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Inleiding
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Johannes 3:16
Het uitgangspunt voor ons denken over de gemeente ligt in bovengenoemde uitspraak van Jezus. Het laat
zien wat de diepste nood van de mens is, namelijk dat de mens buiten God verloren is.
Maar tegelijkertijd blijken de dood en opstanding van Jezus de grote ommekeer in de geschiedenis te zijn.
Het goede nieuws (voor zowel christenen als niet-christenen) is Jezus. Hij is gestorven voor onze zonden, uit
de dood opgewekt en op grond hiervan schenkt Hij vergeving van zonden en de Heilige Geest aan allen die
zich bekeren.
Gemeente van Christus
Als gemeente zijn we een gemeenschap van hen die vanuit dit evangelie willen leven. Wij behoren toe aan
Jezus Christus en zijn in Hem geheiligd. Dat dit een hoge roeping is verwoordt Petrus als hij schrijft: " Maar
u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn
eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot
Zijn wonderbaar licht..." (1 Petrus 2:9). Het is ons verlangen dat het ook in onze gemeente gaat om de eer
van God. "Hem zij de heerlijkheid in de gemeente" schrijft Paulus aan de (Efeziërs 3:21). Dit is echter alleen
mogelijk bij de gratie van Woord en sacrament. De omgang met de Schrift is het fundament van de
gemeente. Gelukkig hoeven wij dit niet uit eigen kracht te doen want God de Heilige Geest legt de waarheid
van het evangelie in ons hart en heeft de kracht om te verlossen en reinigen. Daarom is de gemeente
enerzijds de plaats waar we als christen worden opgebouwd in ons geloof en vormen we er samen een
gemeenschap met en in Christus. Anderzijds mogen ook niet-christenen hier tot geloof komen en gaan zij
deel uitmaken van onze gemeenschap.

Een gelovende Gemeente
In Romeinen 10:17 staat dat het geloof uit het horen is. Daarom is het van groot belang om de zondagse
eredienst te koesteren als gemeente. We hebben de voortdurende herinnering en herhaling van het ware
verhaal over de menselijke natuur en bestemming hard nodig. We leven als kleine minderheid van betrokken
Christenen in een sterk geseculariseerde maatschappij. Het kost moeite om staande te blijven te midden van
het moderne heidendom. Volgens het rapport, “God in Nederland 1996-2006”, gaat de ontkerkelijking sinds
de zestiger jaren onverminderd door. Anno 2007 was 61% van de Nederlanders buitenkerkelijk, een tendens
die doorzet. Regelmatige voeding met Gods Woord is een absoluut vereiste. Daarom moeten we ons oefenen
in de dienst van God. Toch willen we als gemeente invulling geven aan onze roeping om getuigend
aanwezig te zijn, plaatselijk en mondiaal. Als gemeente worden we op zondag de wereld ingezonden om
kerk te zijn in Loenen. We mogen het evangelie uitdragen in woord en daad en de kerk in de wereld
tegenwoordig stellen. Als gemeente kunnen we namelijk niet voor onszelf leven; we hebben een missionaire
gedrevenheid, want de liefde van Christus dringt ons. Het doel van ons mensen is om God te verheerlijken
(Romeinen 15:6) en hoe zouden we dat beter kunnen doen dan door verloren mensen voor Christus te
winnen.
Daarnaast zijn de gemeenteleden ook als priesters aangesteld voor God om voorbede te doen voor de wereld
en de mensen om hen heen. (1 Timótheüs 2:1)
Tenslotte is de gemeente een gemeenschap waar men onderling verantwoordelijk voor elkaar is. In deze tijd
van individualisme, kan de gemeente laten zien hoe heilzaam het is om in relaties trouw en verantwoordelijk
te zijn. In de gemeente van Christus heerst als het ware een andere sociale orde, een voorproefje van het
Koninkrijk dat komen gaat. Het is God Zelf die zijn kerk bewaart! (2 Thessalonicenzen 3:3)

Hoop
Als gemeente willen we getuigen van de hoop die in ons is. Plaatselijk, door iets te laten zien van de
verlossende en reinigende kracht van de Heilige Geest in ons eigen leven. Al neemt de gemeente dan nog
zo'n marginale plaats in, ze kan haar aard als zoutend zout en lichtend licht voor de wereld (Mattheüs 5:13–
16), niet verloochenen. En omdat Gods heilswil in Christus wereldomvattend is, willen we ook voor de
zending wereldwijd ons steentje bijdragen. (Mattheüs 28:19)
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Beleidsplan en visie
De gemeente is geen vereniging, bedrijf of instelling, die zichzelf heeft opgericht en haar eigen koers
bepaalt; een beleidsplan heeft niet het eerste of het laatste woord. Dat heeft de Bijbel, Gods onfeilbaar
Woord. De bestaansreden en het bestaansrecht van onze gemeente ligt in God, Die Zijn kerk vergadert,
voedt, beschermt en onderhoudt.
Deze opvatting vinden we terug in de visie die de kerkenraad heeft vastgesteld:
Relatie met God:
Als biddende Gemeente willen we God leren kennen vanuit Zijn Woord.
Door Zijn Geest en het verlossingswerk van Jezus Christus ervaren we Zijn liefde en nabijheid.
Relatie onderling:
Onze Gemeente, als Lichaam van Christus, vormt een warm en liefdevol gezin, waarin we elkaar in Christus
accepteren.
We stimuleren en bemoedigen elkaar te groeien in het geloof en om onze van God ontvangen gaven te
heiligen en in te zetten.
Relatie naar buiten:
Als kerk van Jezus Christus hebben we een plaats in het dorp en willen door Zijn genade dienstbaar zijn en
Gods liefde uitdragen.
Relatie met het verleden:
Wij erkennen Gods Woord als onfeilbaar en de enige grond van onze zaligheid, zoals verwoord in de drie
formulieren van enigheid.
In dit perspectief gezien kan een beleidsplan een nuttig hulpmiddel zijn voor het besturen van de gemeente,
ten dienste van de gemeente. Het gaat dan om de visie op de gemeente, standpunten over concrete
onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van deze zaken in een beleidsplan komt ook de
continuïteit en de overdracht ten goede bij wisselingen binnen de kerkenraad.
Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127:1b: Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. In afhankelijkheid van Zijn onmisbare zegen mag dit beleidsplan
dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw van Zijn gemeente.
Als kerkenraad voelen we ons geroepen om in deze afhankelijkheid leiding te geven aan Gods gemeente aan
deze plaats.
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Beleid, bestuur en ethische vraagstukken
De Protestantse Kerk in Nederland
In 2004 heeft de Nederlandse Hervormde Kerk zich voortgezet in een groter verband: de Protestantse Kerk
in Nederland. De samenvoeging met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse
Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden is sindsdien een feit.
Toch heeft elke individuele gemeente een grote mate van vrijheid waar het betreft het te voeren beleid, de
modaliteit en de keuze van de naam. Zo blijft de huidige benaming gehandhaafd, dat wil zeggen: de
Hervormde gemeente te Loenen aan de Vecht. Dit is vastgelegd in de plaatselijke regeling.
In deze hoedanigheid weten wij ons deel van een groter geheel. We onderhouden daarom goede contacten
en werken samen met andere gemeenten binnen de regio. Dit vindt zijn uitwerking o.a. in het deelnemen aan
de Raad van Kerken, een interkerkelijk overleg tussen de kerken van Loenen en Vreeland.
Ondertussen blijven wij in gesprek met onze Gereformeerde broeders en zusters. Wij streven ernaar om
vanuit de bestaande praktische samenwerking (catechisaties, huiskringen, belijdenisdienst, jeugdwerk,
vakantie bijbelweek etc.) te zoeken naar de overeenkomsten, waarbij bestaande verschillen niet worden
benadrukt. Periodiek overleg tussen beide moderamina is hiertoe een middel. Op termijn is een volledige
samensmelting van beide plaatselijke PKN gemeenten waarschijnlijk. Bij dit alles is de Bijbel het
gezaghebbende woord van God.
Daarnaast zijn er ook contacten met andere Christus belijdende kerken in de gemeente. Er zijn gezamenlijke
cursussen, een kerstzangdienst, wederzijdse informatievoorziening over activiteiten e.d.

