
Proces beleidsvoornemens PKN - Hervormde wijkgemeente Elim 

 

Beleidsplan 2015 tot en met 2018 Loven, leren, leven. 

 

Inleiding 

 

In de kerkenraadsvergadering van 9 april 2015 is het beleidsplan Loven, leren, leven van de 

Hervormde wijkgemeente Elim voor de jaren 2015 tot en met 2018 vastgesteld.  

 

Het beleidsplan kent in totaal 10 beleidsvoornemens die in de komende jaren moeten worden 

uitgewerkt. In dit document wordt het proces hoe de uitwerking tot stand komt verder 

beschreven. Nadrukkelijk wordt vermeld dat er geen inhoudelijke invulling van de voornemens in 

dit document plaatsvindt. Waar nodig worden beleidsthema’s verder uitgewerkt in separate 

(visie)documenten. 

 

Dit document betreft de uitwerkingen die aan de orde komen in 2015 en 2016. In de loop van 

2016 zal er een voorstel worden gemaakt voor de uitwerking van de overige voornemens. 

 

Het beleidsplan kent, naast de inleiding, een drietal onderwerpen met de volgende vastgestelde 

beleidsvoornemens namelijk: (de nummering vindt voor het eerst in dit document plaats) 

 

2. Loven: 

Beleidsvoornemens voor de komende periode 

a. De kerkenraad bezint zich met de gemeente op vorm en betekenis van de liturgie. 

b. De kerkenraad bezint zich op de frequentie van de viering van het Heilig Avondmaal. 

c. De kerkenraad bezint zich met de gemeente op de keuze van psalmberijming en te 

zingen liederen in de eredienst. 

 

3. Leren: 

Beleidsvoornemens voor de komende periode :  

a. De kerkenraad onderzoekt op welke wijze de motivatie van de gemeente tot het 

bezoeken van de zondagse middagdiensten kan worden bevorderd. 

b. De kerkenraad bezint zich op de vraag hoe de dienst op zondagmiddag structureel het 

karakter van leerdienst kan krijgen.  

c. De kerkenraad onderzoekt in welke mate er binnen de gemeente behoefte bestaat 

aan een vorm van volwassencatechese. 

 

  



4. Leven: 

Beleidsvoornemens voor de komende periode 

a. De kerkenraad bezint zich op de wijze waarop de gemeente haar plaats in ons dorp 

inneemt en daarin haar roeping voor de wereld verstaat en vervult. 

b. De kerkenraad acht het van belang dat de gelovigen actief deelnemen aan het 

gemeenteleven en bezint zich erop hoe hij dit kan faciliteren. 

c. De kerkenraad bezint zich op zijn houding ten opzichte van het thema 

homoseksualiteit. 

d. De kerkenraad bezint zich op de betekenis van begraven als de christelijke vorm van 

lijkbezorging. 

 

In dit document zal de weg waarlangs het proces van de nadere uitwerking van het voornemens 

plaatsvindt, wie daar bij betrokken is, wanneer dit plaatsvindt en wie de trekkers zijn, worden 

beschreven. De leden van de kerkenraad hebben op de prioritering input kunnen leveren.  

 

Onderstaand het voorstel: 

1. Wat:  Beleidsvoornemen 2c: 

De kerkenraad bezint zich met de gemeente op de keuze van psalmberijming 

en te zingen liederen in de eredienst. 

Wanneer:  Start september 2015  

Hoe:                    -      Met kerkenraad in september 2015 een bezinning en gesprek over het   

onderwerp genoemd in beleidsvoornemen o.l.v. de eigen predikant; 

- In oktober 2015 over het beleidsvoornemen een gemeenteavond 

organiseren waarin overwegingen van de kerkenraad en denkrichting 

worden gecommuniceerd en besproken.  Leerdienst over dit punt kan 

daaraan voorafgaan of daarop aansluiten; 

- De uitkomsten hiervan worden besproken in de kerkenraad en op basis 

daarvan wordt er een besluit genomen door de kerkenraad uiterlijk 

december. Terugkoppeling vindt plaats aan de gemeente 

- Gevolgen van besluit communiceren door de kerkenraad. 

- Afronding wordt beoogd december 2015 

Wie:  Drietal trekkers uit de kerkenraad. 

Voorstel:  A.C. Hagendijk, J.J. Stronkhorst en J.C. Schumacher in samenspraak 

met ds. Van der Graaf 

Toelichting: Waarom dit als eerste oppakken: Al jarenlang wordt hier over gesproken. Het 

is gewenst dat er duidelijkheid komt nu en voor de komende jaren. 

 

  



2. Wat:  Beleidsvoornemen 4d 

De kerkenraad bezint zich op de betekenis van begraven als de christelijke 

vorm van lijkbezorging. 

Wanneer: 1e half jaar 2016.  

