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Inleiding
Identiteit
De Hervormde Gemeente Klundert maakt, samen met de Gereformeerde Kerk Klundert, deel uit van de
Protestantse Kerk in Nederland. En is binnen die kerk verwant met de Gereformeerde Bond, de
Confessionele Vereniging en het Evangelisch Werkverband. Dat betekent dat wij ons gehouden weten aan
de gereformeerde belijdenisgeschriften en tegelijk onszelf als onderdeel zien van de Evangelische
beweging.

Dit document bevat de beleidsvoornemens voor 2017 – 2020 en een beschrijvend (praktische)
uiteenzetting van de taken van de diverse commissies.
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1 Beleidsvoornemens 2017- 2020

Missie

Delen wat ons lief is
Door een levende en aantrekkelijke gemeente
te zijn met een heldere Bijbelse boodschap

Bovenstaande missie is als volgt vertaald in onze Visie:

Een Levende gemeente is een gemeente waar de Heilige Geest werkt. Waar
de Heilige Geest actief gezocht wordt om Christus’ gemeente in Klundert te voeden,
te leiden en te laten groeien.
Een Aantrekkelijke gemeente is een gemeente die het geloof in Christus
actief en met passie deelt met Klundert. En vanuit die passie omziet naar mensen
naar zowel binnen als buiten de kerk.
Een Heldere Bijbelse Boodschap is een boodschap die voor alle leeftijden
toepasbaar is op ons dagelijkse leven en ons aanspreekt op onze geestelijke
roeping en ons ook uitdaagt om in het geloof stappen te zetten, die zonder Christus
niet mogelijk zijn.
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1.1 Beleidsvoornemens
De missie en visie zijn uitgewerkt in 5 concrete beleidsvoornemens. In het volgende hoofdstuk is nog een
verdere uitwerking gegeven van deze punten.
Levende gemeente:
1. Om een levende gemeente te kunnen worden, is het van groot belang dat actieve gemeenteleden
en met name jeugdleiders getraind worden. Dit willen wij doen door de actieve gemeenteleden die
Gods woord uitdragen, samen met de kerkenraad te trainen (extern of intern) in het werk van de
Heilige Geest, om zo de passie van Christus uit te dragen. En open en eerlijk het geloofsgesprek
aan te kunnen gaan.
Aantrekkelijk gemeente:
2. Om te groeien tot een aantrekkelijke gemeente, is contact niet alleen rond de zondagse
erediensten maar ook op andere momenten essentieel. Hiervoor willen we deelname aan
huiskringen stimuleren.
3. Gelovige mensen delen hun passie voor Jezus met jongeren en ouderen. Ze stellen hun huis open
voor jongeren en elkaar en besteden tijd en aandacht aan hen. Je ziet oprechte interesse naar
elkaar en gasten en er worden samen dingen gedaan zoals sporten of samen eten koken.
Bijbelse boodschap:
4. Het gesproken Woord is duidelijk, helder en soms confronterend en toepasbaar is ons dagelijks
leven. (Gast) predikanten worden hierop geselecteerd/gestuurd door actieve feedback van
kerkenraad / gemeente.
5. De predikant geeft in dienst handvatten om in de week verder in te vullen / te zoeken naar invulling
van het Woord, doormiddel van vragen, notities, weblinks of iets dergelijk.

1.2 Beleidsuitvoering
Om dit alles uit te voeren willen we allereerst een beroep doen op een ieders inzet en betrokkenheid. Wij
zien daarin de volgende actiepunten:
A.

Elk jaar zal de Kerkenraad zich actief inzetten om de Jeugdwerkers weer geschoold en bemoedigd
te krijgen. Hiervoor kunnen we oa. gebruik maken van het LEF-discipel traject (lopend/verder
uitbouwen 2018).
B. De Kerkenraad zal zelf actief zorgdragen voor studie of bezinnings- en verdiepingsmomenten en
plant deze minimaal 2 maal per jaar in. Sprekers via het Evangelisch Werkverband zijn hier een
aanbeveling (vanaf half 2017).
C. Als Kerkenraad willen we alle activiteiten die er binnen de gemeente plaatsvinden evalueren en
zien of ze bijdragen aan onze Missie & Visie. Speciale aandacht hiervoor is punt 2 en 4 van het
beleidsvoornemen. Mogelijk gaan we ook op zoek naar andere en/of nieuwe invullingen (start
2018).
D. Op de agenda’s van de kerkenraad alsmede het consistorieoverleg zal een punt worden
opgenomen met betrekking tot de zondagse prediking waarbij speciale aandacht voor punt 5 en 6
van het beleidsvoornemen (direct).
E. De kerkenraad zal zich actief in zetten in het zoeken naar een verdere verbinding met de
gereformeerde kerk. Om zo samen een Levende en Aantrekkelijke gemeente met een heldere
Bijbelse boodschap binnen Klundert vorm te geven (2017 – 2020).
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2 De Erediensten
Elke zondag wordt tweemaal gelegenheid gegeven om als gemeente van de Heere samen te komen tot de
dienst van het Woord, tot de dienst van de gebeden en tot de dienst van de barmhartigheid. In de dienst
wordt bij de tekstkeuze zoveel mogelijk rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De avonddiensten
kunnen leerdiensten zijn, waarin de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de
Dordtse Leerregels of andere formulieren en/of thema's aan de orde kunnen worden gesteld.
De kerkelijke feestdagen, zoals Pasen en Pinksteren, worden op de zondag gevierd. Eerste Kerstdag,
Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag worden in extra diensten gevierd. Op oudejaarsavond en
nieuwjaarsmorgen komt de gemeente ook bijeen. Na afloop van de eredienst die op nieuwjaarsdag
gehouden wordt is er gelegenheid om elkaar Gods zegen en alle goeds toe te wensen. Op de één na
laatste, of de laatste zondag van het kerkelijk jaar ( om toerbeurt met de Geref. Kerk ter plaatse) worden de
gemeenteleden genoemd en herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. De Bid- en Dankstonddagen voor Gewas en Arbeid worden op gezette tijden in de week gehouden.

2.1 Oppasdienst
Onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad wordt elke morgen oppasdienst georganiseerd. Een
gemeentelid organiseert en vraagt anderen en ook de jeugd om op toerbeurt de oppasdienst voor hun
rekening te nemen.