Kerkenraad
Overeenkomstig het Nieuwe Testament wordt de gemeente geleid door de ambten. 1 Timotheüs 3. In Efeze
4 wordt de taak van de kerkenraad precies verwoord. Het gaat om het bijeen brengen en houden van het
geheel van de gemeente van Christus. Het is de taak van de kerkenraad om de gemeente te richten op de
kern van het gemeente zijn, namelijk haar leven met God, de onderlinge gemeenschap en haar opdracht tot
getuigen in de wereld (Ord. 4-7-1.)
De kerkenraad is in de eerste plaats verantwoordelijk voor een gezonde geestelijke groei van de gemeente.
Zoals dat beschreven staat in Efeze 4:12-15:
…om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een
volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer
zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het
bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de
waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.”
De kerkenraad is zich voortdurend bewust van zijn eigen plaats in deze. Het gaat niet om heersen maar om
dienen. Johannes 13:12-17 We streven ernaar zo leiding te geven dat ieder gemeentelid echt aan bod komt.
Dat ieder lid ook in staat wordt gesteld om zijn of haar gaven in te kunnen zetten in de dienst van God.
Romeinen 12:4-8
Concreet betekent dat, dat de kerkenraad voor de diverse commissies en werkgroepen duidelijke kerntaken
heeft geformuleerd. Binnen deze kerntaken is er de ruimte om daar creatief mee om te gaan. Tevens probeert
de kerkenraad zo veel mogelijk in de gemeente te staan. Dit doet zij door een zo open mogelijk beleid te
voeren en door de aanwezigheid van kerkenraadsleden op de verschillende huiskringen. En elke werkgroep,
commissie en persoon met een taak, heeft een ambtsdrager als contact. Daarnaast zijn hier te noemen de
huisbezoeken, het 2x maandelijks koffiedrinken na de dienst, startdag etc.
De kerkenraad kent een redactiecommissie die zorgt voor de communicatie door middel van de Kerkklok, de
de Zondagsbrief, de website www.hgloenen.nl en eventuele elektronische middelen. Er is na het horen van
de Gemeenteleden een communicatie plan aangenomen, waarbij de communicatie meer elektronisch wordt,
zie Bijlage - Communicatie plan
Om de onderlinge band binnen de kerkenraad te versterken en omdat de samenstelling van de kerkenraad
regelmatig wijzigt, wordt er (zo mogelijk) ieder jaar een uitstapje georganiseerd.
Beleidsvoornemen: nadenken over invulling uitstapje
Beleidsvoornemen: nadenken over het voortzetten van de huidige vorm van huisbezoek
Beleidsvoornemen: nadenken over een kleinere kerkenraad wegens gebrek aan ambtsdragers
5
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De vrouw in het ambt
Wij staan in een traditie waarin de kerkenraad bestaat uit alleen maar mannen. (Plaatselijke regeling 2.2.7)
Echter ook in onze gemeente wordt de wens gehoord om vrouwen in de ambten te bevestigen. De
kerkenraad heeft zich meermalen gebogen over deze kwestie. We hebben ons met de huidige samenstelling
van de kerkenraad verdiept in de diverse schriftgegevens (1 Timotheüs 3). Immers, we willen onze mening
funderen op de richtlijnen die God in de Bijbel geeft, niet op eigen gedachten of wat logisch en gangbaar is.
Wij zien in de Bijbel de lijn van mannelijke leiders. (Numeri 30) God Zelf stelt Mozes aan (Exodus 3:10),
Jozua, de koningen. Vrouwelijke leiders komen we nauwelijks tegen, wel enkele profetessen (Richteren 4:46). Ook Jezus kiest twaalf mannelijke apostelen (Markus 3:13-19). Wel hebben vrouwen zowel in beleid als
pastoraat binnen de gemeente een nadrukkelijke plaats (Romeinen 16), als zijnde vertegenwoordigd binnen
het college van kerkrentmeesters en als wijkmedewerkster.
Beleidsvoornemen: Met het oog op de grote verscheidenheid van de samenstelling van de gemeente is de
kerkenraad zich er zeer wel van bewust dat er verschillende opvattingen leven t.a.v. ‘de vrouw in het ambt’.
Met zorg en aandacht is oprecht geluisterd naar hen die deze verandering zouden toejuichen, als ook naar
hen die zich daarin niet kunnen vinden. In de worsteling de gemeente in haar geheel te dienen, is de
kerkenraad – na langdurig overleg – tot het beleidsvoornemen gekomen de huidige praktijk m.b.t. de ambten
te handhaven.
Daar, echter, waar kerkenraad of gemeente uitgenodigd of geroepen worden aanwezig te zijn in diensten
waar vrouwen in de diverse ambten zijn bevestigd, zullen wij uit respect voor hen als mede broeders en
zusters in Christus present zijn.

Het huwelijk
Als gemeente van Christus geloven we dat God iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen
man zal geven. (Markus 10:2-12, 1 Korinthe 7). Een christen belijdt dat de basis van het huwelijk de Heere
Zelf is. (Efeze 5:22-33) Daarmee komen liefde, het elkaar vertrouwen en elkaar aanvoelen niet, zoals in de
wereld op de eerste, maar op de tweede plaats te staan. Zelfs, en juist wanneer, de liefde en het vertrouwen
weg zijn, blijft Zijn opdracht tot trouw aan de van Hem gekregen partner. (Mattheüs 5:32) Als gehuwden
hebben we de taak elkaar door dit leven heen te leiden. Ook daarom dient ieder christen zich voor het
aangaan van een huwelijk af te vragen of deze partner hem of haar bij de Heere vandaan haalt, of juist bij de
Heere brengt.
De Bijbel leert ons dat liefhebben niet alleen een gevoel maar ook een gebod is. Dit gaat zover dat zelfs van
ons gevraagd wordt onze vijand lief te hebben.
Het is ongehoorzaamheid en opstand tegen Zijn beleid wanneer wij scheiden wat Hij samenvoegde.( Exodus
20:14, Mattheüs 19:3-12 )
Omdat de relatie tussen man en vrouw zowel kostbaar als kwetsbaar is, willen we erop aandringen dat
seksualiteit alleen tot z'n recht komt binnen de bescherming van het huwelijk. Ongehuwd samenwonen past
dan ook niet binnen de Christelijke gemeente. (Deuteronomium 22:28-29)
Als er een aanvraag voor een huwelijksinzegening komt van een bruidspaar dat reeds met elkaar
samenwoont wordt dit niet geweigerd. Wel wordt in het voorbereidende gesprek gevraagd naar hun
motivatie en wordt duidelijk gemaakt wat de waarde van het huwelijk is boven het samenwonen.
Het komt voor dat hervormde leden een anders of niet gelovige partner krijgen. Dit is voor ons geen
belemmering voor de inzegening van een huwelijk. Wel wordt in het huwelijksgesprek benadrukt dat het
belangrijk is dat man en vrouw samen kiezen voor één kerk. Wel wordt aan de niet gelovige gevraagd te
beloven, het geloof van de ander te respecteren en hem/haar de vrijheid te geven, om dat in de praktijk te
laten functioneren.
Zowel de Bijbel (Leviticus 18:22, Leviticus 20:13) als de traditie van de kerk wijzen de homoseksuele
praxis unaniem af. Daarom is het kerkelijk zegenen van een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht niet
mogelijk. In de “Plaatselijke Regeling” is deze mogelijkheid dan ook weggelaten.
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Hierbij zij wel opgemerkt, dat er binnen onze gemeente ruimte en pastorale aandacht moet zijn voor allen
die met bovengenoemde zaken worstelen (Prediker 4:9-12). Als Christelijke gemeente weten we ons
allemaal zondaren, die van vergeving moeten leven. 1
Beleidsvoornemen: we zullen moeten nadenken over beleid aangaande de praktiserende homoseksuele
lidmaat die wil deelnemen aan het avondmaal of een ambt bekleedt

Euthanasie
De maatschappelijke opvattingen rond deze thema’s ontwikkelen zich snel. Wat voor enkele jaren geleden
onbespreekbaar was of gewoon niet voorkwam, wordt nu in brede lagen van de bevolking geaccepteerd.
Zonder onze ogen te willen sluiten voor de verschuivende maatschappelijke normen en wetgeving willen we
als kerkenraad een principieel en Bijbels standpunt innemen. Wij belijden dat God de Schepper is van alle
leven, ook het ongeboren, gehandicapte en terminale leven. De dood is als gevolg van de zonde in de
wereld gekomen. (Genesis 3 )Het past niet dat de mens deze straf aan zichzelf voltrekt. “Gij zult niet
doodslaan” Exodus 20:13
Daarom wijzen we euthanasie af. Juist de terminaal zieke, gehandicapte, psychische zieke of hoogbejaarde
mens is ons toevertrouwd om zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en pastoraal bij te staan. Er kan
echter een moment komen dat besloten moet worden een uitzichtloze behandeling te beëindigen en ons
alleen op de verzorging toe te leggen. We mogen het leven van de patiënt niet nodeloos rekken, maar in hem
in dat geval overgeven in Gods hand. (Jakobus 5:13-20)
Het toedienen van middelen die het lijden verlichten is toegestaan, ook als de dood hierdoor wordt
bespoedigd.2 Begin en einde van het leven zijn in Gods hand. In die zin kunnen wij begrip opbrengen voor
maatregelen die het lijden verzachten, zoals de vaak besproken palliatieve sedatie.
In voorkomende gevallen zal de pastorale zorg met extra zorgvuldigheid uitgaan naar de nabestaanden.

