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1.

Inleiding
In het evangelie van Mattheüs stelt Jezus een vraag aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de
mensen dat Ik ben?’ (Mat. 16:13) Wie is Jezus? Op die vraag zijn vrolijk en vrijblijvend heel
wat antwoorden te geven. En dat gebeurt in onze tijd ook volop. Maar dan stelt Jezus nog
een vraag: Wie zegt u dat Ik ben? (vers 15) Dat is een directe vraag aan zijn leerlingen, aan
zijn gemeente, ook aan de gemeente van Eethen en Drongelen.
De vraag van Christus roept om een antwoord, een belijdenis. Petrus belijdt: ‘U bent de
Christus, de Zoon van de levende God’. Dat is een hoopvolle belijdenis, want Jezus geeft in
reactie daarop een belofte. Christus belooft dat Hij op deze rots, op deze belijdenis zijn
gemeente zal bouwen. In het spoor van Petrus en van de kerk der eeuwen belijden ook wij
dat Jezus de Christus is. Hij is hart van ons belijden, het fundament van ons geloof en van
de gemeente.
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde gemeente Eethen en Drongelen. Beleid
maken begint met belijden. Dit beleidsplan is geschreven vanuit de hoop op Christus dat Hij
naar zijn belofte de gemeente wil bouwen, ook in onze dorpen. Dit beleidsplan is daarom in
de eerste plaats een gebed: Heer wilt Gij uw gemeente bouwen? Wilt U haar behoeden
voor de poorten van het dodenrijk?
In dit beleidsplan wordt een aantal concrete doelen geformuleerd die wij graag willen
realiseren. Deze doelen zijn echter geformuleerd in het besef dat de gemeente niet van ons
is, maar van Christus. De gemeente is en blijft in handen van Christus. Hij zegt immers: ‘Ik
zal mijn gemeente bouwen.’
Jezus stelt zijn vraag niet aan één leerling, maar aan alle leerlingen. De belijdenis van
Petrus is daarom niet alleen een persoonlijke belijdenis, maar vooral ook een gezamenlijke.
Dit beleidsplan is bedoeld om bij te dragen aan de opbouw van het belijden van ieder
persoonlijk, maar vooral ook aan de opbouw van het belijden van de gemeente.
Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Dat is de eerste vraag die Jezus stelt. Daarmee
herinnert Hij ons eraan dat wij kerk zijn in de wereld, te midden van de mensen met hun
meningen. Hij herinnert ons eraan dat het woord van Christus breder gehoord wil worden
dan de kerk alleen. Het is een woord voor de wereld, een vraag aan de wereld.
De vraag van Jezus maakt ons ook voorzichtig. Wij leven in een wereld die niet weet van
het geheim, van de openbaring. Wij leven in een onverschillige cultuur die snel genoegen
neemt met oppervlakkige antwoorden. En dan is het al heel wat als er een inhoudelijke en
levende gemeente blijft bestaan die belijdt dat Jezus de Christus is, de Zoon van de
levende God. Tegelijkertijd hopen wij dat de vragen die Christus stelt niet alleen ons, maar
ook andere mensen ter zake roepen. En dat zij, misschien zoekend en tastend, komen tot
een antwoord, het belijden van Jezus als de Christus.
Jezus stelt zijn vraag onderweg. Dat herinnert ons er ook aan dat wij hier geen blijvende
plek hebben. De gemeente is dan ook geen gemeente op zichzelf, zelfs geen gemeente
voor de wereld, maar een gemeente op weg naar de toekomst. Wij geloven dat Christus
ons meeneemt op zijn weg, de komende jaren, en dat Hij zijn Woord tot ons richt. En we
bidden dat wij de moed hebben om te antwoorden zoals Petrus. Zo hopen wij gemeente te
zijn, ‘totdat Hij komt’ (2 Kor. 11).
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2.

Visie

2.1.

Profiel van de Hervormde gemeente van Eethen en Drongelen
Sinds de Reformatie vormden de gemeenten Eethen en Drongelen een combinatie met een
gezamenlijke predikantsplaats. In 2011 zijn de beide gemeenten samengevoegd tot één
nieuwe gemeente: De Hervormde gemeente Eethen en Drongelen. Enerzijds was deze
samenvoeging het resultaat van een steeds intensievere samenwerking door de jaren
heen. Anderzijds was de samenvoeging een antwoord op de gezamenlijk gevoelde nood:
het voortbestaan van de gemeente op langere termijn.
De gemeente Eethen en Drongelen is een gemeenschap rondom het Woord van God. De
prediking leidt naar Christus. In de prediking staat telkens weer het lijden en sterven en de
opstanding van Jezus Christus centraal.
Vanuit het Woord van God weten wij ons als gemeenten met elkaar verbonden. Ook
erkennen wij van hieruit de verbondenheid met de Reformatie en in haar spoor het belijden
van de kerk.
In de kerkdiensten klopt het hart van de gemeente. De liturgie is eenvoudig en
geconcentreerd, gericht op de kern met een heldere en duidelijke lijn. Daarbinnen is er ook
ruimte en flexibiliteit voor andere inbreng.