2.2 De welkomst-commissie
Er is een Commissie van Ontvangst waarvan de leden bij de ingang van de kerk de Liedboeken, en
psalmbundels en eventueel de Binnen Ring (weekbrief) uitreiken. Zij verzorgen op deze manier een
hartelijk welkom en verschaffen informatie aan kerkgangers. Commissie en Kerkenraad houden met elkaar
contact bijvoorbeeld over hen die bij herhaling onze kerkdiensten beginnen te bezoeken.

2.3 Bediening van de sacramenten
2.3.1 De Heilige Doop
De Heilige doop wordt bediend aan de kinderen van de gemeente, en aan volwassenen-( die niet als kind
gedoopt zijn )-na het afleggen van Openbare geloofsbelijdenis.
Doopdiensten vinden zo vaak plaats als nodig blijkt, het is gebruikelijk dat de leiding en de kinderen van de
zondagsschool een bijdrage aan de liturgie leveren.

2.3.2 Het Heilig Avondmaal
De Avondmaalsdiensten worden vijf maal per jaar gehouden. Op de zondag voorafgaand aan deze
diensten wordt meestal een voorbereidingsdienst gehouden. In de avonddienst na elke Avondmaalsdienst
vindt voortzetting van het Heilig Avondmaal plaats en tevens de dankzegging en nabetrachting.
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Toegang tot het Heilig Avondmaal verkrijgt men door belijdenis af te leggen van het geloof. Als gast worden
ook niet-leden toegelaten als zij in hun gemeente of kerk door geloofsbelijdenis toegang tot het Avondmaal
hebben. Wie als lid van onze gemeente deel wil nemen aan het Avondmaal, vragen wij in te stemmen met
de volgende belijdenisvragen;
Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in
Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere en in de Heilige Geest?
Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente, welke God Zich in Christus tot het
eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te
volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn
Koninkrijk?
Ten derde: Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder haar opzicht,
getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen
van de Heilige Schrift, en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente
van Christus?
Diegenen die eerder in een andere kerk belijdenis deden, kunnen, ook als zij zich opnieuw hebben laten
dopen, ermee volstaan aan de kerkenraad mee te delen dat zij met bovenstaande vragen instemmen.
Diegenen die nog geen belijdenis hebben gedaan maar wel als volwassene gedoopt zijn, vragen wij in
erkenning van wat zij al hebben beleden, belijdenis te doen van hun geloof om zo toegang te verkrijgen tot
het Heilig Avondmaal.

2.4 De liturgie
Hoogtepunt van de eredienst is het lezen uit de Heilige Schrift als het Woord van God. In de erediensten
wordt als regel gebruik gemaakt van de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. (Er is ruimte voor een
(gast)predikant om uit een andere vertaling te lezen, en dan bij voorkeur uit de Herziene Statenvertaling.)
Wezenlijk voor elke eredienst is de prediking van Gods Woord. De prediking moet Bijbels zijn, in die zin dat
er niets anders wordt verkondigd dan het Woord van God en dat ze overeenstemt met de gereformeerde
belijdenis.
We zingen uit het Liedboek voor de kerken van 1973 en de Psalmberijming van 1773 ook Christelijke
liederen zoals; Opwekking, Evangelische liedbundel, Nieuw Liedboek 2013, Joh De Heer, SELA ea kunnen
gezongen worden.
De scriba van de Kerkenraad, of degene die belast is met de samenstelling van het preekrooster licht de
gastpredikanten in over de in onze gemeente gebruikelijke liturgie.

2.5 Bijzondere Erediensten
2.5.1 Jeugddiensten
Jaarlijks worden er 5 jeugddiensten gehouden. Daarnaast wordt met regelmaat extra aandacht besteedt
aan kinderen & jongeren in de Eredienst. Twee maal per jaar is er met de Gereformeerde kerk een
gezamenlijke dienst in samenwerking met de Basisscholen. Deze dienst wordt afwisselend in de
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Gereformeerde- of Hervormde Kerk gehouden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide
kerkenraden.

2.5.2 Rouwdiensten
De voorkeur van de Kerkenraad is dat rouwplechtigheden in de kerk worden gehouden.

2.5.3 Huwelijksdiensten
In voorkomende gevallen is het raadzaam in een vroeg stadium contact op te nemen met de predikant of in
vacaturetijd met de scriba van de kerkenraad. Voorafgaand aan de huwelijksplechtigheid zullen er
minimaal 2 gesprekken plaatsvinden met de predikant.

2.6 Media / Communicatie
Communicatie vindt plaats op vele manieren. In elk geval langs deze drie lijnen:
1. naar de kerkgangers door middel van afkondigingen, de beamer of de BinnenRing.
2. via het maandelijkse kerkblad de ‘KerkRing’ naar een bredere groep van actieve en minder actieve
gemeenteleden
3. via de website, waar de BinnenRing en de KerkRing zijn te lezen voor wie ingelogd is
Alle erediensten zijn te beluisteren via kerktelefoon of via opnamen. Een aantal malen per jaar wordt een
dienst vanuit onze gemeente uitgezonden via Radio Moerdijk.

2.7 Voorgangers
De erediensten worden in de regel geleid door hen die middels de orde van de Protestantse Kerk in
Nederland daartoe de bevoegdheid hebben ontvangen. De Kerkenraad behoudt zich het recht voor om
voorgangers te weigeren die naar het inzicht van de Kerkenraad spreken en/of handelen in strijd met
datgene wat de Bijbel leert. Zie daarvoor ook Artikel X, lid 6 "De kerk weert al wat haar belijden
weerspreekt”.

2.8 De Kerkenraad
De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Klundert wenst leiding te geven aan het werk in de
gemeente in de verwachting van de wederkomst van Christus. Zij doet dit in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als Woord van God en in overeenstemming met de belijdenis van de vaderen zoals
samengevat in de Drie Formulieren van Enigheid. Daarbij wordt het hoogste belang gehecht aan de
Gereformeerde prediking waarin de verlossing door- en het heil in Jezus Christus centraal staat.
Voor de samenstelling en de verkiezing van de kerkenraad verwijzen wij naar de plaatselijke regeling.
Van (aanstaande) ambtsdragers, en van voorgangers in de eredienst, verwachten wij op basis van de
Bijbel:
1. Dat zij goed bekend staan en vol zijn van de Heilige Geest en wijsheid(Handelingen 6-3).
2. Dat zij geen andere levensverbintenis zijn aangegaan dan het huwelijk van man en vrouw.
3. Dat zij zich conformeren aan de visie en het beleid van de kerkenraad.
Lidmaten die de zg. geloofs-doop hebben ondergaan kunnen tot het ambt worden geroepen of worden
uitgenodigd functies te bekleden. Aan hen wordt de voorwaarde gesteld, dat zij de kinderdoop als legitiem.
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aanvaarden dan wel als zodanig respecteren. Van belang daarbij is verder dat de samenwerking met
andere ambtsdragers/ functionarissen niet onder druk komt te staan door hun afwijkende overtuiging. De
Kerkenraad ziet het tot haar takenpakket om alle ambtsdragers en leidinggevenden in de gemeente
periodiek te bemoedigen, toe te rusten en van de nodige informatie te voorzien.
We nodigen daartoe alle geledingen om toerbeurt uit in de vergadering van de Kerkenraad.
De Kerkenraad is met twee kerkenraadsleden vertegenwoordigd in de Classis.