Crematie
Ook bij het vraagstuk crematie of begraven willen wij Gods Woord als uitgangspunt nemen. In zowel het
Oude Testament als het Nieuwe Testament worden ons vele voorbeelden genoemd van het begraven van
mensen (o.a. Genesis 23:19 als de eerst beschreven begrafenis van Sara door Abraham; Genesis 35:19,
Rachel door Jakob begraven; Genesis 35:29, Izak door Jakob en Ezau begraven; ook Deuteronomium 21:23
en Deuteronomium 34:5-6!). Mozes werd door God zelf begraven. De bijbelse weg is begraven, niet
cremeren (2 Kronieken 34:5, Amos 2:1-2, Amos 6:10). Ook daarbij houden wij ons oog gericht op Jezus,
onze overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Die Zelf is begraven: ‘Die geleden heeft onder Pontius
Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven’ (art.4 van de Apostolische Geloofsbelijdenis). Hoewel de
keuze tot cremeren niet in overeenstemming is met de Schrift die ons leert dat ons vergankelijke lichaam als
zaad in de aarde wordt gelegd 1 Korinthe 15:42-44, is er geen onderscheid in pastorale zorg en aandacht.
Echter, afhankelijk van de situatie wordt beoordeeld of en in hoeverre medewerking kan worden verleend
aan de vraag aanwezig te zijn in het crematorium

1

Geraadpleegde literatuur:
Liefhebben is een werkwoord. Verslag in het RD van een lezing door ds. W.J. Gorissen op een in 2000 gehouden 'Impulsdag' van de IZB.
De PKN en homoseksualiteit. ds. E.E. Bouter in de Kerkklok, 12 mei 2007
2

J. Douma, Christelijke ethiek, Capita Selecta, Kampen, 1978
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Eredienst en liturgie
Reguliere diensten
Tweemaal per zondag wordt een kerkdienst belegd. De zondagse eredienst vormt het hart van het gemeente
zijn. (1 Korinthiërs 16:2a) Hoewel de door de weekse activiteiten zoals Bijbelkring, huiskring en catechese
ook bijdragen aan de gemeenschap is de zondagse dienst de plaats waarop we ons met elkaar op God
richten. Zowel in het Oude (Leviticus 23:3) als in het Nieuwe Testament vinden we de kern van het
geloofsleven, het eren van God in de samenkomst van de gemeente. (Hebreeën 10:19-25) Daar wordt het
Woord van Godswege verkondigd en de verzoening bediend. (1 Timotheüs 4:13) Daar vindt de ontmoeting
plaats tussen God en Zijn Gemeente.
De diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Voor de morgendienst staat er
naast de koster een kerkenraadslid bij de ingang. Hij heet de kerkgangers welkom en reikt hen de
Zondagsbrief aan. Tevens kunnen eventuele voorbeden aangevraagd worden; hiervoor ligt papier klaar, dat
dan nog doorgegeven kan worden aan de predikant. Na afloop van de dienst zal hij weer bij de uitgang staan
en kan er een beroep op hem gedaan worden voor nazorg.
Een van de kerkenraadsleden heet de gemeente voor de dienst welkom. Hij stelt de (gast)voorganger voor,
doet de afkondigingen en geeft vervolgens het aanvangslied op. Nadat dit lied staande gezongen is, geeft de
ouderling van dienst de voorganger de ambtelijke handdruk en is er het moment van stil gebed. In de
morgendienst wordt ná het gebed om de opening van het Woord en vóór de schriftlezing een lied met de
kinderen gezongen. Dit is een vast moment en vast onderdeel van de morgendienst. Voor dit zingen kan de
predikant nog een woord tot de kinderen zeggen. Na het zingen speelt het orgel door en gaan de kinderen
naar de nevendienst.
Van de voorganger wordt verwacht, dat er bij de preekvoorbereiding gedacht is aan de volgende punten
- Diepgang in begrijpelijke taal. Hedendaags taalgebruik gericht op verschillende ‘doelgroepen’.
- Bijbel laten spreken van kaft tot kaft. Ook onbekende Bijbelboeken bepreken.
- Uitleg en aandacht. Herhaling in de verkondiging moet dienstbaar zijn aan de uitleg.
- Tekstuitleg en Christus. De prediking moet tot Christus en Zijn verlossend werk leiden binnen de
context van de gekozen tekst/het tekstgedeelte/het thema.
- Leerdienst. De eigen predikant behandeld bij voorkeur in de avonddienst de belijdenisgeschriften en
relevante thema’s..
- Praktische prediking. Het is van belang dat praktische lijnen voor het leven als christen worden
aangereikt.
Ter bevordering van de onderlinge gemeenschap is er iedere eerste en derde zondag van de maand, na de
morgendienst, de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk. Het is belangrijk dat we ook
op zulke momenten oog hebben voor alleenstaanden en/of gasten. Voor nieuwe gemeenteleden is het een
gelegenheid kennis te maken met anderen.

Bijzondere diensten
Naast de reguliere diensten op zondagmorgen en zondagavond, zijn er regelmatig ook bijzondere diensten,
zowel op zondag als in de week.

Bijzondere diensten op zondag
1. Jeugddienst. De jeugddiensten zijn door de jeugddiensten commissie stop gezet. Ze willen
jeugdsamenkomsten gaan houden ’s middags om 4 uur in de Vecht & Angstel kerk.
Er wordt een gezamenlijke jeugdraad opgericht, die het jeugdwerk gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk
en de Vecht & Angstel kerk gaat regelen.
Beleidsvoornemen: We zullen ons, afhankelijk van deze ontwikkelingen bezinnen over de vorm en invulling
van diensten gericht op de jeugd
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2. Doopdienst. Wanneer ouders hun kind willen laten dopen, wordt er in samenspraak met de predikant een
doopdatum gepland. Voorafgaand aan die dienst vindt een tweetal gesprekken plaats in het kader van
dooponderricht. Het eerste gesprek is alleen met de predikant. Daarna volgt een tweede gesprek, de
zogenaamde doopzitting waar ook de wijkouderling bij betrokken is.
In de doopdienst wordt (in verkondiging en liturgie) rekening gehouden met de aanwezigheid van niet –
kerkelijke familieleden of vrienden van de doopouders. De kindernevendienst heeft haar inbreng in de vorm
van het zingen van een lied. Verder wordt de gehele gemeente erbij betrokken door middel van de
uitnodiging de doopouders na de dienst de hand te drukken. De geloofsopvoeding van kinderen is allereerst
de verantwoordelijkheid van de ouders, maar daarnaast ook van heel de gemeente.
3. Avondmaalsdienst. Het beleid is de huidige vorm van Heilig Avondmaalsvieringen in de loop van de tijd
te veranderen naar de vorm zoals besloten op de kerkenraadsvergadering van 4 april 2016. Zie Bijlage Besluit tot omvorming Heilig Avondmaalsvieringen
4. Kerk en schooldienst. Het beleid is om ieder jaar in samenwerking met Podium (nieuwe naam van de
Christelijke basisschool ’t Fundament), de Gereformeerde Kerk en de Vecht & Angstel kerk een kerk en
schooldienst gehouden. Deze diensten worden voorbereid door de school en de plaatselijke (of één van de)
predikant(en). Verder zijn er nauwe banden met de school inzake het eventueel gebruik maken van elkaars
gebouwen, spullen etc. Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking en verbondenheid met de
school. Enerzijds omdat de meeste kinderen uit de gemeente op deze school zitten. Anderzijds vanuit onze
missionaire opdracht om ook de andere kinderen de uitnodiging van het evangelie te brengen.
Beleidsvoornemen: We willen in overleg met de school zien te komen tot een invulling van de jaarlijkse kerk
en schooldienst.
Uitwerking: In gezamenlijk overleg zoekt een van de predikanten contact met protestants-christelijke
basisschool.
5. Andere bijzondere diensten. Op de zondag voor Pasen (palmpasen) is er ’s morgens een dienst, waarin
openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd (indien er belijdeniskandidaten zijn). Sinds 2014 is er
gezamenlijke catechese met de Gereformeerde Kerk en de Vecht & Angstel kerk, in overleg is besloten de
voorlopig de belijdenis catechese niet gezamenlijk te doen en ook de belijdenis dienst.
Tegen het einde van het schooljaar wordt er in samenspraak met de leiding van de kindernevendienst een
gezinsdienst belegd. In deze dienst wordt afscheid genomen van de oudste kinderen van de nevendienst. Op
zondagmorgen na de vakantiebijbelweek, in de laatste week van de zomervakantie, wordt samen met de
Gereformeerde Kerk en de Vecht & Angstel kerk een laagdrempelige dienst gehouden waarvoor alle
kinderen met hun familie worden uitgenodigd. Ook de afsluiting van het huiskringenseizoen wordt
gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk gedaan.Op eerste kersdag is er ’s middags om 4 uur een
gezamenlijk kinderkerstfeest met de Vecht & Angstel kerk. Hiervoor worden ook de kinderen van de
Vakantie Bijbel Week uitgenodigd.
Beleidsvoornemen: Bijzondere diensten op bijzondere dagen. Verspreid over het kerkelijk jaar komen
dagen voor waarop weliswaar een eredienst wordt gehouden, maar waarvoor om uiteenlopende redenen
weinig belangstelling is (denk bijv. aan tweede Pinksterdag.) Een dergelijke dag biedt kansen om te
experimenteren met een alternatieve of vrijere invulling van de eredienst. Het doel is om te zoeken naar een
mogelijkheid om mensen te bereiken die een kerk niet of nauwelijks van binnen kennen. De dienst kan op
deze wijze een missionaire uitstraling krijgen. Bovendien geven we hiermee invulling aan onze visie, waarin
we ‘een plaats in het dorp’ hebben en Gods liefde willen uitdragen aan iedereen. We willen onderzoeken of
we met bijzondere diensten mensen in het dorp kunnen bereiken die zich niet zo aangetrokken voelen tot een
reguliere dienst. Samenwerking met andere plaatselijke kerken kan een extra stimulans geven.
Uitwerking: Vanuit portefeuilles ‘jeugd’ en ‘evangelisatie’ nadenken over vorm en inhoud van een
bijzondere dienst.