2.1.1. Pastoraat
Als gemeente rondom het Woord van God vinden wij de onderlinge betrokkenheid, het
omzien naar elkaar belangrijk. Wij willen graag een gemeente zijn waarin ieder, jong en
oud, zich thuis voelt. Tegelijk willen wij een toegankelijke, gastvrije en missionaire
gemeente zijn binnen de dorpskernen van Eethen en Drongelen.
Hierbij hebben wij een aantal aandachtspunten: Het versterken van de onderlinge
verbondenheid tussen de gemeenteleden uit de kernen van Eethen en Drongelen en
versterking en groei van ieders persoonlijk geloof en geloofskennis. Ook hopen wij op groei
in de omvang van de gemeente.
2.1.2. Diaconie
De diaconie is gericht op de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de kerk en in de
wereld.
In het diaconaat laat de kerk haar gezicht naar de samenleving zien. Dit krijgt gestalte door
het lenigen van nood plaatselijk, landelijk en wereldwijd. De opdracht van Jezus “Heb uw
naaste lief als uzelf” is hierbij de leidraad.
2.1.3. Kerkvoogdij
Het college van ouderling kerkrentmeesters draagt zorg voor de zgn. stoffelijke belangen
van onze gemeente. Belangrijkste taak hierbij is dat het college de randvoorwaarden
schept, die het mogelijk maken dat het leven en werken in de gemeente kan voortgaan.
Voor de periode waarop dit beleidsplan betrekking heeft, zijn er de volgende doelstellingen:
voeren van een gezond financieel beleid, waarbij het streven gericht is op het behoud van
de full time predikantsbezetting en het openhouden van de beide kerken in Eethen en
Drongelen. De financiële criteria waarbinnen dit mogelijk blijft, zijn vastgesteld en dienen te
worden bewaakt.
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3.

Organisatie

3.1.

Leiding, organisatie, structuur
Visie
De kerkenraad, waaraan de leiding in de kerk is toevertrouwd, verricht zijn werk luisterend
naar de Heilige Schrift en in onderlinge saamhorigheid. Het werk van ambtsdragers dient
de voortgang en opbouw van de gemeente. Kernwoorden bij het leiding geven zijn:
bereidheid tot verantwoording, transparantie en betrouwbaarheid.
Situatieschets
De Hervormde gemeente van Eethen en Drongelen maakt deel uit van de Protestantse
Kerk in Nederland. Voor de wijze waarop het werk in de gemeente is opgezet en
georganiseerd, is de kerkorde grotendeels bepalend. In de plaatselijke regeling zijn de
principiële keuzes verwoord die voor onze gemeente bepalend zijn.
Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit vier ouderlingen, vier diakenen en drie ouderling
kerkrentmeesters. In het college van kerkrentmeesters hebben twee kerkrentmeesters
zitting die geen lid zijn van de kerkenraad. De predikant is eveneens lid van de kerkenraad.
Sinds januari 2014 hebben ook vrouwen zitting in de kerkenraad. Vanwege de kleine
omvang van de kerkenraad is er geen moderamen.
Gebouwen
In de beide dorpen Eethen en Drongelen beschikt de gemeente over een kerkgebouw. In
Eethen staat de pastorie, is er het kerkelijk centrum De Hoeksteen en beschikt de
gemeente over een begraafplaats.
Organisatie
Onder de colleges van diakenen resulteren:
- de zendingscommissie;
- het jeugdwerk, inclusief zondagsschool en kindernevendienst;
- de HVD.
De colleges van ouderling kerkrentmeesters geven leiding aan:
- kosters;
- vrijwilligers voor onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen en begraafplaats.
Organisten
De diensten worden muzikaal begeleid door organisten. Er zijn geen vaste organisten. Het
college van kerkrentmeesters benadert voor de muzikale begeleiding organisten van
binnen en buiten de gemeente.
Kosters
Ten behoeve van de zorg voor de kerkgebouwen en de goede gang van zaken daarin
tijdens de kerkdiensten, worden de kerkrentmeesters bijgestaan door kosters. In beide
kerken wordt dit belangrijke werk door gemeenteleden verzorgd.
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Opstellen preekrooster
De preekvoorziening wordt verzorgd door een van de ouderlingen. Deze stelt een groslijst
samen van predikanten en kandidaten die gevraagd worden om voor te gaan. De predikant
vult deze lijst aan met predikanten die benaderd kunnen worden voor ruilbeurten. De
groslijst dient jaarlijks door de kerkenraad besproken en goedgekeurd te worden. In
noodgevallen kan van deze groslijst worden afgeweken.
Beleidspunten voor de organisatie van de gemeente
Om de betrokkenheid van beide dorpen te waarborgen, wordt er naar gestreefd dat
inwoners uit beide dorpen in de verschillende colleges en commissies zitting hebben.
3.2.