2.9 Kerkenraad & commissies
De Kerkenraad heeft enkele commissies van bijstand, namelijk: De Jeugdraad, de Zendingscommissie, de
Missionaire Commissie en de Hervormde- Vrouwendienst. Met uitzondering van de HervormdeVrouwendienst heeft een kerkenraadslid zitting in deze commissies. In de Jeugdraad is behalve een
ouderling ook een jeugddiaken aanwezig.
Ook het college van Kerkrentmeesters heeft een Commissie van Bijstand, benoeming van leden hiervan
vindt steeds plaats in overleg met de kerkenraad.
De Jeugdraad en Missionaire commissie zijn gezamenlijke commissies van de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde Gemeente binnen Klundert en vallen dus onder de verantwoordelijkheid van beide
Kerkenraden.
Voor alle mensen die zitting hebben in een commissie of club of kringwerk binnen onze gemeente, die
onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen, gelden de volgende bepalingen;
1. Namen worden eerst in de kerkenraad besproken en goedgekeurd
2. Benoemingen gelden in principe voor een periode van 4 Jaar
3. Herbenoemingen kunnen 2-maal voor een periode van 4 jaar plaatsvinden na goedkeuring van de
Kerkenraad.
4. Tussentijdse evaluaties binnen de kerkenraad mbt functioneren behoren tot de mogelijkheid
5. Het tussentijds beëindiging van de benoeming is voorbehouden aan de kerkenraad
6. Conflict situaties worden ter kennis gebracht van de kerkenraad en deze beslist over de te volgen
stappen.
In bestaande gevallen waarin de maximale benoemings termijn reeds is overschreden bepaalt de
Kerkenraad het aftreedschema waarbij de langst zittende het eerst aftreedt.

2.10 Zorg
De herderlijke zorg berust in principe bij elk lid van de gemeente.
Het crisispastoraat is toevertrouwd aan de predikant. De ouderlingen doen in hun wijk het reguliere
huisbezoek. Extra aandacht zal men schenken aan hen die onregelmatig naar de kerk gaan, evenals aan
hen die ziek zijn of een ziekenhuisopname achter de rug hebben. Elke ouderling kan –indien gewenstbinnen zijn wijk samenwerken met een daartoe door de Kerkenraad benoemd gemeentelid .Voor deze
werkwijze is gekozen met het oog op aanvullend bezoek wat wel voortvloeit uit het ambtelijk werk maar niet
aan dezelfde regels gebonden is.
Bezoekwerk van ouderlingen en bezoekteam. 1x per 2 a 3 jaar worden alle adressen, die bezoek wensen
benaderd. Bezoekwerk wordt in het consistorie besproken, vervolgens verslaglegging in de kerkenraad.
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Wijkouderling, wijkdiaken en wijk kerkrentmeester houden elkaar op de hoogte en helpen elkaar waar
nodig. Kringwerk is er voor de hele gemeente. Kringleiders worden gecoacht en regelmatig toegerust.
Onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad is er bij behoefte tevens een zogenaamde Alphacursus op
te zetten.

2.11 Het opzicht over belijdenis en wandel (ord.10.3)
Indien een lidmaat van de gemeente van mening is dat een broeder of zuster afwijkt van de door God
ingestelde normen en waarden en diens opmerkingen c.q. terecht wijzigingen geen verbetering tot gevolg
heeft wordt dit ter kennis gebracht aan de predikant en/of wijkouderling. Deze zullen trachten met pastorale
zorg de betrokkene te begeleiden zodat deze voor God en Zijn kerk behouden blijft:
1. Het opzicht over de belijdenis en wandel van de leden en ambtsdragers van de kerk en van hen die
in een dienst zijn gesteld strekt- tot opbouw van het geestelijk leven van de gemeente,- tot behoud
van hen die dwalen,- tot verzoening van dezen met de gemeente en met hun naasten en- tot
bewaring van de orde in het leven en werken van gemeente en kerk.
2. Geven iemands belijdenis en wandel of vervulling van ambt of dienst aanleiding tot bijzondere
bemoeienis, dan vindt deze eerst plaats door pastorale samenspreking en vermaan.
3. Indien nodig gaat de kerk over tot toepassing van de middelen die gegeven zijn met kerkelijke
tucht, volgens regels in deze ordinantie gesteld.

2.12 De Catechese
Groepsindeling is naar wijs inzicht van de predikant of catecheet naar werkbare groepen in te delen qua
leeftijdsopbouw en grootte. Daarnaast is er een groep van hen die belijdeniscatechese volgen. Huwelijksen doopcatechese vinden plaats na onderling overleg.
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3 Commissies
3.1 De Jeugddienst-commissie
Deze commissie organiseert 5 maal per jaar een jeugddienst waaronder de Startzondag en de sluiting van
het seizoen. Dit zijn themadiensten gericht op jongeren( eventueel met medewerking van een koor of
zanggroep) waarin voorkeur wordt gegeven aan zangers en muzikanten uit de eigen gemeente

3.2 Kerkringdag-commissie
Deze commissie wordt elk jaar opnieuw samengesteld uit alle geledingen van de gemeente waarbij er zorg
voor wordt gedragen dat de opgedane kennis en ervaring behouden blijft. Jaarlijks zal deze commissie de
Kerkringdag organiseren en bedenkt daarvoor de nodige initiatieven en voert die ook uit. Het
bestedingsdoel wordt elke keer opnieuw in overleg met de Kerkenraad vastgesteld. Deze zullen om en om
voor een goed doel zijn, en voor onze eigen gemeente/gebouwen.