Bijzondere diensten door de week
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1. Huwelijksdienst. De huwelijksdienst wordt voorbereid door de predikant in samenspraak met het
bruidspaar. Hierbij is er een vorm van huwelijkscatechese die bestaat uit twee gesprekken van het bruidspaar
met de predikant. Bij de voorbereiding wordt ook het huwelijksformulier besproken dat in de dienst gebruikt
wordt. Naar keuze kan een huwelijksformulier uit het dienstboek gebruikt worden, het formulier dat wijlen
ds. L.M. Vreugdenhil heeft gemaakt of een ander formulier ter beoordeling van de predikant. Over het
algemeen wordt het formulier van Vreugdenhil gebruikt. De dienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid
van de kerkenraad. Er zijn dan ook twee ambtsdragers aanwezig: een ouderling die de huwelijksbijbel
namens de Gemeente aanbiedt en een diaken die zorg draagt voor de collecte. Het bruidspaar draagt een
suggestie aan voor de besteding van de collecte. Daarmee wordt bewust iets van de verantwoordelijkheid
van het echtpaar voor de breedte van de samenleving concreet gestalte gegeven in de huwelijksdienst. Op de
website www.hgloenen.nl is voorbereidende informatie voor bruidsparen beschikbaar.
De kerkenraad van Loenen wil principieel geen medewerking verlenen aan oecumenische diensten, gezien
de grote leerverschillen die er zijn aangaande het huwelijk en het Heilig Avondmaal, c.q. eucharistie.
2. Rouwdienst. Wanneer er een gemeentelid overlijdt en het verzoek komt voor een rouwdienst voorafgaand
aan de begrafenis, dan gebeurt dit bij voorkeur vanuit de kerk.
Indien gevraagd wordt om een rouwdienst bij een crematie, wordt eerst gesproken over het verschil tussen
begraven en cremeren. Wij menen dat op Bijbelse gronden begraven de voorkeur heeft boven cremeren (zie
het hoofdstuk Beleid…) Wil men echter toch cremeren, dan wordt een rouwdienst niet geweigerd. Echter is
het wel gewenst om de gang van zaken, ook in het crematorium, in eigen hand te houden. Indien de eigen
predikant zich hier niet in kan vinden, dan is hij daar vrij in. De kerkenraad zoekt dan (in overleg met de
familie) naar een gastvoorganger. Zie ook de uitwerking in de Bijlage - Rouwdiensten
Beleidsvoornemen: Bijzondere diensten rond huwelijk en overlijden vragen om bijzondere zorg, zowel in
pastorale zin als in het meegaan met wensen van de direct betrokkenen. Waar we aan de ene kant tegemoet
willen komen aan het uiten van gevoelens en emoties van de aanwezigen, willen we aan de andere kant niet
onze eigenheid prijsgeven of ons vervreemden van de traditie. We willen tegemoet komen aan wensen van
betrokkenen, maar binnen de eigenheid die we als gemeente hebben.
Uitwerking: Het moderamen maakt een voorstel waarin wordt aangegeven binnen welke grenzen bijzondere
wensen kunnen worden gehonoreerd en hoe we omgaan met verzoeken die daar buiten treden.
3. Andere diensten. Op bid- en dankdag (woensdag) wordt er ’s avonds een dienst belegd waarin
respectievelijk het gebed of de dank voor gewas en arbeid een centrale plaats inneemt. Tevens is de
verkondiging hierop toegespitst. Op Goede Vrijdag is er een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt
gevierd. Daarnaast zijn er morgendiensten op tweede feestdagen (Pasen, Pinksteren en Kerst) en op
Hemelvaartsdag. Op de avond voor Kerst is er een kerstzangdienst samen met de Gereformeerde Kerk en de
Vecht & Angstel kerk. Omdat Kerst niet op een vaste dag valt, wordt ieder jaar door de kerkenraad besloten
of er op eerste kerstdag ’s avonds en tweede kerstdag ’s morgens een dienst belegd wordt.

Liturgie
In de diensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. Hiertoe is door de kerkenraad
besloten op 5 september 2011. Gastpredikanten wordt verzocht eveneens de HSV te gebruiken.
In de diensten zingen we psalmen en gezangen uit de bundel Weerklank, maar voorlopig uit de oude
berijming. Bij bijzondere diensten wordt er gebruik gemaakt van een liturgie en worden er ook liederen uit
andere bundels gezongen. Gezien de brede samenstelling van onze gemeente (modalitair gezien) wordt daar
ook zoveel mogelijk rekening mee gehouden bij het uitnodigen van gastvoorgangers. Zij worden van onze
gang van zaken op de hoogte gesteld d.m.v. een gastvoorgangersbrief. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt
bij de kerkenraad. De preekroosterregelaar hoeft echter geen kerkenraadslid te zijn.
Beleidsvoornemen: In de loop van de tijd, zullen we bekijken of er naast Weerklank nog een nevenbundel
nodig is.
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Beleidsvoornemen: In de diensten willen we een Beamer gebruiken. Dit kan echter pas, als de liederen van
Weerklank ook voor de beamer beschikbaar zijn en er genoeg vrijwilligers zijn om plaats te nemen in het
beamerteam. Zie Bijlage - Beamer besluit
Beleidsvoornemen: Onze diensten zijn traditioneel ingericht. De woordbediening staat centraal en vanuit
die opvatting is opsmuk slechts afleiding.
Toch bestaat binnen de gemeente de wens om meer eigentijdse elementen op te nemen in de liturgie. Er zou
ruimte moeten komen voor wat meer symboliek, en de mogelijkheid van actieve participatie door de
kerkbezoekers kan worden bezien. De waarde die in deze tijd wordt gehecht aan ‘beleving’ zien we hierin
terug.
Hoewel we niet alleen maar positief staan bij teveel nadruk op het belevingselement in de eredienst willen
we onderzoeken of deze wens kan worden ingewilligd. Daarbij blijft de bediening van het woord het
hoofdbestanddeel van de eredienst, waaraan geen concessies worden gedaan.
Uitwerking: In samenspraak met de gemeente komen tot een voorstel en dat met een proefperiode invoeren.
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Pastoraat
Algemeen
Wij zien in het pastoraat, waaronder ook de prediking valt, het hart van de samenhang en binding van onze
gemeente. Het omzien naar elkaar en het versterken van de onderlinge band blijven een kerntaak voor zowel
de kerkenraad als de leden. In dit verband verstaan we onder pastoraat ook het bloemetje of bezoekje van de
wijkmedewerker of van een ‘gewoon’ gemeentelid. Het doen van huisbezoeken is beter gestructureerd door
de aanwezigheid van wijkmedewerkers die een aanvulling zijn op het werk van de wijkouderling (pastorale
teams.) Het crisispastoraat blijft bij de predikant berusten.
In het bijzonder moet onze zorg zich uitstrekken naar degenen die dat nodig hebben.
Hoewel hier niet verder uitgewerkt, mag niet onvermeld blijven dat ook ‘Woord en Melodie’ een bijdrage
levert in het onderhouden van contacten met ouderen en meelevenden.
Beleidsvoornemen: We zoeken naar mogelijkheden om contact te maken of te herstellen met leden en
kerkgangers die zich niet aansluiten.
Uitwerking: Als kerkenraadslid mensen aanspreken, bevragen, uitnodigen (bijv. voor de koffie.)

Huisbezoek en kringwerk
Naast het traditionele huisbezoek bleek behoefte de onderlinge band te versterken. Daarom zijn huiskringen
ingesteld. Deze worden gehouden bij een gemeentelid thuis en zijn vooral gericht op de ontmoeting van
elkaar rond het Woord. Het gaat in de huiskringen om gezamenlijk praten over en zoeken naar de betekenis
van ieders geloof in de dagelijkse praktijk. Door het informele en laagdrempelige karakter van deze
bijeenkomsten is het gemakkelijk rand- of buitenkerkelijken mee te brengen. Aan iedere huiskring is een
(wijk)ouderling of diaken verbonden. Het thema van de huiskringen komt waar mogelijk terug in de
zondagse preek.
De huiskringen hebben de potentie om verder te groeien, zowel in de diepte als in de breedte. We zullen
bezien of er een aansluiting te maken is tussen de Alpha cursus en de huiskringen, om zo een stimulans te
geven aan de beoogde groei.
Wij denken daarbij ook aan bijvoorbeeld een kring voor een bepaalde doelgroep (jeugd, jonge ouders en
dergelijke.)
De band met de kerkenraad wordt benadrukt doordat de ouderling waar mogelijk de huiskring in zijn eigen
wijk bijwoont. Verder zorgt de predikant in samenspraak met de kringleiders (en waar mogelijk de overige
predikanten) voor de thema’s. De besproken onderwerpen komen terug in de zondagse eredienst om de
betrokkenheid van de deelnemers en de diepgang van het besprokene te vergroten.
Naast de huiskringen zijn nog andere kringen actief (dinsdagmorgenkring, gebedskring, jonge lidmaten
kring.) Wij willen de komende periode bezien of deze in de huidige vorm gehandhaafd moeten blijven of dat
een andere opzet beter kan voldoen.
Beleidsvoornemen: we willen het pastoraat meer nadruk geven.
Uitwerking:
A. De jeugdouderling houdt gesprekken met/bezoekt de jongeren;
B. Roulerend bezoekt de predikant de huiskringen;
Met betrekking tot het traditionele bezoekwerk hebben wij moeten constateren dat de druk op de
(wijk)ouderlingen regelmatig te hoog werd. Wij zien echter het pastoraat als een zaak van de hele gemeente
en hebben daarom ter verlichting van deze taak een aantal wijkmedewerk(st)ers benoemd, die een deel van
het bezoekwerk doen. Wij zijn blij dat deze vorm tot tevredenheid van de betrokkenen (zowel de bezoekers
als de bezochten) functioneert.
Het pastorale werk wordt gecoördineerd vanuit het consistorie. Dat is de vergadering van wijkouderlingen
en wijkmedewerkers, onder leiding van de predikant. Het consistorie vergadert drie maal per seizoen
(september, januari, mei) en is de plek om pastorale ervaringen en noden te bespreken.
Daarnaast is er twee keer per jaar een ouderlingen beraad
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Ook vanuit andere invalshoeken worden gemeenteleden bezocht door bijvoorbeeld de bloemendienst en/of
de H.V.D., waarbij extra aandacht uitgaat naar ouderen.
Nieuw ingekomenen worden welkom geheten door een bezoekbroeder, die informatie geeft over onze
gemeente.
Uitwerking:
A. De bloemengroet van de gemeente is ook bedoeld als pastoraal contact;
B. De bezoekbroeder/-zuster koppelt zijn of haar ervaring terug naar de wijkouderling;
C. Het streven is dat elke twee jaar de wijk is ‘rondgewerkt’ door het wijkteam.