Taken en verantwoordelijkheden
Predikant
Tot opbouw van de gemeenten is aan de predikant toevertrouwd:
- de bediening van Woord en sacramenten door
o de verkondiging van het Woord;
o het voorgaan in de kerkdiensten (zondagse erendiensten, rouw- en trouwdiensten,
bijzondere diensten op bid- dank- en feestdagen);
o de bediening van de sacramenten doop en avondmaal;
o het afnemen van de openbare geloofsbelijdenis;
o het bevestigen van ambtsdragers en het inleiden van hen die in een bediening
worden gesteld;
- de catechese en de toerusting;
- het verkondigen van het evangelie in de wereld;
- en tezamen met de ouderlingen
o de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de
gemeente en
o het opzicht over de leden van de gemeente.
Ouderlingen
Tot opbouw van de gemeente is aan de ouderlingen toevertrouwd
- de zorg voor de gemeente als gemeenschap;
- het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en
sacramenten;
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire
roeping;
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere
vergaderingen;
- en tezamen met de predikanten
o de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente
en
o het opzicht over de leden van de gemeente.
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Ouderling kerkrentmeesters
Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien
toevertrouwd
- de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van
niet-diaconale aard,
- het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere
activiteiten van de gemeente;
- het beheer van de kerkelijke gebouwen (kerken, pastorie, Hoeksteen), de begraafplaats
en andere goederen van de gemeente (zoals landerijen);
- de zorg voor de kerkgebouwen en de goede gang van zaken daarin tijdens de
kerkdiensten, daarbij ondersteund door de kosters;
- organiseren van de muzikale vormgeving van de eredienst door aanstelling van
organisten;
- het voeren van een gezond financieel beleid;
- het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
- het zorg dragen voor de geldwerving;
- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en
administrateurs;
- het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en
het trouwboek;
- het beheren van de archieven van de gemeente;
- het beheren van de verzekeringspolissen.
Met het oog op deze taken zijn de ouderling kerkrentmeester vrijgesteld van:
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire
roeping en
- de herderlijke zorg.
Diaconie
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen
toevertrouwd
-

-

de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
de dienst aan de Avondmaalstafel;
het mede voorbereiden van de voorbeden;
het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn;
het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar
verantwoordelijkheid dienaangaande;
de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van
diaconale aard;
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Daarnaast hebben de diakenen de volgende taken:
-

het voorzitterschap van de zendingscommissie;
het voorzitterschap van het jeugdwerk;
het voorzitterschap van de HVD;
het verzorgen van de bloemengroet;
het voorbereiden, opstellen en coördineren van het collecterooster;
het bestellen en bezorgen van de fruitbakjes (met Kerst);
het bestellen en bezorgen van de Echo / Elizabethbode (Pasen en Kerst).

De taken worden jaarlijks onderling verdeeld tijdens de eerste vergadering van het college
van diakenen in het kalenderjaar.
Scriba van de kerkenraad
De scriba is de secretaris van de kerkenraad. De scriba is, naast de predikant, veelal de
eerste contactpersoon van de gemeente. Hoewel in onze gemeente het de gewoonte is dat
één van de ouderlingen het scribaat op zich neemt, is dit geen automatisme. Een diaken of
ouderling kerkrentmeester kan ook deze functie vervullen.
Tot de werkzaamheden van de scriba behoren:
-

opstellen van agenda voor de kerkenraad;
het notuleren van vergaderingen van de kerkenraad;
behandelen en archiveren van ingekomen post/ mail en ander stukken;
verzorgen van het preekrooster;
maken van dienstrooster van ouderlingen en diakenen;
maken van vergaderroosters van moderamen en kerkenraad;
verzorgen van uitgaande post;
afkondigingen opstellen voor de zondagse diensten;
notuleren van gemeentevergaderingen;
bijhouden van de kerkelijke administratie.

Vanwege de grote hoeveelheid werk die het scribaat met zich meebrengt, kan in overleg
worden besloten dat bepaalde taken door andere kerkenraadsleden worden verzorgd, of bij
toerbeurt worden gedaan.
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3.3.

Commissies
Visie
De zondagse eredienst is de hartslag is van het de gemeente. Daarnaast zijn er ook andere
activiteiten die van groot belang zijn voor het leven en werken van de gemeente. Het werk
in de gemeente kan alleen voortgang hebben als dit door veel handen gedragen wordt.