3.3 De Missionaire Commissie
(Visie missionaire gemeente van Jezus Christus)
Huidige situatie
We ondervinden in Nederland een sterk afnemende christelijke samenleving. Als kerk staan we buitenspel
en bereiken we onze naaste onvoldoende. Ook in Klundert is dit niet anders.
Waar staan we voor? (missie)
Als gemeente belijden we dat Jezus Christus onze Heer en Redder is, en dat Hij ieder van ons als leden
van Zijn gemeente oproept om:
1. persoonlijk te groeien in ons geloof
2. anderen tot Hem te brengen
3. oog voor de nood van de wereld te hebben
Vanuit deze roeping zijn wij, als deel van de Klundertse gemeenschap, allereerst verantwoordelijk voor het
uitdragen en laten doorwerken van het evangelie in onze eigen woon- en leefomgeving.
Hierbij weten we dat we deel uitmaken van Christus' kerk van altijd en overal en we laten ons leiden door
de Bijbel als Gods betrouwbare Woord voor ons leven. Bij dit alles voelen we verbonden met het belijden
uit de geschiedenis van onze kerk.
Christenen in Klundert stimuleren , enthousiasmeren en toe te rusten, om nog meer bewogen te zijn voor
hun naaste in woord en daad.

Niet door mensen uit te nodigen om met ons mee te doen, maar door zelf mee te doen met onze
naaste en onze christelijke levenshouding met hen te delen.
Het vormen van een naar “buiten kerkelijk gerichte houding” van alle kerkelijke commissies, groepen en
clubs en van ieder afzonderlijk gemeentelid.
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Activiteiten en diensten zodanig vormgeven dat ook ‘niet-ingewijden’ zich er welkom voelen en zich erdoor
aangesproken weten.
Contact zoeken en ondersteunen van andere groepen in Klundert en omgeving die het Evangelie van
Christus uitdragen (bv. Stichting De Brug).
Wat is hiervoor nodig?
1. Gebed, tijd en inzet.
2. Onderricht en stimulans vanuit de prediking.
3. Ondersteunende activiteiten gedragen/ georganiseerd vanuit alle christelijke stromingen binnen
Klundert.

3.4 De Zendingscommissie
De Zendingscommissie wil de betrokkenheid van de gemeente bij de zending zo groot mogelijk maken
door publicaties in het kerkblad en de organisatie van zendingsdiensten. Medewerking wordt verleend aan
het verzamelen van gelden en giften voor de uitvoering van GZB- en IZB-projecten op verschillende
gebieden.

3.4.1 Contact met andere kerken
Zowel in het voor- als het najaar vergaderen de moderamina van de plaatselijke Hervormde Gemeente en
de Gereformeerde Kerk gezamenlijk. Afspraken zijn gemaakt om de erediensten, waarin het Heilig
Avondmaal wordt gevierd en bediend, in de bovengenoemde kerken zo veel als mogelijk is op dezelfde
zondag te doen plaatsvinden.
De kerkenraad acht verdere oriëntatie over de mogelijke samenwerking met de Gereformeerde Kerk
wenselijk.
Contacten met overige kerken zullen worden aangegaan en gesteund, in zoverre deze contacten naar het
inzicht van de Kerkenraad de verkondiging van het Evangelie en de eenheid van de kerk als lichaam van
Christus ten goede komen.

3.5 Jeugd- en Jongerenwerk binnen de Gezamenlijke Gemeentes.
3.5.1 Visie
Gezamenlijke Jeugdraad.
Het jeugdbestuur van zowel de Gereformeerde en Hervormde Kerk te Klundert coördineert en stimuleert
het jeugdwerk (en hun leiding) in de gemeente zodat Gods vuur in het hart van de jeugd in Klundert gaat
en blijft branden.

3.5.2 Missie
Toekomst voor de ‘gemeente van Christus’ in Klundert waar jongeren bij horen.
De jeugd van Klundert leeft vanuit een relatie met God, kent Hem persoonlijk door Jezus’ offer en wordt
geleid door Gods Geest. Zij volgen Hem en dienen Hem als discipelen.
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Gelovigen hebben een open hart voor jongeren. Zij bouwen een relatie op met jongeren en zijn er op
gericht om hen bij Jezus te brengen.
Een gemeenschap van gelovigen die hecht is, lief en leed met elkaar deelt, zorgt voor elkaar en God dient
en prijst. Jongeren horen er graag bij en maken er volwaardig deel van uit.

3.6 Beleidspunten 2017 - 2020
Investeren in jeugdleiders. Maak ze sterk, capabel, laat ze groeien in geloof en tot discipelen die anderen
weer tot discipelen maken. Zij worden dragers van het jeugdwerk.
Pak zaken op als de kans zich voordoet. De kelder is net gerenoveerd en kan een mooie plek worden om
er op uit te trekken en om mensen uit te nodigen.
Lopende zaken zoveel mogelijk continueren en in de loop van de tijd verder ontwikkelen.

3.7 Activiteiten
(Toekomstige) Jeugdleiders wordt de mogelijkheid geboden en gestimuleerd om mee te doen met de LEF
Learning Community. Dit is een tweejarig opleidingstraject voor jeugdleiders. Zij gaan 4 weekenden op
training en worden tussentijds gecoacht. Hiermee zal worden gestart in het najaar en wanneer er
voldoende jeugdleiders zich hebben aangemeld, minimaal 5. De deelnemers die aan dit traject meedoen
zullen hun kennis overdragen naar de andere jeugdleiders.
LifeSpot van Youth for Christ starten. Dat is een (pioniers) initiatief om jongeren te bereiken door de inzet
van vrijwilligers die op allerlei manieren hun steentje bij dragen. De LifeSpot wordt gestart vanuit de kelder
van de Hervormde kerk. Deze wordt in 2016 geïnitieerd en uitgewerkt met hulp van Youth for Christ.
Continue stellen we ons de vraag of het huidige programma nog aansluit bij de jeugd. Daar waar nodig
zullen andere vormen/programma’s toegepast worden. Hierbij hoort ook het verbeteren/begeleiden van de
doorstroming tussen de diverse programma’s en leeftijdsgroepen. Kinderen/jongeren zullen uitgenodigd
worden om deel te nemen aan de nieuwe programma's waar zij bij gaan horen.
De doelstelling is dat de kennis van de Bijbel en de geloofsleer te worden overgebracht opdat de jeugd tot
een persoonlijk geloof in Jezus Christus komt.
Het streven is elk jaar op enkele dagen tijdens de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie een vakantie
Bijbelclub te organiseren door enkele gemeenteleden, in samenwerking met de Gereformeerde Kerk en/of
andere enthousiaste christenen.

