszaken op in de beroepingscommissie.  
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e. Plaats van herkozen ambtsdragers 
Advies: Het gebeurt vaak dat herkozen ambtsdragers weer terechtkomen op de plaats die ze 

in een eerdere ambtsperiode ook bezet hebben. Dit heeft een voordeel: kennis van zaken. 

Het heeft ook een nadeel: er kan verstarring optreden. Advies: houd beide kanten van de 

zaak in de gaten bij het verdelen van de functies. 
5. Communicatie/ICT 

Advies: De meeste communicatie verloopt via het kerkblad en de website, maar er zijn ook andere 

vormen: posters, social media enz. Formeel is de kerkenraad verantwoordelijk voor alle 

communicatie, maar er bestaat een grijs gebied met ongeschreven regels. Bovendien is het groepje 

leden dat zich hiermee bezighoudt erg klein. Dat is een risico. Advies: inventariseer wie hiermee bezig 

zijn, vergroot de groep, stel regels op en het verdient aanbeveling de huisstijl te moderniseren. Laat de 

ICT-commissie het meest recente communicatieplan uitvoeren. 

6. Vrijwilligersbeleid en opleiding 
Advies: Vrijwillgers verdienen lof en waardering, want er wordt erg veel van hen verwacht. Er is bij hen 

behoefte aan praktische toerusting, zoals onderwijskundige vaardigheden, opvoedcursussen en ict-

vaardigheden.  Investeer in deze behoefte. 

7. Diaconie 
Advies: We leven in de zogenoemde participatiemaatschappij. Dat houdt in dat er ongetwijfeld een 

nog groter beroep op de diaconie gedaan gaat worden. Daarom het advies om de diakenen hierop 

voor te bereiden en om het handboek voor de diaconie te herzien.                                                 
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3: Uitvoering 

Gedurende de looptijd van het beleidsplan zal het moderamen steeds één van deze punten 

uit paragraaf 2 ter hand nemen, en met behulp van het advies van de beleidscommissie een 

voorstel aan de kerkenraad doen. 

Daarbij zal ook gebruik gemaakt worden van de opgestelde procedure van de commissie 

Steven ten Napel ten aanzien van besluitvorming bij gevoelige en minder gevoelige 

onderwerpen.   

Tevens houdt het moderamen rekening met zaken als prioriteit, impact, gevoeligheid of 

emotie bij de wijze van behandeling.   

 

4: Schema 

Om de behandeling van het advies beleidsplan transparant te doen zijn, heeft het 

moderamen een behandelingschema in de tijd opgesteld.  

Dit schema zal op gezette tijden aan de kerkenraad gezonden worden, zodat er steeds 

controle op de voortgang zal zijn. 

 

5: Gecontinueerd beleid 

Overig beleid is vastgelegd in de documenten: 

1. Besluitenlijst Kerkenraad Gereformeerde Kerk Urk 

Dit document wordt steeds geactualiseerd door de tweede scriba van de kerkenraad, en 

jaarlijks vastgesteld door de kerkenraad. 

2. Plaatselijke regelingen leven en werken Gereformeerde Kerk Urk 

De plaatselijke regelingen zijn vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 12 juni 

2015. 

3. Preambule  

Bij de toetreding tot de Protestantse Kerk is door de kerkenraad een preambule opgesteld 

waarin de  voorwaarden tot toetreding zijn vermeld.   

  

   