Situatieschets
Zendingscommissie
De zendingscommissie bestaat uit tenminste vier gemeenteleden onder voorzitterschap
van de diaconie.
De belangrijkste taken van de zendingscommissie zijn:
- het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden bij het zendingswerk;
- ondersteuning van zendingsarbeiders waar ook in de wereld;
- meeleven, meegeven en bidden voor de een specifiek gekozen zendingsproject, wat
gemeentebreed gedragen wordt.
- betrokkenheid bij het organiseren van bijzondere diensten, als kerstnachtdienst,
zendings-evangelisatiedienst.
Jeugdwerk
De leiding van het jeugdwerk coördineert de activiteiten van:
- kindernevendienst;
- zondagsschool;
- jeugdclubs;
- Vakantiebijbelweek.
Het jeugdwerk levert een bijdrage aan bijzondere diensten, zoals kerstfeest, paasfeest,
opening/sluiting winterwerk.
Beleidspunten voor commissies
Waar mogelijk worden commissies samengevoegd. Hierbij kan gedacht worden aan de
HVD en dameskring.
Voor het verhogen van de betrokkenheid van de jeugd bij de gemeente, wordt geprobeerd
om de jeugddienstcommissie weer opnieuw vorm te geven.
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3.4.

Vrijwilligerswerk
Visie
De leden van de gemeente vormen samen het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Met
de gaven die ons worden gegeven mogen we bouwen aan de gemeente van Christus. De
inzet van ieder gemeentelid is daarom waardevol. Dankzij het werk van veel vrijwilligers
kan de gemeente functioneren.

Situatieschets
Een sterk punt van onze gemeente is dat dankzij een grote groep vrijwilligers het werk in de
gemeente voortgang kan hebben. Vanwege de beperkte omvang van de gemeente wordt
veel werk gedaan door dezelfde mensen. Dit is m.n. in Drongelen het geval.
Er zijn vele vormen van vrijwilligerswerk, zoals:
-

leiding geven aan kindernevendienst, zondagsschool, kindernevendienst en clubs;
het werk van HVD en dameskringen;
organisatie van de vakantiebijbeweek;
kinderoppas tijdens kerkdiensten;
onderhoud, beheer en schoonhouden van kerkelijke gebouwen;
onderhoud van de begraafplaats en de tuin van de pastorie en de kerkgebouwen;
administratie;
het onderhoud van de website;
organisatie van verjaardagsfonds;
het werk van zendingscommissie, kosters en kerkenraad.

Beleidspunten voor vrijwilligerswerk
Veel werk wordt verzet door eenzelfde groep vrijwilligers. Waar het werk door steeds
dezelfde mensen wordt gedaan, bestaat de kans dat motivatie en betrokkenheid minder
worden. Het is wenselijk om op zoek te gaan naar mensen aan de rand van de gemeente,
die zich willen inzetten voor het gemeentewerk. Daarnaast is het van belang om te werken
aan een sfeer waarin mensen gemotiveerd blijven.
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4.

Kerntaken

4.1.