Pastorale teams
Voor elke ouderlingenwijk is ook een pastoraal team aangewezen, bestaande uit de ouderling, een of meer
wijkmedewerk(st)ers, een diaken en een lid van de H.V.D. Elk team komt minimaal een keer per seizoen
bijeen om het werk te verdelen en het pastoraat te bespreken. Bijvoorbeeld: wie moeten op korte termijn
bezocht worden, waar is bezoek van een diaken gewenst, waar zijn pastorale problemen etc. Ook is bij het
constateren van pastorale of financiële nood snelle en gerichte hulp mogelijk. Zie Bijlage - Opzet en
werkwijze wijkteam
Beleidsvoornemen: De zeven wijken zijn omgevormd naar 4 geografische wijken, waarin de ouderlingen in
eerst plaats aanspreek punt zijn. De ouderling regelt ook het pastoraat in zijn wijk

Jeugd
Algemeen
Naast het pastoraat zien wij de jeugd als belangrijke speerpunt in ons beleid. Het is van belang onze
jongeren te wijzen op de noodzaak van bekering en wedergeboorte en te motiveren bij de kerk te blijven.
Dat betekent dat er een continue dialoog moet zijn met de jeugd in onze gemeente. Het betekent daarnaast
dat we proberen de jeugd te betrekken bij onderdelen van het kerkenwerk, en een vorm te vinden voor een
stukje eigen verantwoordelijkheid. Het betekent ook dat we gelegenheid aan de jeugd bieden om elkaar in
een aansprekende sfeer te ontmoeten. Het is van belang hierin aan te sluiten bij de belevingswereld van de
doelgroep.
Behalve de ‘eigen’ jeugd moeten wij ook oog hebben voor kinderen van buiten de eigen geleding. Wij zien
het als onze taak elk kind binnen de gemeentegrens op een laagdrempelige manier het aanbod te doen om
kennis te nemen van het evangelie.
Een belangrijk platform voor de coördinatie van alle activiteiten is de jeugdraad. Verder zijn diverse
commissies op dit terrein actief.
Zie ook Bijlage - Structuur gezamenlijk jeugdwerk
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Apostolaat
Algemeen
Onder apostolaat verstaan we de opdracht van de kerk om in de wereld, dichtbij en ver weg, getuige te zijn
van Christus als Heer en Verlosser van deze wereld. In de praktijk liggen apostolaat en diaconaat in elkaars
verlengde. De Kerk is immers gezonden om te getuigen in Woord en Daad. Veel van de georganiseerde
activiteiten bevatten zowel diaconale als missionaire aspecten. Toch hechten wij aan een aparte plaats voor
het apostolaat, en eigen doelstellingen op dit terrein.

Evangelisatie
Wij willen onze doelstelling op dit terrein uitbreiden ten opzichte van een aantal jaren geleden. Waar we
destijds meenden vooral te moeten kijken tot ver buiten de grenzen van onze gemeente, daar denken wij dat
de komende jaren de prioriteit eveneens moet liggen bij het versterken van de binding en de ‘liefde’ tussen
de gemeenteleden. (Handelingen 2:37-47) Een liefdevolle gemeente kan door haar uitstraling wervend zijn
in haar omgeving en daarmee bijdragen aan de groei van het koninkrijk Gods.
Daarom organiseren we nodigende activiteiten, waarbij meerdere gemeenteleden worden ingeschakeld. We
denken hierbij aan het openstellen van de kerk in de zomer, het maken van een brochure voor de
nieuwbouwwijk, het organiseren van een Kerstzangdienst, het houden van een jeugdweekend, de Vakantie
Bijbelweek, boekenstand op de avond/jaarmarkt, soms een sing-in, jaarlijks een fancy-fair.
De collectebussen bij de uitgangen van de kerk zijn voor de IZB bestemd.
Beleidsvoornemen: Op grond van onze visie hebben we ‘een plek in het dorp;’ we willen ons daarom
nadrukkelijker laten zien.
Uitwerking:
A. Evangelisatiecommissie nieuw leven inblazen door enthousiaste leden te zoeken;

Zending
Zending is een zaak voor de hele gemeente. Er is een zendingscommissie die het beleid gestalte geeft.
In samenspraak met deze commissie werken we voortdurend aan de betrokkenheid van de gemeenteleden.
De eenzijdige nadruk op het inzamelen van geld is vervangen en uitgebreid door een actievere vorm van
communicatie. Zie daarbij bijvoorbeeld het ondersteunen van concrete, herkenbare projecten en een meer
persoonlijke inbreng door mensen die hierbij zijn betrokken. Dit levert een groter draagvlak op voor deze
belangrijke roeping die wij als gemeente hebben op te pakken.
Naast deze projectaanpak gaan we gewoon door met het inzamelen van kaarten en postzegels. Ook
organiseren we jaarlijks een zendingsavond om te leren hoe God werkt op andere plaatsen. We leven mee
met de familie Matthijs en Rosa Geluk, die in maart 2016 door de GZB uitgezonden zijn naar Chiclayo, Peru
Beleidsvoornemen: We gaan nadrukkelijker aandacht vragen voor het onderwerp ‘zending.’
Uitwerking:
A. We zullen de zending vaker in gebed brengen;
B. De periodieke nieuwsbrief / zendingsbrief krijgt een vaste frequentie;
C. We gaan ons concentreren op minder projecten, zodat de betrokkenheid van de gemeente kan toenemen.
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Diaconaat
Algemeen
Het college van diakenen bestaat momenteel uit 4 personen, die eenmaal in de 8 weken vergaderen. Iedere
diaken maakt deel uit van 1 of meer pastorale teams en is dus aan 1 of meer wijken verbonden.
Voor de jeugd binnen de gemeente worden er diaconaal gerichte projecten georganiseerd. Deze projecten
kunnen aangestuurd worden vanuit de Jeugdraad onder supervisie van de diaconie, of door een eventueel
nieuw te benoemen (jeugd)diaken met een bijzondere opdracht.
Diaconie is een zaak van de hele gemeente. (Mattheüs 25:35-36) De kerkelijke gemeente is er niet alleen
voor zichzelf, maar is er mede met de bedoeling diaconaal te handelen in de samenleving en in de eigen
kring. (1 Korinthe 16:2a) Dit wordt in 4 hoofdopdrachten vorm gegeven:

1. Bijstand en maatschappelijk welzijn
Dit is te beschouwen als de kerntaak van de diakenen. (Handelingen 6:1-6) Directe en concrete hulp bij
dreigend of aanwezig gebrek. Omzien naar elkaar. (2 Korinthe 9)
Specifieke activiteiten zijn: (a) contacten met de Hervormde Vrouwendienst en de Bloemendienst bij het
bezorgen van bloemen/kleine attenties (“wereldwinkel-bakjes”) bij verjaardagen en ziekte, (b) bezoeken
afleggen bij huwelijksjubilea (25, 40, 50, 60 jaar),
(c) kerstacties, (d) deelname werkgroep ter ondersteuning van pastoraat en diaconaat aan het penitentiaire
centrum ‘Nieuwersluis’, (e) ondersteuning project voor pastoraat/evangelisatie en lager-/middelbaar
onderwijs in onze zustergemeente in Lima, Peru, (f) aandacht gericht op de problematiek van de (stille)
armoede en (i) betrokkenheid bij de WMO-raad binnen de burgerlijke gemeente.

2. Beheer diaconale gelden en goederen
Het beleid is er op gericht het huidige bezit zoveel mogelijk te laten renderen en de opbrengst hiervan geheel
te gebruiken voor diaconale doelen zonder in principe het kapitaal aan te tasten (tenzij dringende
omstandigheden daartoe aanleiding geven.) Het grootste gedeelte van het kapitaal is ondergebracht bij de
Stichting Kerkelijke Geldbeheer SKG, waar kerken tegen een lage rente kunnen lenen. De diaconie bezit op
dit moment één klein (bewoond) huis waarvan de waardestijging beschouwd wordt als inflatiecorrectie op
het kapitaal van de diaconie. De kosten van onderhoud, belasting en verzekeringen voor dit huis mogen niet
ten koste gaan van reguliere diaconale uitgaven.
De beschikbare middelen worden verdeeld aan de hand van een ‘Bijdragen en collecteplan’. Dit is een
meerjarenplan waaruit duidelijk de spreiding van de bijdragen blijkt. Volgens dit plan worden de middelen
verdeeld over 5 hoofdgroepen, te weten: (1) Zendings-, evangelisatie- en jongerenwerk, (2)
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
(3) Gehandicaptenwerk, (4) Lectuurverspreiding, en (5) Noodhulp en diversen.
Deze groepen worden allen opgedeeld in plaatselijk werk, regionaal/landelijk werk, en wereldwijd werk,
met een verdeelsleutel van 1:1:1. Uit dit plan worden door de diaconie doelen geselecteerd die, samen met
een aantal provinciaal/landelijk georganiseerde collecten, worden opgenomen in een collecterooster. Dit
collecterooster dient 1 november voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar ter goedkeuring aan de
kerkenraad te worden overgelegd. Op voorspraak van het Landelijk Bureau van de Protestantse Kerk in
Nederland worden collectes afgedragen volgens het “diaconaal aandeel” programma.
De begroting van de diaconie wordt eveneens voor 1 november aan de kerkenraad ter vaststelling
aangeboden. Daarna wordt de begroting ter goedkeuring gezonden aan het regionale college voor de
behandeling van beheerszaken.
De afdracht van collectegelden gebeurt gezamenlijk met de kerkrentmeesters via kasstortingen bij de C1000
. Deze stort het via de bank terug op de kerkelijke rekening. Een van de leden van de kerkenraad (geen
diaken) houdt eenmaal per jaar kascontrole bij de penningmeester. Vóór 1 mei wordt de jaarrekening over
het voorafgaande kalenderjaar aan de kerkenraad aangeboden. Na publicatie in de gemeente wordt deze
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vastgesteld door de kerkenraad en voorgelegd aan het regionale college voor de behandeling van
beheerszaken.