3.7.1 De Kinderdienst
Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is er tijdens de morgendienst gelegenheid de Kinderdienst te bezoeken.
De kinderen gaan net voor de preek naar de kinderdienst en komen tijdens de collecte terug. Voor de
onderbouw zal er elke zondag kinderdienst zijn behalve bij bijzondere diensten. Voor de bovenbouw zal er
om de week een kinderdienst georganiseerd worden.
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3.7.2 Jeugdclubs

Kids - club
Elke week wordt de Kids-club gehouden voor de kinderen van groep 3 t/m 5. Hier wordt meestal een
Bijbelgedeelte of onderwerp behandeld.

Jeugdclub
Elke week wordt de Jeugdclub georganiseerd voor groep 6 tot en met 8. Ook hier wordt een Bijbel gedeelte
of onderwerp behandeld met daarnaast gelegenheid voor knutselen of anderszins.

The Basement
Deze club komt eens per maand op zaterdagavond bijeen en heeft een missionaire doelstelling waarbij
rand- en buitenkerkelijke jongeren nadrukkelijk worden uitgenodigd. Tevens wordt er voor de zelfde
doelgroep op de eerste zondag van de maand tijdens de ochtenddienst RockSteady georganiseerd
(materiaal van YfC).

Voor 15+
Om de 14 dagen komen de leden van deze club bijeen voor Bijbelstudie en spel, toegespitst op deze
leeftijd. Ook zang en het organiseren van diverse activiteiten behoren tot de bezigheden van deze club.
Alle jeugdclubs worden gezamenlijk georganiseerd met de gereformeerde kerk.
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4 Diaconie algemeen
Onze maatschappij is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Er is sprake van grote economische,
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Daarentegen zijn er minder en minder kansen op de
arbeidsmarkt voor lager opgeleide medeburgers.
Mede hierdoor zijn er grote hoeveelheden mensen in geestelijke -, sociale en/of financiële nood. En niet het
minst onder de jeugdigen. Op deze mensen dienen onze ogen gericht te zijn. Samen met hen dienen wij
ons in te zetten voor een situatie waar onderlinge Liefde de boventoon voert, voortvloeiende uit de Liefde
waarmee God ons heeft liefgehad voordat wij het wisten.
Als wij zien wat wij ontvingen in zijn Zoon, moet het ons niet zwaar vallen met anderen te delen wat wij
ontvingen, zowel in geestelijk als in materieel opzicht.

4.1 Organisatie
De diaconie bestaat in principe uit 5 à 6 diakenen. Binnen de diaconie dient een voorzitter, Een
penningmeester, een secretaris en een jeugddiaken te worden aangesteld. De voorzitter neemt tevens
zitting in het moderamen. Ook is er, indien mogelijk, één persoon die de boekhouding verzorgt.
De diakenen komen gemiddeld 10 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.
Conform de richtlijnen van de PKN wordt er jaarlijks een begroting en jaarrekening opgesteld. Beide
worden in de kerkenraadsvergadering getoetst aan het beleid en vervolgens goedgekeurd voordat ze
worden ingebracht bij de PKN.

4.2 Doel diaconie
De diaconie geeft leiding aan de inzameling van gaven die nodig zijn om onze naasten te verzorgen.
De diaconie zal bijstand en hulp geven aan hen:
1. Die verpleging en verzorging nodig hebben;
2. Die moeilijkheden hebben in het dagelijks leven en
3. Die maatschappelijk zijn ontspoord of zich in materiële, sociale of financiële nood bevinden.
In geval van ondersteuning in individuele gevallen zal een beoordeling van de financiële situatie door
minimaal twee diakenen plaatsvinden.

4.3 Diaconale zorg
Onder diaconale zorg wordt onder andere verstaan:
1. De Gemeente informeren en aanzetten tot diaconaat;
2. Het volgen van ontwikkelingen op gemeentelijk, regionaal, landelijk, en mondiaal gebied;
3. Het daadwerkelijk helpen, doen of laten helpen of adviseren van hen die dat behoeven.
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4.4 Diaconale zorg
Ook wel diaconaat genoemd, kunnen we onderverdelen in verschillende soorten diaconaat.

4.4.1 Diaconaat plaatselijk
De diaconie heeft zich tot taak gesteld om zich binnen de Hervormde Gemeente hoofdzakelijk bezig te
houden met:
1. minder draag- krachtigen
2. ouderenzorg
3. zieken
4. gehandicaptenwerk
5. alleenstaanden
6. werklozen en arbeidsongeschikten

4.4.2 Stil diaconaat
Een vaak moeilijk te onderkennen vorm van diaconaat is het zogenaamde “stille diaconaat”. Hiermee
bedoelen we behoefte aan ondersteuning van mensen die financiële – of sociale problemen hebben, maar
dit niet kenbaar (durven) maken.
Deze vorm van diaconaat vraagt bijzondere aandacht van de gehele Hervormde Gemeente. Door goed
samen te werken met de ouderlingen, (ouderling)kerkrentmeesters, bezoekdames en –bezoekheren hopen
we signalen te ontvangen om ook die groep te kunnen helpen.

4.4.3 Asielzoekers/vluchtelingen
Asielzoekers en/of vluchtelingen binnen zowel onze kerkelijke Gemeente en onze burgerlijke gemeente
verdienen tevens onze aandacht. Hierbij dient afstemming plaats te vinden met de plaatselijke overheid,
eventuele hulpverlenende instanties en onze plaatselijke zustergemeente.

4.4.4 Diaconaat landelijk
De diaconie zal financiële ondersteuning geven aan verschillende projecten, organisaties, instellingen en
stichtingen in Nederland met voornamelijk een christelijke grondslag op basis van de door hen ingediende
aanvragen om bijstand.
Dit wordt zoveel mogelijk vorm gegeven door zogenaamde “bestemde collecten”. Deze collecten worden
vaak extra onder de aandacht gebracht.
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4.4.5 Diaconaat wereldwijd
In toenemende mate is er sprake van werelddiaconaat door oorlogen en natuurrampen. Vooral bij deze
vorm van diaconaat wordt samenwerking met de andere plaatselijke kerken nagestreefd.
Dit soort diaconaat heeft vele raakvlakken met de Zending.
Evenals bij binnenlands diaconaat worden acties cq collectes voor het werelddiaconaat, voor zover
mogelijk, vooraf aan de Gemeente bekend gemaakt middels het kerkblad, folders of flyers.

4.4.6 Jeugddiaconaat
Een maal in de twee jaar wordt er binnen de Hervormde Gemeente, een diaconaal project gehouden.
Indien mogelijk voor en door de jeugd. Dit betreft doorgaans een landelijk project waaraan door vele
Hervormde Gemeenten wordt meegewerkt. In samenwerking met de kerkringdagcommissie en de
diverse jeugdclubs binnen onze Gemeente wordt hier getracht een gezellige en geslaagde dag van te
maken.