Gemeenschap
Visie
De gemeente is een gemeenschap rondom het Woord van God. Dat is de basis en het
uitgangspunt voor alle gemeenschappelijke activiteiten binnen de gemeente. In de
onderlinge ontmoetingen mogen wij in de eerste plaats de liefde van Christus delen.
Tegelijk is de gemeente een gemeenschap waarin wij omzien naar elkaar, vreugde en zorg
met elkaar delen en elkaar waar mogelijk bijstaan.
Omdat wij een gemeente zijn waarin twee gemeentes zijn samengevoegd, vinden wij het
belangrijk om begrip te tonen voor wat er van vroeger uit leeft in Eethen en Drongelen.
Tegelijk willen wij investeren in een besef van saamhorigheid binnen de samengevoegde
gemeente.
Situatieschets
Een van de vormen waarin de betrokkenheid op elkaar gestalte krijgt, is de pastorale zorg.
Naast de taak die ieder gemeentelid hierin heeft, is er ook een georganiseerde vorm van
pastoraat. In onze gemeente zijn dit de predikant, de ouderlingen en de Hervormde
Vrouwen Dienst (H.V.D.). In gezamenlijk overleg worden de diverse pastorale taken
verdeeld. Met het georganiseerde pastoraat hebben wij de volgende doelstelling:
- Contact leggen en waar mogelijk onderhouden met alle leden van de gemeente;
- Bekendmaken van het evangelie van Jezus Christus;
- Verlenen van geestelijke en andere steun als dat nodig is;
Bij deze vorm van pastoraat achten wij het van belang dat zowel in prediking als
toerustingswerk aandacht is voor het bevorderen van het pastoraal bewustzijn van de
gemeente.
Het georganiseerde pastoraat wordt opgedeeld in de volgende categorieën:
Regulier huisbezoek
De ouderlingen verzorgen het reguliere huisbezoek bij alle leden van de gemeente. Streven
is hierbij dat er minimaal één keer in de drie jaar huisbezoek plaatsvindt. Het doel van dit
huisbezoek is vooral het contact met de gemeenteleden te versterken en het gesprek over
het geloof gaande te houden.
Deze bezoeken worden doorgaans in het winterseizoen gedaan. Bij de alleenstaanden gaat
één ouderling op bezoek. Bij het reguliere huisbezoek gaan twee ouderlingen op bezoek.
Er is er bij deze huisbezoeken ook de mogelijkheid voor andere kerkenraadsleden om een
aantal avonden mee te gaan en zodoende ook te peilen wat er in de gemeente leeft.
Bezoek van de predikant
Bezoek van de dominee is gericht op specifieke situaties en vanwege een bepaalde
aanleiding. Dit kan te maken hebben met ziekte, rouw of andere zorgen of moeiten, maar
ook bij vreugdevolle gebeurtenissen, zoals geboorten, huwelijken en jubilea.
Pastoraat onder specifieke doelgroepen
Bij pastoraat onder specifieke doelgroepen denken we in het bijzonder aan bezoek aan de
zeventig plussers in de gemeente, al dan niet rond hun verjaardag. Doel hierbij is dat alle
leden van deze doelgroep minimaal een keer per jaar bezoek vanuit de kerk ontvangen. Dit
werk wordt gedaan door de predikant en ouderlingen, maar daarnaast brengen ook de
dames van de HVD bezoeken aan oudere gemeenteleden.
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Pastoraat in het jeugdwerk
Hierbij denken we vooral aan het open oor van de leiding op club- of catechisatieavonden.
Van groot belang is dat er binnen het kerkelijk jeugdwerk een sfeer van vertrouwen is,
zodat jongeren zich in de groep of in een persoonlijk gesprek durven uitspreken.
Pastoraat in de kerkdienst
Omdat de kerkdienst het kloppend hart is van de gemeente, komt het pastoraat in de
prediking en de voorbede op zodanige wijze naar voren dat de gemeente zich erin herkent
en zich gesteund weet.
Pastoraat door vermelding in het kerkblad
Door vermelding in het kerkblad worden de zieken en anderen die het moeilijk hebben van
tijd tot tijd onder de aandacht van de gemeente gebracht. Het doel hiervan is de
gemeenteleden in de gelegenheid te stellen hun meeleven te tonen door middel van een
bezoekje of het sturen van een kaart. In verband met de privacy van gemeenteleden en het
feit dat het kerkblad een streekblad is, wordt er terughoudend geschreven over personen.
HVD
Informatie over de doelstelling en het functioneren van de HVD vindt u bij het beleidsplan
van de diaconie.
Beleidspunten in het georganiseerde pastoraat
- Van groot belang is een goede communicatie tussen de verschillende betrokkenen in
dit werk. Met inachtneming van de grenzen van de vertrouwelijkheid, is het van belang
dat pastorale noden die opgemerkt worden, ook worden doorgegeven aan de dominee
of ouderlingen, zodat er voldoende aandacht aan gegeven kan worden.
-

Voor hen die bij deze vorm van pastoraat betrokken zijn, zou gerichte toerusting erg
nuttig kunnen zijn. Te denken valt aan een toerusting van ouderlingen en jeugdwerkers
die gericht is op pastoraat.

-

Gekeken zal worden of de HVD ook voor Drongelen opgezet kan worden.

-

Om de ontmoeting en het gesprek tussen gemeenteleden te bevorderen, zal er naast
het reguliere huisbezoek ook een groothuisbezoek worden georganiseerd. Het
groothuisbezoek wil een plaats bieden om elkaar als leden van de gemeente te
ontmoeten en te spreken. Per groothuisbezoek worden een aantal gemeenteleden
uitgenodigd bij een gastgezin, in De Hoeksteen of in de consistorie van de kerk van
Drongelen. Deelnemers spreken met elkaar over een thema dat wordt voorbereid door
de ouderlingen. In de afgelopen periode is hiermee ervaring opgedaan en de komende
beleidsperiode zal dit verder worden uitgebouwd.

-

Onderzocht zal worden of koffiedrinken na de kerk een goede mogelijkheid is om elkaar
informeel te ontmoeten.

-

Vanwege de geringe grootte van sommige groepen, wordt er actief contact gezocht met
omliggende gemeenten om het jongerenwerk voort te laten bestaan. In deze
beleidsperiode zal hieraan veel aandacht aan besteed moeten worden; zowel vanuit het
pastoraat als het jeugdwerk.
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4.2.