3. Vergaderingen en representatie
De ambtelijke aanwezigheid in de kerkdienst uit zich voornamelijk in het inzamelen van gaven en in de
dienst bij het Heilig Avondmaal . Een diaken heeft zitting in het moderamen van de kerkenraad. Periodiek
wordt overlegd met de regionale diaconale consulent. Een diaken wordt afgevaardigd naar de regionale
diaconale vergadering. Een diaken heeft ook zitting in de vergadering van diaconieën van de kerken in de
gemeente Loenen, die uit hun midden een vertegenwoordiger kiezen die dan als 1 van de 15 leden van de
WMO-raad de kerken en haar achterban in Loenen representeert.

4. Sociale vraagstukken
Hieronder verstaan wij het dienen van de kerk in haar taak om gemeente, overheid en samenleving te wijzen
op haar roeping om ten aanzien van sociale vraagstukken gerechtigheid te betrachten.
De diaconie realiseert zich dat deze taak niet eenvoudig is omdat het vaak om complexe materie gaat. Intern
wil de diaconie door (bijbel)studie/cursussen meer tijd besteden om haar beleid, samen met de gemeente,
vanuit een Bijbelse visie vorm te geven. Hiertoe wil de diaconie door blijven gaan met het onder de
aandacht brengen van diaconale/sociale vraagstukken bij de gemeente, bijvoorbeeld in kerkdiensten,
catechese en publicaties in de Kerkklok, de Zondagsbrief en elektronische communicatiemiddelen als onze
website www.hgloenen.nl. Er is na het horen van de Gemeenteleden een communicatie plan aangenomen,
waarbij de communicatie meer elektronisch wordt, zie Bijlage - Communicatie plan
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Beheer en organisatie
Algemeen
De kerkrentmeesters hebben als taak het beheer en beleid rond alle stoffelijke aangelegenheden die de kerk
betreffen. Zij functioneren onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Om die eenheid te benadrukken
is het streven dat de meerderheid van de kerkrentmeesters ook ouderling is. De samenstelling van het
college van kerkrentmeesters is drie ouderlingen-kerkrentmeester en twee kerkrentmeesters. Bovendien is de
administrateur als adviseur aan het college toegevoegd.
De drie bevestigde ouderlingen-kerkrentmeester zijn in feite ouderlingen met een bijzondere opdracht. Dit
betekent dat ze niet alleen verantwoordelijk zijn voor het kerkrentmeesterschap. De ouderlingenkerkrentmeester dragen mede verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg binnen de gemeente. In
voorkomende gevallen treden ze op als bezoekouderling of dienstdoend ouderling tijdens de kerkdiensten.
Het beleid van de kerkrentmeesters is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling en in diverse instructies,
regelingen en onderhoudsplannen.
Om de gemeente zoveel mogelijk te betrekken bij het beleid wordt ieder jaar een begroting en een
jaarrekening gemaakt met uitgebreide toelichting. Deze worden ter inzage gelegd.
Beleidsvoornemen: Wegens gebrek aan ambtsdragers moet beken worden hoe we dit in de toekomst gaan
invullen
Beleidsvoornemen: We zijn van plan om met een totaal plan de kerk bruikbaar te maken voor de toekomst
en zo ook een plek voor het dorp. Onderdeel van dit plan zijn glas in lood ramen, die door een legaat
geschonken zijn.

Geldwerving
Voor de geldwerving zijn de kerkrentmeesters aangewezen op de jaarlijkse actie Kerkbalans en de
wekelijkse collecten in de kerk. Dit zijn dan ook de voornaamste bronnen van inkomsten. Een kerkelijke
gemeente moet zich volledig zelf bedruipen. Dat betekent dat niet alleen gezorgd moet worden voor de
instandhouding van de gebouwen, maar ook het traktement van de dominee en de vergoedingen aan de
vrijwilligers (bijv. organisten) moeten uit deze middelen worden betaald. Daarnaast wordt ook bijgedragen
aan de activiteiten van de kindernevendienst, de jeugdraad en de evangelisatiecommissie.
Vooral het resultaat van de actie Kerkbalans wordt altijd met spanning afgewacht. De actie Kerkbalans
geschiedt door het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen door een groot aantal vrijwilligers. Door
dit persoonlijke contact wordt er gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst.
Leden die niet bijdragen worden actief benaderd, met een uitleg dat het lidmaatschap weliswaar vrijwillig is,
maar niet vrijblijvend. Een lidmaatschap kost de gemeente geld door afdrachten aan de landelijke
organisatie. Desondanks worden niet-bijdragende leden niet uitgeschreven.
Gelukkig zijn er ook een Fancy Fair commissie en een verjaardagsfonds, die meebetalen aan uitgaven voor
respectievelijk het kerkgebouw of de inventaris ervan, en voor overige aanschaffingen. Tevens worden er
inkomsten behaald uit het inzamelen van oud papier. Dit laatste gebeurt in samenwerking met andere
verenigingen en instellingen vanuit het dorp.
Door verhuur van de gebouwen wordt ook geld binnengehaald. De insteek van de kerkrentmeesters is dat de
gebouwen alleen verhuurd mogen worden wanneer er geen eigen kerkelijke activiteiten gepland zijn. Deze
gaan te allen tijde voor.
Het streven is om binnen kerkelijke organisaties een maximaal rendement van de uitstaande gelden te
behalen waarbij elk risico vermeden wordt.
Op deze plaats mag niet onvermeld blijven dat heel veel vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor de kerk.
Dat geldt zowel voor de bestuurders als degene die een ondersteunende rol hebben, alsmede voor de
commissieleden en bijv. de ophalers van oud papier.

Financieel beheer
Het beleid van de kerkrentmeesters is erop gericht de financiën zo te beheren dat er ook in de toekomst een
bestaansmogelijkheid is voor onze gemeente. Hierbij wordt natuurlijk gedacht aan het betalen van de kosten
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van het pastoraat en het onderhoud van de gebouwen. Evenwel voor wat betreft het onderhoud van met
name van het kerkgebouw zijn de kerkrentmeesters ook afhankelijk van subsidies van monumentenzorg.
Deze subsidies bedragen over het algemeen 50% van de kosten van restauratie. De resterende 50% dient
door de kerkelijke gemeente te worden betaald. De verwachting is dat de subsidiekraan steeds verder
dichtgedraaid gaat worden…
Gelukkig wordt veel onderhoud in eigen beheer door vrijwilligers gedaan.
Om alles goed te kunnen sturen en bewaken worden meerjarenplannen gemaakt en wordt regelmatig
gesproken met de verantwoordelijke architect. Tevens dient deze een aantal keren per jaar een overzicht in
betreffende de stand van zaken en adviseert over de noodzakelijke maatregelen.
Ieder jaar vindt er een kascontrole plaats door twee leden van de kerkenraad (niet zijnde ouderlingenkerkrentmeester)..