4.5 Beleidscriteria
De diaconie gebruikt een aantal criteria om te komen tot uitvoering van haar taken. Deze criteria zullen
bovendien worden gebruikt om te komen tot beleidskeuzes. De gestelde criteria zijn als volgt:
1. Het dient diaconaal werk te betreffen.
2. Het werk dient ten goede te komen aan die mensen of groepen voor wie wij ons inzetten.
3. Het werk dient gedragen te worden door de Gemeente.
4. Er dienen voldoende mankracht, tijd, kennis en vaardigheden aanwezig te zijn om de doelstellingen
van de werkzaamheden te halen.
5. Het werk moet passen in het totale beleid van de kerkenraad.
De mogelijkheid tot samenwerking met andere diaconieën, kerken, organisaties of instanties dient, waar
mogelijk, bekeken te worden.

4.5.1 Middelen
De voor de uitvoering van het beleid benodigde financiële middelen worden verkregen door:
1. De collecten tijdens de erediensten
2. Giften
3. Het aanwezige vermogen
4. Het rendement van het aanwezige vermogen
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4.5.2 Beleidsvoornemens
Het college van diakenen staat open voor nieuwe activiteiten.
Er is bijzondere aandacht voor een optimale uitwisseling van informatie tussen diaconie, ouderlingen en
kerkvoogdij over diaconale zaken binnen onze Gemeente (bijvoorbeeld bij zgn “stil” diaconaat). We
streven naar goede communicatie tussen de Gemeente en diaconie over het diaconale werk en de inhoud
daarvan, om zo de betrokkenheid van de Gemeente bij het lot van onze medemens in nood te verhogen.
We zullen als diaconie zo goed mogelijk anticiperen op de ontwikkelingen en veranderingen binnen onze
samenleving.
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5 Kerkrentmeesters
5.1 Geldwerving
Jaarlijks wordt een collecte rooster samengesteld waarin het aantal collecten wordt aangegeven die
bestemd zijn voor de kerkvoogdij en onderhoud. In dit rooster zal het aantal collecten voor de kerkvoogdij
ongeveer gelijk blijven aan het aantal zoals dit de laatste jaren is bepaald.
De waarde van de collectebonnen zal herhaaldelijk onderling met de diaconie worden besproken, als wij de
waarde willen wijzigen zal er goedkeuring hiervoor worden gevraagd aan de kerkenraad.
De collecte bonnen worden verkocht tijdens de tafelavonden.
De vrijwillige bijdrage wordt georganiseerd in de maand januari, deze actie loopt parallel met de landelijke
actie kerkbalans.
Voor de vrijwillige bijdrage worden alle belijdende leden benaderd en de doopleden van 18 jaar en ouder,
m.u.v. leden die als onwillig of onmachtig zijn geregistreerd.
De solidariteitskas wordt georganiseerd in de maanden mei, juni of juli. Hiervoor worden onze belijdende
leden benaderd. Het bedrag wat wij hiervoor innen en de afdracht per belijdend lid wordt landelijk jaarlijks
door de PKN vastgesteld. Ook voor leden die niet aan deze actie willen bijdragen, geldt dezelfde afdracht.
Jaarlijks wordt een Kerkringdag georganiseerd door de kerkringdag commissie. Om de twee jaar is deze
opbrengst bestemd voor een doel wat door de kerkvoogdij wordt voorgesteld aan deze commissie. Dit is bij
voorkeur een concreet doel wat direct kan worden ingevuld voor onze gemeente.
Jaarlijks wordt er tijdens de braderie activiteiten rondom onze kerk een rommelmarkt georganiseerd. De
opbrengst van deze rommelmarkt is bestemd voor de kerkvoogdij of voor een nader te bepalen doel door
de kerkvoogdij.
De bid- en dankstond collecte is volledig bestemd voor de kerkvoogdij. Parallel aan de dankstond collecte
loopt een Ola-actie met een begeleidend schrijven die uitgaat naar alle belijdende leden en doopleden van
18 jaar en ouder.
Indien noodzakelijk zullen wij extra oproepen doen in ons kerkblad voor giften, of acties organiseren. Dit
alles zal worden gedaan om onze begroting sluitend te krijgen.
Legaten en erfstellingen zijn ook mogelijke inkomsten voor de kerkvoogdij.
In ons financieel beheer zullen wij geen risicovolle beleggingen toepassen. Indien wij hiervan willen
afwijken, zullen wij goedkeuring vragen in een kerkenraad vergadering. De meerjarige begroting wordt
jaarlijks bijgesteld en voor een periode van 5 jaar vastgelegd, daarnaast wordt er een schatting gemaakt
ten behoeve van groot onderhoud voor een periode van 40 jaar.

5.2 Beheer Gebouwen
De volgende gebouwen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters:
1. Pastorie aan de Voorstraat,
2. Kerk met Kelder , Consistorie
3. gebouw De Ring aan de Kerkring.
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5.2.1 Uitgangspunten gebruik van de Kerk
Onze kerk wordt gebruikt voor Ere- en speciale diensten en bijeenkomsten
die de goedkeuring hebben van de kerkenraad. De kerk mag ook worden verhuurd voor concerten van
verenigingen en instanties, mits deze niet strijdig zijn met de beginselen van onze Hervormde Gemeente in
Klundert. Ons college zal dit beoordelen en bij twijfel hiervoor goedkeuring vragen in een
kerkenraadsvergadering.