Vieren
Visie
In onze gemeente zijn alle vieringen feitelijk kerkdiensten. In de kerkdienst staat de
prediking centraal. Wij zijn een gemeente rondom het Woord van God. Dit is een van de
redenen waarom de gemeente een fulltime predikant belangrijk vindt. De gemeente hecht
eraan dat de prediking duidelijk en begrijpelijk is en dat er eigentijdse taal wordt gebruikt,
zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de inhoud van de prediking. De kerkdienst en
daarbinnen de prediking, spelen een centrale rol in de opbouw van het geloof van de
gemeente. Daarom is er in de kerkdienst aandacht voor alle leeftijden en geledingen binnen
de gemeente.
Situatieschets
Reguliere diensten
Iedere zondag is er om 9.30 uur een dienst, afwisselend in de Eethense of Drongelense
kerk. Als er een morgendienst is in Drongelen, is er tevens een avonddienst in Eethen. Dit
betekent dat er om de week een avonddienst is.
De ochtenddiensten worden veel beter bezocht dan de avonddiensten. Het bezoek van de
ochtenddiensten kent een redelijke grote groep onregelmatige kerkgangers. De
avonddiensten worden bezocht door een groep trouwe kerkgangers.
Liturgie
In de samenkomsten worden naast de psalmen in de oude en de nieuwe berijming ook
liederen uit de bundel “Op Toonhoogte” gezongen. Uit respect voor alle gemeenteleden
worden wijzigingen in de eredienst weloverwogen en geleidelijk ingevoerd. Er is ruimte om
themadiensten te organiseren voor speciale doelgroepen. In dergelijke themadiensten is er
gelegenheid om af te wijken van de liturgie die tijdens de reguliere erediensten gebruikelijk
is. Bij bijzondere diensten kan een gedrukte liturgie worden gebruikt. Om te onderstrepen
dat de liturgie een zaak is van de gehele gemeente wordt regelmatig het Onze Vader
gezamenlijk gebeden.
Bijbelvertalingen
In de erediensten wordt in beginsel gebruik gemaakt van de herziene Statenvertaling. De
NBG-vertaling uit 1951 en de NBV kunnen gebruikt worden als dit beter past.
Mededelingen voor de dienst
De scriba draagt zorg voor de mededelingen. Aan de orde komt de predikant die in de
dienst voorgaat, de organist die het orgel bespeelt, de doelen van collecten, de activiteiten
in de komende week, de bestemming van de bloemen uit de dienst en uiteraard ook de
voorbeden.
Kindernevendienst
Tijdens de dienst in Drongelen is er kindernevendienst voor de kinderen tot groep 5. De
kinderen gaan voor de schriftlezing naar hun eigen ruimte waar zij een eigen programma
krijgen. Voor de slotzang komen de kinderen samen met de kinderen van de oppas terug
in de dienst.
Doopdiensten
De doop zien we in eerste instantie als een daad van God, die Zijn verbond sluit met de
kinderen van de gemeente. In het licht daarvan kunnen bij de bediening van de doop van
kinderen zowel belijdende leden als doopleden de doopvragen beantwoorden.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant. Er zal
dan een doopgesprek plaatsvinden met de predikant en een ouderling, waarin de betekenis
van de doop wordt besproken. Ook zal de verantwoordelijkheid van de ouders in de
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geloofsopvoeding aan de orde worden gesteld. In overleg zal er een doopdienst worden
gepland. Bij de doop wordt gebruik gemaakt van een verkorte versie van het doopformulier.
De ouderling, die bij het doopgesprek aanwezig is, zal ook ouderling van dienst zijn.
Heilig Avondmaal
Vier keer per jaar wordt in de eredienst het Heilig Avondmaal gevierd, onder andere op
Goede Vrijdag. Omdat het aangaan tot het Heilig Avondmaal een belijdenis is dat wij het
verzoenend lijden en sterven van de Here Jezus Christus nodig hebben, zijn Avondmaal en
openbare geloofsbelijdenis nauw aan elkaar verbonden. Alleen belijdende leden van de
gemeente worden daarom tot het Heilig Avondmaal toegelaten. Ook gasten die elders
belijdend lid zijn en in onze gemeente verblijven, worden tot het Heilig Avondmaal
toegelaten. Als doopleden tijdens de Avondmaalsdienst het verlangen hebben aan te gaan,
zullen zij uiteraard niet geweigerd worden. Voor de liturgische formulieren wordt gebruik
gemaakt van een verkorte versie van het avondmaalsformulier. Gemeenteleden krijgen de
gelegenheid om het formulier mee te lezen.
Themadiensten
Behalve in de reguliere diensten komt de gemeente ook samen op bid- en dankdag, ouden nieuwjaarsdag, de kerstnachtdienst en bij bijzondere gelegenheden zoals rouwdiensten
en kerkelijke huwelijksinzegening. Ook bestaat de mogelijkheid om een themadienst te
organiseren, bijv. een jeugddienst.
Huwelijksdiensten
De kerkelijke bevestiging van een huwelijk tussen man en vrouw als verbond van liefde en
trouw voor Gods aangezicht vindt plaats in een eredienst. De invulling van de liturgie van
een trouwdienst wordt in overleg tussen predikant en het paar vastgesteld. Aanvragen tot
het inzegenen van relaties van mensen van gelijk geslacht zullen niet gehonoreerd worden.
Rouwdiensten
Bij een rouwdienst wordt de invulling van de liturgie vastgesteld in overleg tussen predikant
en de nabestaanden. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid van de
rouwdiensten.
Gedenken overledenen
Als gemeenteleden overlijden, wordt dit in de eerstvolgende kerkdienst aan de gemeente
bekend gemaakt. Daarnaast vindt het gedenken van de overledenen plaats op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Familieleden worden hiervoor uitgenodigd.
Beleidspunten rondom de vierende gemeente
- Hoe betrekken wij de tieners en jong volwassenen meer bij de eredienst? Met deze
vraag willen we aan de slag gaan in de komende beleidsperiode.
- De jeugddienstcommissie zal nieuw leven worden ingeblazen.
- Voor het tienerjeugdwerk wordt er samengewerkt met Hervormd Babyloniënbroek.
Onderzocht zal worden of samenwerking met andere gemeenten moet worden
geïntensiveerd.
- Bekeken zal worden of ook in Eethen kindernevendienst kan worden gerealiseerd.
- Visie ontwikkelen op het gebruik van de formulieren van doop, avondmaal en huwelijk.
- Nadenken over vorm en inhoud van de mededelingen in de eredienst.
- Bewustzijn / participatie van de gemeenteleden bij de liturgie vergroten. Op welke
punten kan de liturgie worden verbeterd?
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4.3.