Reserves en voorzieningen
De kerkrentmeesters hebben als beleid dat er een aantal algemene buffers moet zijn om tegenvallers te
kunnen opvangen..
Voor het herstellen van de fundering onder de kerk is het nodig een voorziening te treffen. Jaarlijks zal een
nader te bepalen bedrag moeten worden ‘gespaard’ om deze op termijn noodzakelijke investering te kunnen
bekostigen.
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Bijlage - Rouwdiensten
Wat is het doel van een rouwdienst:
- Het verdriet delen met de broeders en zusters van de Gemeente
- Samen God vragen om troost en kracht door Zijn Geest om het verdriet te dragen
- Elkaar op de enige Redder en Middelaar Jezus Christus wijzen. Iedereen, die in Hem gelooft en op
Hem alleen vertrouwt mag weten dat ons aardse leven over zal gaan in een eeuwig leven met Hem
- Een ieder die Jezus nog niet als Redder en Middelaar heeft aangenomen, waarschuwen, dat het
aardse leven eindig is en een leven zonder Jezus verloren gaat.
- God loven en prijzen om zijn geschonken genade
- Als de overledene volledig op Jezus vertrouwde, kan dit als voorbeeld worden gememoreerd.
- De voorganger kan in overleg of samen met de nabestaanden memoreren, wat de overledene voor
hen heeft mogen betekenen
- Samen God danken, voor alles wat de overledene voor ons heeft mogen betekenen
Alles wat de bovenstaande doelen niet dient hoort niet in een rouwdienst.
Laat ruim de tijd voor de evangelieverkondiging, zodat ook een ieder die Jezus nog niet als Redder en
Verlosser weet, voor Hem gewonnen mag worden.
Enkele Bijbelgedeelten ter onderbouwing: Genesis 50:1-14, Prediker 7:1-4, Marcus 16:1-10, Johannes
11:25-26, Johannes 14, Handelingen 9:36-42, 1 Korintiërs 12:26, 1 Tessalonicenzen 4:13-18, 1 Johannes 3,
1 Johannes 5:10-12
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Bijlage - Besluit tot omvorming Heilig Avondmaalsvieringen
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Op de voorbereidingszondag een korte oproep tot viering van het avondmaal en tot het
bijwonen van een bezinningsmoment door de week.
Een bezinningsmoment in de week voor het avondmaal. Lezen van een stukje formulier –
gesprek hierover – afgesloten met korte vesper met gelegenheid voor persoonlijke
schuldbelijdenis (privé of publiek). Zo krijgt het censura morum weer een plek.
Viering: Kort formulier in eigentijdse bewoordingen – nodiging – meer aandacht voor het
rond de tafel zitten – lofprijzing aan de tafel – vredegroet –aandacht voor collectedoel –
voorbeden – geloofsbelijdenis – lofprijzing – stilte tijdens rondgaan brood – tegelijk nuttigen
van het brood – muziek tijdens rondgaan beker – schriftlezing – aanbidding – dankgebed –
danklied – zegen.
Tijdens de viering enkele bekertjes beschikbaar hebben voor hen die bezwaar hebben tegen
het drinken van alcoholhoudende wijn of tegen het drinken uit de grote beker.
Na de viering een groet/bezoek brengen bij de afwezigen (ook niet-gedoopten).
Frequentie: Zeven keer per jaar een reguliere viering zittend aan tafel. Op termijn deels te
vervangen door een gecombineerde vorm van zittend aan tafel en er omheen staan in een
kring.
De frequentie op termijn uitbreiden met drie keer per jaar een viering met de 3 kerken samen
(bijvoorbeeld op/rond de week van gebed voor de eenheid van de christenen, in de stille week
en op/rond de reformatieherdenking). Een gecombineerde vorm van zitten aan tafel en
eromheen staan in een kring. Na overleg met de andere kerken.
Verdere bezinning en onderzoek naar de mogelijkheid om kinderen, gasten en niet-belijdende
leden en zij die niet deelnemen uit te nodigen om erbij te komen staan/zitten.
Geen aparte dankzegging, want het avondmaal zelf is dankzegging. Wel in de avonddienst
aandacht voor onderwerpen van verdieping van het geloof (een verdiepingsdienst).
Bijvoorbeeld door leerdiensten over de 12 artikelen of de sacramenten of andere thema’s uit
de Heidelbergse catechismus. Dit hoeft niet per sé gedaan door de eigen predikant.
Bovenstaand besluit wordt opgenomen in het beleidsplan. Vóór de invoering ervan wordt
gemeente-breed een bezinning gehouden op groot-huisbezoeken, catechisaties en afsluitend
op een gemeenteavond. Deze bezinning wordt gekoppeld aan een jaarthema en begint in
september 2016.
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Bijlage - Opzet en werkwijze wijkteam
Samenstelling en organisatie
Het wijkteam bestaat uit een ouderling, een diaken, een wijkmedewerker (m/v) en een lid van de HVD
(Hervormde Vrouwendienst.) Het wijkteam valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Doel
Het doel van de wijkteams is het omzien naar elkaar in de blijdschap en het verdriet van het dagelijks leven.
Daarbij kan het bezoekwerk beter worden gestructureerd en afgestemd. Hierdoor wordt de communicatie
verbeterd over het wel en wee van de gemeenteleden in de desbetreffende wijk
Taken
Het wijkteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de kerkenraad en van activiteiten in
de wijk. Het wijkteam heeft tot taak ervoor te zorgen dat de wijk een plaats is van en voor contact tussen de
leden van de gemeente in pastorale, diaconale en sociale betekenis. Het bevorderen van de onderlinge
gemeenschap is dan ook een belangrijk doel. Dit kan gestalte krijgen door de aandacht te vestigen op
deelname aan de huiskringen.
Onderlinge gemeenschap
De onderlinge gemeenschap in de wijk wordt bevorderd door gemeenteleden te stimuleren om hun gaven in
de gemeente in te zetten en deel te nemen aan activiteiten. Ook ‘groot huisbezoek’ of het opzetten van een
huiskring kan de onderlinge band versterken.
De wijkouderling
De wijkouderling coördineert het bezoekwerk zodanig dat elk adres om de twee jaar bezocht is. Extra
bezoek is er rond hoogte- en dieptepunten in het leven (huwelijk, doop, ziekte en rouw.) De wijkouderling
zorgt ervoor dat nieuw ingekomenen kennis maken met de kerkelijke gemeente; mutaties in het
ledenbestand meldt hij aan de administrateur.
De wijkdiaken
De wijkdiaken wordt ingeschakeld als er diaconale hulp of vraagstukken van financiële aard aan de orde
zijn. Bovendien bezoekt hij gemeenteleden bij een huwelijksjubileum en zorgt hij dat de kerstattenties in de
wijk worden bezorgd.
De wijkmedewerker
Deze bezoekt actieve en randkerkelijke adressen; soms alleen, soms met de wijkouderling. Extra aandacht
is er voor de leden die niet meer fysiek de kerkdienst bijwonen, maar die via kerkradio of internet meeleven.
In overleg met de wijkouderling wordt extra bezoek gebracht rondom rouw en ziekte.
HVD lid (Hervormde Vrouwen Dienst)
De HVD legt bezoek af rond verjaardagen 75+ en bij thuiskomst vanuit het ziekenhuis of revalidatie. Bij een
geboorte wordt eveneens een bezoekje gebracht en wordt een kinderbijbel overhandigd.
Beleidsvoornemen: De zeven wijken zijn omgevormd naar 4 geografische wijken, waarin de ouderlingen in
eerst plaats aanspreek punt zijn. De ouderling regelt ook het pastoraat in zijn wijk. We gaan dit de komende
tijd nog verder uitwerken