5.2.2 Uitgangspunten gebruik Kelder,Consistorie en De Ring
Al deze gebouwen zijn gratis beschikbaar voor allerhande activiteiten en bijeenkomsten voor groeperingen
behorend tot onze Hervormde Gemeente. Ditzelfde is ook van toepassing voor activiteiten en
bijeenkomsten die in samenwerking worden georganiseerd met de plaatselijke Gereformeerde kerk. Deze
groeperingen krijgen voorrang boven het eventueel verhuren aan derden, mits e.e.a. tijdig is vastgelegd bij
de agenda beheerder.
De sleutellijst van alle kerkelijke gebouwen wordt onderhouden door de secretaris van het college van
Kerkrentmeesters. Bij de agenda beheerder is tevens bekend welke personen in het bezit zijn van een
sleutel van genoemde gebouwen. Diegenen die in het bezit zijn van een sleutel worden geacht alleen het
gebouw te gebruiken op momenten die bekend zijn bij de agenda beheerder.
De Ring en Kelder kunnen worden gehuurd door gemeente leden voor speciale gelegenheden zoals b.v.
huwelijksjubilea en verjaardagen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het maximaal aantal personen in de
kelder niet meer mag bedragen dan 60 personen.
De kerkvoogdij mag De Ring en Kelder ook verhuren aan verenigingen en instellingen die geen aanstoot
geven aan onze beginselen, dit is ter beoordeling aan de kerkvoogdij. Hierbij moeten wij opmerken dat wij
voor verhuur aan niet direct te koppelen verenigingen en groeperingen aan onze Hervormde Gemeente,
altijd toestemming moeten vragen aan onze burgerlijke gemeente Moerdijk.
Voor kinderfeestjes wordt de kelderruimte en De Ring niet verhuurd.
Op zondag worden de kerkelijke gebouwen in principe niet verhuurd. Een eventuele uitzondering hierop
wordt vooraf beoordeeld door het dagelijks bestuur van de kerkvoogdij. Zij nemen daarop een bindend
besluit.
De verantwoording voor het gebruik en het schoonhouden van deze gebouwen ligt bij de kerkvoogdij.
Het gebruik van de Kerk voor een trouwerij is gratis, mits bruid of bruidegom lid is van onze Hervormde
gemeente. Wij gaan er vanuit dat de opbrengst van de collecte tijdens deze dienst ruim kostendekkend zal
zijn, indien het bruidspaar de collecte een speciale afwijkende bestemming wil geven dient de normale
huurprijs te worden betaald.
Voor het gebruik van de Kerk en of de Ring voor een begrafenis, worden de normale huurtarieven in
rekening gebracht.
De begrafenisondernemer brengt zelf de kosten voor koster en organist in rekening en betaald deze aan
beide personen.

22

5.3 Onderhoudsplan
Het doel van ons onderhoudsplan is het in goede staat bewaren van de gebouwen en de daarin aanwezige
inventaris.
Ons onderhoudsplan is erop gericht om periodiek groot onderhoud met een onderlinge spreiding te laten
plaatsvinden. Groot onderhoud ligt tussen een periode van vijf tot veertig jaar.
Wij zijn van mening dat door een goed onderhoud programma de tijdsperiode tussen grote
onderhoudswerkzaamheden en restauraties kan worden verlengd.
Ten behoeve van het onderhoud is er een onderhoudsfonds, uit dit fonds worden de kosten voor groot
onderhoud betaald.
Indien blijkt dat het onderhoudsfonds niet toereikend is voor dringende onderhoudswerkzaamheden, zullen
wij extra acties organiseren die financieel bijdragen voor datgene wat noodzakelijk is te doen aan
onderhoud. Het onderhoud van de Kerktuin (alles rondom onze kerk) is voor verantwoording van
Gemeente Moerdijk, dit is contractueel vastgelegd.
De Poort bij de hoofdingang van de Kerk valt onder monumenten zorg en de daaraan gekoppelde
voorwaarden.
Het plein bij De Ring is voor 50 % ons eigendom. In samenspraak met de eigenaar van het pand dat haaks
op ons gebouw staat, worden afspraken gemaakt voor het onderhoud van dit plein.

5.4 Ledenbestand
Ons ledenbestand is gekoppeld aan een landelijk PKN netwerk, het LKL pakket. De burgerlijke gemeente
mag een verhuizing niet rechtstreeks doorgeven aan de plaatselijke kerk. Door de wet persoonsregistratie
kan iedere burger weigeren dat zijn persoonsgegevens doorgegeven worden via SILA voor het LKL
netwerk. Van deze personen ontvangen wij geen mutaties.
De ledenadministratie is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk.
De LKL gegevens kunnen wij verder aanpassen met onze kerkelijke gegevens. Deze gegevens kunnen wij
gebruiken voor allerhande aangelegenheden die alleen van belang zijn voor onze gemeente. Gegevens
m.b.t. de doop, het doen van belijdenis, het kerkelijk huwelijk etc. worden door ons in ditzelfde bestand
verwerkt.
Niet alleen de kerkleden staan in ons bestand, maar ook personen met een andere of geen kerkelijke
gezindte die binnen het gezinsverband leven waarin een hervormd lid is geregistreerd.
Het ledenbestand valt onder de verantwoording van de kerkenraad, het onderhoud van dit bestand is de
verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.
Omdat het de verantwoordelijkheid is van de kerkenraad, moet de opzet van het ledenbestand volledig
duidelijk zijn voor alle kerkenraadsleden. Distributie van gegevens naar andere instanties en gemeente
leden moeten zorgvuldig worden afgewogen.

Het verantwoordelijke lid uit het college van kerkrentmeesters of commissie van bijstand verwerkt en
onderhoudt onze gegevens in het software pakket van LKL. Een kerkrentmeester coördineert en is het
aanspreekpunt voor en naar de kerkenraad.
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Voor ouderlingen zijn er speciaal pastorale sleutels die alleen inzichtelijk zijn voor hun wijk . Zij kunnen
aantekeningen maken in dit bestand die vertrouwelijk blijven. Voor de predikant is eenzelfde
sleutel/toegang mogelijk voor de gehele gemeente.
Aan het LKL pakket kan ook een financieel pakket worden gekoppeld, wij willen op korte termijn hiervan
gebruik gaan maken.

5.5 Kerkblad
Het kerkblad dient als mededelingenblad voor onze Hervormde Gemeente en verschijnt één keer per
maand m.u.v. de zomerperiode.
Een door de kerkenraad aangesteld kerkraadslid controleert de ingestuurde kopij en zorgen ervoor dat
deze kopij tijdig ingeleverd wordt bij de redactie. De controle dient met name om doublures te voorkomen,
tevens wordt gekeken of de ingestuurde kopij passend is voor vermelding in ons kerkblad.
Een vaste volgorde moet herkenbaar zijn in ons kerkblad.
Na het kopieerwerk op de copy-printer gebeurt het vouw- en bezorgwerk door een vast team vrijwilligers.
De kosten proberen wij kostendekkend te houden door een jaarlijkse vrijwillige bijdrage te vragen, deze
bijdrage wordt gevraagd rondom de periode met de actie Kerkbalans.