Hoe: Door bezinnings-uur tijdens de kerkenraadsvergaderingen van februari en 

april 2016 en besluitvorming in juni 2016 (zelfde proces als bij huwelijk en 

samenwonen).   

 Wie:  ds. Van der Graaf 

Toelichting: Beleid vaststellen (hoe we hier in voorkomende gevallen mee omgaan) 

voordat de praktijk ons achterhaalt. 

 

3. Wat:  Beleidsvoornemen 2b 

De kerkenraad bezint zich op de frequentie van de viering van het Heilig 

Avondmaal. 

Wanneer: Oktober 2015  

Hoe: Bespreking in de kerkenraad. Leerdienst over dit punt kan daaraan 

voorafgaan of daarop aansluiten. Communicatie naar of met gemeente moet 

op dat moment nog worden ingevuld.  

Wie: ds. Van der Graaf en drietal trekkers:  C. van der Kruijt, M.H. van der Hoeven 

en J. Besterveld 

Toelichting: Dit voornemen zal naar verwachting niet beslist worden op theologisch 

inhoudelijk gronden, maar veelal om praktische. Mogelijkheden en 

onmogelijkheden met elkaar onderzoeken. Bijbelse gronden kunnen wel in 

leerdienst worden uiteengezet. 

 

4. Wat:  Beleidsvoornemen 3a 

De kerkenraad onderzoekt op welke wijze de motivatie van de gemeente tot 

het bezoeken van de zondagse middagdiensten kan worden bevorderd. 

 Wanneer:  Start medio 2016 

Hoe: -      Gemeenteavond in juni 2016 waarbij gemeenteleden worden gevraagd  

       om  mee te denken/te praten over dit onderwerp; 

- Oogst hiervan wordt besproken tijdens de heidag van de kerkenraad in 

september 2016 

- Oktober 2016 neemt kerkenraad een beslissing en koppelt vervolgens dit 

terug aan de gemeente 

Wie Kerkenraad en gemeente 

 Drietal trekkers: J. Quist, ds. Van der Graaf en F. de Waard 

Toelichting: Bezoek middagdiensten is minder dan de ochtenddiensten. Welke oorzaken 

liggen daarachter en welke motivatie is nodig om dit bezoek te bevorderen. 

 

  



5. Wat:  Beleidsvoornemen 3b 

De kerkenraad bezint zich op de vraag hoe de dienst op zondagmiddag 

structureel het karakter van leerdienst kan krijgen 

 Wanneer Start september 2016 

Hoe Aantal besprekingen in de kerkenraad uitmondend in een beslissing in 

december 2016. De (tussentijdse) uitkomsten van nr. 4 worden in de 

afwegingen meegewogen en betrokken. 

 Wie  Kerkenraad; drietal trekkers: A.J.C. Lingen, A. Bergsma  en S. Bestman 

 Toelichting: geen 

 

6. Wat:  Evangelisatie 

 Wanneer: Continu 

Hoe:  Er gebeurt nog het e.e.a. maar er ontbreekt eigenlijk visie. Wat vinden we 

ervan als gemeente en kerkenraad en hoe zou het vorm moeten krijgen? 

Hierbij kan worden genoteerd dat de EC is gemarginaliseerd tot 2 personen, 

te weten A. Tempelaar en evangelisatieouderling A.H. van ‘t Zelfde. A. 

Tempelaar regelt de Echo's en draait mee bij de Emmaüscursus.  

De overgang van een nieuwe evangelisatieouderling, een nieuwe commissie 

en verlegenheid over visie en aanpak lijken mij genoeg redenen en een 

logisch moment om dit als prioriteit aan te merken.  

In hoofdlijnen de volgende momenten: 

- mei/juni 2015 

Informatiebrief etc. uitdelen bij de kerk met daarin: stand van zaken, 

werving nieuwe leden (praktisch) werving meedenkers evangelisatiewerk 

(niet persé permanente leden etc).  

- september 2015 

Start bezinning kerkenraad en commissie (doeners en meedenkers): doel 

komen tot een visie 

Dit graag onder leiding van/naar aanleiding van de IZB-cursus: 

http://www.izb.nl/bestellen/cursussen/missionair-beleid  

Ondertussen continuering van lopende zaken: 

- Emmaüscursus (1groep, seizoen 2) 

- Scholenactie 

- Echoverspreiding 

Nieuwe activiteiten: 

- Bezoeken echo-adressen, opschonen adressen, verhuizing, overlijden, e.d. 

- Oriëntatie bezoeken slapende adressen LRP ( in overleg met consistorie) 

- Meedenken en mede-organiseren kerstwandeling 19 december 2015 

 Wie:  Trekker is evangelisatieouderling A.H. van ‘t Zelfde 

 Toelichting: Zie hiervoor 

  

Dit document is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 21 mei 2015.  