21

Beleidsplan 2017-2018

Werkwijze en communicatie
Het wijkteam functioneert als team, dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid heeft voor alle activiteiten
in de wijk, met inachtneming van ieders specifieke taken.
De leden van het wijkteam hebben een open oog voor elkaars gaven en noden en ondersteunen elkaar
waar nodig en mogelijk.
De voorzitter (wijkouderling) van het wijkteam is verantwoordelijk voor het structureren van de
activiteiten en het overleg (minimaal twee maal per jaar) in het wijkteam.
De voorzitter (wijkouderling) is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit het wijkteam naar de
kerkenraad en haar geledingen (zoals het consistorie.)
De wijkteams in de gemeente vergaderen gezamenlijk bij de start van het winterseizoen.
Het kan voorkomen dat er sprake is van bijzondere informatie die strikt vertrouwelijk dient te blijven. In
die gevallen blijft het overleg beperkt tussen wijkouderling en diaken of wijkouderling en
bezoekzuster/broeder.
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Bijlage - Communicatie plan
De kerkenraad heeft na het horen van de Gemeenteleden besloten :
1. dat de website de centrale bron van informatie wordt voor het dagelijkse gemeenteleven en
informatie aan belangstellenden
a. Gemeenteleden die niet digitaal zijn aangesloten worden ‘gekoppeld’ aan een gemeentelid
die dat wel is.
b. Waar mogelijk en nodig worden (op verzoek) ook geprinte informatie verspreid. In verloop
van tijd zal het digitale informeren echter steeds meer de standaard worden.
c. De website wordt vorm gegeven, beheerd en gevuld door een zelfstandige redactie die
verantwoording van haar werk en keuzes aflegt aan de kerkenraad.
d. Op de website krijgen alle kerkelijke commissies en geledingen die dat willen een eigen
plaats met contactmogelijkheid. (jaargidsfunctie)
e. Ondersteunende informatie zoals bijvoorbeeld catechesatie materiaal, bijbelkring studie
materiaal en zondagsbrieven kunnen vanaf de website worden gedownload door wie daar
belangstelling voor heeft.
f. De website wordt zo ons ‘levende visitekaartje’
g. Een afgeschermd deel voor leden kan in tweede instantie worden toegevoegd
h. Publieke uitingen (borden aan de kerk, jaagpad, camping etc) kunne uitgevoerd worden
met QR code die belangstellenden rechtstreeks naar de website brengt.
2. De kerkklok wordt een gratis blad voor alle leden
a. De verspreiding gebeurd als digitale leden-nieuwsbrief.
b. Bevat voortaan vooral ‘niet actueel’ nieuws zoals bijvoorbeeld, interviews, in
memoriam’s, geboorten, jubilea en verslagjes van activiteiten, bijbel studies, leesrooster,
nieuws uit omliggende gemeenten, persoonlijke getuigenissen en oproepen etc.
3. De zondagsbrief heeft voortaan alleen nog betrekking op de betreffende kerkdiensten en het
actuele gemeenteleven
a. Informatie over preek en liederen (liturgie functie)
b. Informatie over verantwoordelijkheden (wie gaat voor etc)
c. Enkele verwijzingen naar website over actuele zaken
d. Zondagsbrief digitaal beschikbaar als abonnement
4. De Jaargids krimpt tot een kaart of klein boekje met periodieke kern-informatie
a. Met wie neem ik contact op waarover.
b. Wat is de wijkindeling etc.
c. Verspreiding onder leden, beschikbaar voor belangstellenden
5. Dit communicatieplan
a. is een traject en zal daarom wel direct starten maar verder geleidelijk tot stand komen.
b. Uitbreiding communicatie alleen bij beschikbare capaciteit
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Bijlage - Beamer besluit
1. We stellen vast dat er onder ons geen onoverkomelijke bezwaren leven tegen het gebruik van de
beamer in een kerkdienst en zien de toegevoegde waarde die het kan hebben. De beamer kan
vrijuit worden gebruikt in de diensten bij het zingen, het lezen en voor andere bijzondere
doeleinden, foto’s, video’s of powerpoint presentaties. Dit alles uiteraard in samenspraak met de
dienstdoende voorganger.
2. De beamer krijgt een vast plaats in zowel de morgen als de avonddienst
3. Er dient een zelfstandige ‘beamer-ploeg’ te worden gevonden van minimaal drie vrijwilligers die
goed worden ingewerkt.
4. Als het gebruik van de beamer een vaste plek krijgt dient ook de beamer zelf die te krijgen. Het CKR
wint professioneel advies in over diverse presentatiemogelijkheden en bekijken diverse
oplossingen. Zij leggen vervolgens hun conclusie voor aan de Kerkenraad.
5. Ook laptop en presentatiesoftware worden in de deze beschouwing meegenomen net als het
presentatie pakket van ‘Weerklank’.
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Bijlage - Structuur gezamenlijk jeugdwerk
Doel: Vormgeven aan de verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk jeugdwerk.
Aanleiding:
Huidige jeugddienst is sinds enige tijd onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. Behoefte aan verdere
afstemming en verantwoordelijkheid blijkt uit onduidelijkheid onder ouderlingen over gang van zaken en
hoe tot afstemming te komen. Jeugddienst commissie ervaart onvoldoende ‘gedragen’ te worden en
enigszins moedeloos besluiten zij te stoppen met het organiseren van jeugddiensten in de huidige vorm. Er
lijkt wel enthousiasme bij hen te zijn om door te gaan met het organiseren van jeugdbijeenkomsten op een
ander tijdstip en met meer vormvrijheid.
Voorstel:
De kerkenraad van de Hervormde gemeente stelt voor een commissie in te stellen die al het gezamenlijk
jeugdwerk (vbw, jeugddiensten, catechesaties, Los Amigo’s, teenertime etc) draagt en voedt.
De commissie bestaat minimaal uit drie ouderlingen, uit elke kerk één, met een speciale opdracht voor het
jeugdwerk.
De commissie wordt bij voorkeur uitgebreid met mensen die speciale vaardigheden en/of roeping hebben
voor kerkelijk jeugd en jongeren werk.
De commissie werkt zelfstandig, de ouderlingen krijgen elk het mandaat daartoe van de eigen kerkenraad en
leggen daar verantwoording af voor al het handelen van de commissie.
De commissie krijgt beschikking over een eigen, naar eigen inzicht te besteden, budget.
1e stap: inbrengen in gezamenlijk moderamen op 9 Mei
2e stap: overeenstemming over plan en instemming daarmee van drie kerkenraden
3e stap: samenstellen commissie en formuleren van haar opdracht
Insteek van de Hervormde gemeente (Kerkenraad, 4 April 2016):
•
Wil graag in gezamenlijkheid met de Gereformeerde Kerk en de Vecht & Angstel kerk vorm geven aan
(al?) het kerkelijk jeugdwerk.
•
Verlangt er naar dat het evangelie meer gaat leven onder jongeren.
•
Ziet dat het nodig kan zijn jeugdwerk op een andere manier vorm te geven dan we tot nu toe gewend
zijn en biedt daarvoor de ruimte.
•
Ziet dat dergelijke initiatieven alleen goed tot stand kunnen komen als zij constructief ondersteund
worden door één gezamenlijke commissie.
•
hecht er aan haar medewerking aan dit gezamenlijk initiatief te koppelen aan de mate waarin zij zich
herkent in de inhoudelijke en geestelijke inhoud van het werk.
•
Zal in haar eigen erediensten ook een plaats in blijven ruimen voor jongeren.
•
Als er vanuit de jongerenactiviteit (opnieuw) initiatief ontstaat voor het houden van erediensten zijn
we zeer bereid om die samen en onder ambtelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.
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Bijlage - Overzicht beleidsvoornemen bespreekpunten
Nr.

Onderwerp

22
23
1
28
25

Liturgie Rouw- en Trouwdienst
Liturgie Rouw- en Trouwdienst
Liturgie reguliere diensten
Liturgie reguliere diensten
Liturgie reguliere diensten

24

Liturgie reguliere diensten

21
7
14
13
12
30
31
29

Kerkenraad
Kerkenraad
Kerkenraad
Kerkenraad
Kerkenraad
Huwelijk
Huwelijk
Doopdienst

11

Reguliere diensten

10
2
19
26
8
9
6
5
18

Jeugddiensten
Kerk en Schooldienst
Bijzondere diensten
Avonddienst
Pastoraat algemeen
Pastorale teams
Evangelisatie
Evangelisatie
Evangelisatie

15

Evangelisatie

3
20
16
17
4
27
32

Evangelisatie
Evangelisatie
Zending
Zending
Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Kerk in Nederland

Pag.

Actiepunt

StaVaZa Door

Opmerking

10
10
10
10
10
10

Honoreren bijzondere wensen
Afwijzen van bijzondere wensen
Zingen van een vrij lied
Proefperiode zingen uit één ps./gez.-bundel
Beleggen gemeenteavond ‘Gemeentezang’

Gebeurt
Gebeurt
Gebeurt
Gebeurt
Gereed

In overleg met predikant
In overleg met predikant
Zie beleidsnotitie eredienst en liturgie1

Participatie gemeenteleden in eredienst

Te doen

5
5
5
5
5
6
6
8
8

Kerntaken formuleren cie/werkgroep
Ambtsdrager aanwezig bij huiskring
Benoemen redactie communicatie
Organiseren uitstapje
Vorm van huisbezoek
Deelname HA van praktiserend homoseksueel
Praktiserend homoseksueel en het ambt
Doopvraag kind van verbintenis gelijk geslacht

Te doen
Gebeurt
Gebeurt
Gebeurt
Te doen
Te doen
Te doen
Te doen

Moderamen
Moderamen
KR
KR
KR+gemeente
Liturgiecommiss
i
Werkgroep
Ouderlingen
KR
KR
Consistorie
KR
KR
KR

Oog hebben voor alleenstaanden en gasten

Gebeurt

Werkgroep

8
8
8
8
12
13
14
14
14
14

Uitbreiden aantal van 6 naar?
Organiseren van jaarlijkse kerk en schooldienst
Missionaire diensten (i.s.m. andere kerken?)
Bezinning op locatie
Contact maken/herstellen
Bemensing wijkteams documenteren
Versterking binding en liefde gemeenteleden
Werven van evangelisatiemedewerkers/sters
Initiatieven meer optrekken met andere kerken

Gebeurt
Te doen
Te doen
Te doen
Loopt
Gereed
Gebeurt
Te doen
Gebeurt

KR
Jeugdouderl.
Jeugdouderl.
Kerkrentm.
KR
Wijk-ouderling
KR
KR+evang.cie
KR+evang.cie

Dienst in tent in de feestweek

Mag niet

KR+evang.cie

14
14
14
14
5
5
5

Organiseren jeugdweekend
Organiseren van periodieke Sing - In
Grotere betrokkenheid gemeenteleden
Zendingswerk(ers) op gebedskalender/agenda
Moderamina Herv. en Geref.
Samenwerking Herv. en Geref.
Bespreken samensmelting Herv. en Geref.

Gebeurt
Te doen
Gebeurt
Te doen
Gebeurt
Gebeurt
Te doen

KR+evang.cie
KR+evang.cie
KR+Zendingscie
Zendingscie
Moderamen
Werkgroep
Werkgroep

Gemeenteavond 20 april 2015
Winterseizoen 2017 - 2018
Oude beschrijving opdiepen
Gemeenteleden
Bezinning loopt

Predikant bij deur / aandacht tijdens
koffie drinken
Zie notitie verantwoordelijkheid jeugdw2
Ligt nu bij gezamenlijk moderamen
Oppakken in retraite
Bijv. één vleugel als bij vesper
ds. legt bezoeken af
Opgenomen in Jaargids
Startdag, gemeentedag, omzien n elkaar
Oppakken in retraite
Wel: aanwezig in dorp (jaarmarkt,
plantenmarkt, VBW)
Nu gezamenlijk
Wel: diensten met koor
Fam. Geluk / nieuwsbrieven
Minimaal maandelijks
Ook met V&A kerk
Ook met V&A kerk
Inventariseren status quo

26

Beleidsplan 2017-2018

Bijlage - Organogram
Organogram Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht
SCRIBAAT

KERKENRAAD
PREDIKANT

OUDERLINGEN

Oppasdienst

Prediking

Kringwerk

Kindernevendienst

Cathechese

Consistorie

Pastoraat
Kinderclub /
Vak.Bijbel-w

Crisispastoraat

Jeugdraad /
Jeugddienst

Algemeen
aanspreekpunt

Woord en
Melodie

Apostolaat

Evangelisatie

Zending

Pastoraat
wijk 1 t/m 4

DIAKENEN

Maatschappelijk
welzijn
Beheren gelden
en goederen
Projecten
Landelijke Kerk
Bloemendienst

OUDERLING-KERKRENTMEESTERS

Kerkrentmeesters
Beheren gelden en
goederen
Ledenadministratie

Interkerkelijke
activiteiten
Contact kerk
en school

Kosters / organisten
Verjaardagfonds
Communicatie

Medewerker
wijk 1 t/m 4

MODERAMEN:
Predikant
Scriba
1 ouderling
1 diaken
1 ouderling-kr.

- ouderenkring
- alpha cursus
Verzorgingshuis ‘t Kampje

HVD
wijk 1 t/m 4

GEMEENTE
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