5.6 Personele zaken
5.6.1 Bezoldigd personeel
De predikant die een traktement ontvangt overeenkomstig voorschriften PKN. De predikant is niet in vaste
dienst maar oefent een zogenaamd ”vrij” beroep uit.
De koster dient bij voorkeur lid te zijn van onze eigen gemeente. De koster heeft een vast dienstverband
en mag met goedkeuring van de kerkvoogdij de werkzaamheden doen in samenwerking met anderen. De
koster ontvangt een vrijwilligers vergoeding en valt qua wet- en regelgeving onder vastgestelde landelijke
collectieve regelingen.
De hoofd organist die bij voorkeur lid is van een Hervormde gemeente, en bij voorkeur voldoet aan de
regeling voor de kerkmuziek in de PKN met een bevoegdheidsverklaring als organist in de klasse 3
Deze organist wordt verzocht in zoveel mogelijk diensten de gemeente te begeleiden op het orgel en valt
onder de landelijke collectieve regelingen voor organisten. Alle overige organisten worden ingedeeld door
de hoofdorganist.
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5.6.2 Personele bezetting Kerkvoogdij en Commissie van Bijstand
Uit de kerkvoogdij leden en de commissie van bijstand worden gevormd:
1. een dagelijks bestuur
2. een penningmeester
3. een eerste en een tweede voorzitter
4. een secretaris
5. een notulist
6. een commissie ledenbestand en beheer
7. een commissie onderhoud
8. een commissie vrijwillige bijdrage en solidariteitskas

Verder vallen o.a. onder hun verantwoording :
1. het kerkblad
2. de kerktelefoon
3. speciale liturgieën
4. aansturen H.V.D.
5. commissie verjaardagfonds
6. het verzorgen en verkopen van de collecte bonnen.

5.7 Commissie van bijstand
5.7.1 Benoeming
De voordracht van de beoogde personen wordt gedaan door het college van kerkrentmeesters naar de
kerkenraad. Na instemming van de kerkenraad zal of zullen deze personen door het college van
kerkrentmeesters worden benaderd.
De personen die deel uitmaken van de commissie van bijstand, zijn minimaal dooplid van onze Hervormde
Gemeente te Klundert en bij voorkeur belijdend lid.
De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar die telkens met een periode van vier jaar kan
worden verlengd.

5.7.2 Werkzaamheden
De leden van de commissie van bijstand assisteren bij alle kerkvoogdij werkzaamheden en vergaderen
samen met het college van kerkrentmeesters.
Dit alles gebeurt onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters.
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5.8 Arbo, veiligheid en Milieu
In het verleden is er nog geen wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) gemaakt voor
onze gemeente. Dit kan in eigen beheer worden uitgevoerd zodat deze niet verplicht getoetst hoeft te
worden door een Arbo-deskundige. Als voorwaarde geldt dan wel dat de RI&E van de eigen sector
uitgevoerd wordt, in dit geval dus het model van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN.
Voor onze gebouwen hebben wij gebruiksvergunningen afgegeven door de gemeente. In deze wettelijk
verplichte vergunning, voortvloeiend uit het Bouwbesluit gaat het om de brandveiligheid van onze
gebouwen.
Belangrijk onderdeel van de ARBO-wet is de bedrijfshulpverlening (BHV). Het gaat dan om de veiligheid
van bezoekers van onze gebouwen. Er moet een ontruimingsplan worden opgesteld in geval van een
calamiteit (meestal brand) waarbij iedereen het gebouw moet verlaten.
Ook als er mensen ziek of onwel worden tijdens een dienst, is het van belang dat er goed gehandeld wordt
en hiervoor hulpmiddelen aanwezig zijn, zoals EHBO-doos, brancard en rolstoel.
Onze kosteres is gediplomeerd BHV-er .

5.9 Muziekinstrumenten
Binnen onze gemeente zijn enkele instrumenten aanwezig, welke gebruikt worden in de Kerk, de Ring
en/of Kelder.
Het kerkorgel uit 1958 is als groot en mechanisch instrument vanuit beheersoogpunt het belangrijkste. Het
orgel wordt onderhouden door de bouwer, de Firma Flentrop. Er is een onderhoudscontract afgesloten met
Flentrop, waarbij jaarlijks het orgel wordt nagekeken en gestemd.
Het tussentijds stemmen van de tongwerken en verrichten van kleine reparaties wordt uitgevoerd door
onze hoofdorganist.
Grote reparaties of wijzigingen aan het instrument zijn niet voorzien op korte termijn. Indien deze wel
noodzakelijk zouden zijn of worden voorgesteld door organisten of de bouwer, zal de Commissie
Orgelzaken voor de PKN gevraagd worden hierin te adviseren.
De piano in de kerk wordt jaarlijks gestemd, ook hiervoor is een onderhoudscontact afgesloten.
Aan het elektronisch orgel in De Ring wordt geen gepland onderhoud uitgevoerd.

5.10 Verzekeringen
Voor alle risico lopende middelen en personen zijn de daarvoor behorende verzekeringen verzorgd.

5.11 Graven
De Kerkvoogdij is verantwoordelijk voor een het onderhoud aan een aantal graven .
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5.12 Datavergaring en Back-ups
Om er zeker van te zijn dat de digitale data voor een langere tijd gegarandeerd kan blijven is het voorzien
dat de kerkvoogdij centraal een transportabele harde schijf beheert waarop data van verschillende mensen
zoals scriba, voorganger, en eventueel andere commissies zoals diaconaat of kerkvoogdij zal worden
verzameld en bijgewerkt. Eens per kwartaal wordt er een digitaal kopie gemaakt op een of meerdere DVD’s
welke op een andere plaats zullen worden bewaard dan de harde schijf.

5.13 Beleidsvoornemens
Werken aan een zuiver en betrouwbaar ledenbestand met wel of geen geboorteleden
Verwijderen van leden die niet in financiële zin bijdragen als blijkt dat zij niet onmachtig zijn. Dit zal in
samenspraak moeten gebeuren met de kerkenraad waarbij mogelijke pastorale inspanningen vooraf
kunnen worden gedaan.
In samenspraak met de kerkenraad het bewerken van leden die in zeer minimale zin bijdragen. Dit zijn in
de meeste gevallen onze randkerkelijken. Zij kunnen missionair benaderd worden waarbij de insteek niet
direct is om hun financiële bijdragen te verhogen, maar om deze mensen meer pastoraal te bewegen tot
een actievere geloofsbeweging.
Actievere betrokkenheid van de voltallige kerkenraad m.b.t. de financiële situatie die wij binnen nu en tien
jaar verwachten met alle gevolgen van dien.
Nieuwe Audio & Visio ontwikkelingen onderzoeken en voor zover mogelijk doorvoeren.

Ondertekening
Aldus te Klundert vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 16 januari 2017.
Wim Portengen (preses)
Gerbert Dijkgraaf (scriba)
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