Leren
Visie
De gemeente van Christus is een lerende gemeente. Wij zijn en blijven leerlingen van
Jezus Christus. De vraag wie Christus voor ons is, wat Hij betekent voor ons leven, is een
vraag die een leven lang meegaat. Elk gemeentelid, jong of oud, wordt telkens weer met
deze vraag geconfronteerd. Elke keer opnieuw zullen wij moeten komen tot de belijdenis
wie Jezus voor ons is en hoe wij Hem ervaren. Daarin kunnen wij veel met en van elkaar
leren. De vorming en toerusting van de gemeente zijn dan ook geen bijkomstigheden, maar
een wezenlijk onderdeel van de opbouw van het gemeenteleven. Bij alle activiteiten die in
dit kader worden ontplooid zijn de volgende zaken van belang:
1. Opbouw in de kennis van de schriften
2. Opbouw in de onderlinge gemeenschap
3. Opbouw in het besef van verantwoordelijkheid van de gemeente in de wereld.

Situatieschets
Kringen
Binnen de gemeente zijn er op dit moment drie Bijbelkringen en een Groeigroep. Twee van
de drie Bijbelkringen worden geleid door de predikant. Deze kringen worden gezien als
gelegenheden om de verkondiging uit te diepen en als bezinning op de doorvertaling van
het evangelie naar het alledaagse leven. De invulling van de kringen verschilt van tijd tot
tijd. De vorming en toerusting vindt plaats door het bestuderen van een Bijbelboek of door
bespreking van een bepaald thema.
Gemeenteavonden
Met enige regelmaat worden er gemeenteavonden georganiseerd. Op de meeste
gemeenteavonden worden zaken besproken die het leven en werken van de gemeente
betreffen (bijv. het gebruik van Bijbelvertalingen, de voortgang van de samenvoeging). Om
zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven iets te leren, zal er een plan worden
opgesteld om in de komende jaren gemeenteavonden te organiseren met thema’s en
sprekers die een breed publiek trekken.
Leerdiensten
In onze gemeente bestaan momenteel geen speciale leerdiensten. De reguliere diensten
zijn zo opgezet dat in iedere dienst altijd ook leermomenten zitten.
Beleidspunten rondom de lerende gemeente
- Het vergroten van de deelname van (jonge) mensen aan een Bijbelkring.
- De opzet en invulling van thematische gemeenteavonden.
- De invulling van de avonddiensten (leerkarakter of thematisch) wordt onderzocht.
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4.3.1. Jeugdwerk
Visie
Wij leven in een tijd en samenleving waarin de jeugdcultuur razendsnel verandert. Dit hoeft
geen bedreiging te betekenen, maar is wel iets om rekening mee te houden. Het vraagt van
de gemeente enerzijds flexibiliteit en anderzijds duidelijkheid en concentratie. Ook in het
jeugdwerk zal daarom de ontmoeting rondom Gods Woord centraal staan. Tegelijk zal
gezocht moeten worden naar middelen die jongeren binden en boeien.
Er is een aantal dingen dat opvalt binnen het jeugdwerk:
- Er is over het algemeen weinig Bijbelkennis.
- Het merendeel van de jeugd zit niet op een christelijke, maar op een openbare
basisschool.
- De groep jongeren (tieners) is niet groot.
Met deze gegevens zal rekening gehouden moeten worden in het jeugdwerk.
Situatieschets
Het jeugdwerk valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Vanuit het college van
diakenen is er één persoon die het jeugdwerk coördineert en aanstuurt. Regelmatig
vergadert de leiding van het jeugdwerk om de voortgang te bespreken.
De belangrijkste plaatsen binnen de gemeente waar aandacht is voor de jeugd zijn de
kerkdiensten, de kindernevendienst/zondagsschool (4-12 jaar), de catechisatie van 12-17
jaar, de catechisatie vanaf 18 jaar en de belijdeniscatechisatie. Daarnaast zijn er ook de
clubs voor kinderen in de basisschoolleeftijd en de tienerclub. Voor de plaats van jeugd in
de kerkdiensten wordt verwezen naar 4.2 (Vieren). Op de openbare basisschool in Eethen
wordt godsdienstonderwijs verzorgd. Hiervoor wordt samengewerkt met de landelijke
organisatie GVO. Meer informatie hierover is te vinden in 4.5 (Getuigen).
Kindernevendienst
De kindernevendienst is voor veel kinderen de eerste kennismaking met het jeugdwerk. De
kindernevendienst is er op gericht om kleine kinderen (uit groep 1 t/m 4) kennis te laten met
Bijbelverhalen. Ook worden er kinderliederen gezongen en vindt er een verwerking plaats
die aansluit bij het vertelde verhaal. De methode die gebruikt wordt is ‘Vertel het maar’.
Zondagsschool
Voorheen werd de zondagsschool bezocht door een grote groep kinderen uit
randkerkelijke gezinnen, tegenwoordig bestaat de groep vooral uit kinderen uit kerkelijk
meelevende gezinnen. De zondagsschool is gericht op het vertellen van een Bijbelverhaal
waarbij wordt gezongen en gebeden. Ook is er altijd een verwerking (kleuren of knutselen)
die aansluit bij het vertelde verhaal. De methode die gebruikt wordt is ‘Vertel het maar’.
Vanwege het geringe aantal kinderen dat doorstroomt van de kindernevendienst naar de
zondagsschool, zal in de toekomst wellicht een andere vorm gezocht moeten worden om
de kinderen in deze leeftijdscategorie te bereiken. Bijvoorbeeld in de vorm van
jeugdcatechese waarbij kinderen uit groep 6/7/8 kunnen instromen.
Clubs
Voor kinderen vanaf 6 jaar is er op doordeweekse avonden ook club. Hierbij is het de
bedoeling dat een zo breed mogelijke groep kinderen bij deze clubs betrokken wordt. Op de
clubavonden van de jongste club wordt er begonnen met kringgebed en wordt er een
kaarsje aangestoken. Het Bijbelverhaal wordt verteld aan de hand van een kinderbijbel. Er
worden liedjes gezongen en er wordt geknutseld. Anders dan op de zondagsschool is het
knutselen hier niet verbonden aan de Bijbelvertelling. Op de oudste club (groep 6 t/m 8)
wordt voor het Bijbelverhaal gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het maar’. Om
overlap te voorkomen met de zondagsschool worden op de oudste club andere jaargangen
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van deze methode gebruikt. Ook op de club worden er liederen geleerd met het oog op de
(bijzondere) kerkdiensten.
Voor de jeugd in de basisschoolleeftijd zijn er bijzondere kerst- en paasvieringen.
Daarnaast is er jaarlijks in de herfstvakantie een Vakantiebijbelweek. Bij deze activiteiten
werken de kindernevendienst/zondagsschool en de clubs met elkaar samen.
Tienerclub
De tienerclub is er voor tieners van vanaf 12 jaar. Deze club is bedoeld voor tieners en
jongeren (al dan niet kerkelijk) uit Eethen en Drongelen. Gedurende de winterperiode is er
voor deze clubs iedere maand een activiteit op vrijdagavond. De avonden worden
begonnen met een bezinnend moment waarbij er, in het licht van de Bijbel, gekozen wordt
voor een onderwerp dat aansluit bij de beleving van de tieners. Daarna volgt er een
ontspannende activiteit, zoals een spel, quiz of vossenjacht.
De leiding probeert een band op te bouwen met de jongeren om vandaar uit meer diepgang
te bereiken. Vanwege de geringe groepsgrootte is hierbij de samenwerking met de
Hervormde gemeente van Babyloniënbroek gezocht.
Er is bij de tienerclub een spanning tussen kennisoverdracht enerzijds en ontspanning en
gezelligheid anderzijds. Een punt van aandacht is verder het bereiken en betrekken van de
totale tienerjeugd van onze gemeente.
Catechisaties
Er wordt catechisatie gegeven aan jeugdigen vanaf 12 jaar, verdeling in groepen is
afhankelijk van de opkomst.
De 18+ catechisatie zet in op studie van de schriften met het oog op het leven in de kerk en
de wereld. Behalve studie neemt het gesprek in de groep een grote plaats in. De thema’s
die behandeld worden, zijn gegroepeerd rondom geloof (apostolische geloofsbelijdenis),
gebed (het Onze Vader) en gebod (de tien geboden).
De belijdeniscatechisatie is gericht op het doen van openbare belijdenis van het geloof, het
lidmaat zijn van de gemeente en het leven als christen in de wereld.
Beleidspunten voor het jeugdwerk
- Zoeken naar vormen die jongeren binden aan de kerk en naar sociale samenhang.
- Samenwerking kan gezocht worden met omliggende gemeentes. Het jeugdwerk van De
Crocus mag hierbij niet vergeten worden.
- Het verbeteren van de doorstroming van de oudere groepen catechisanten naar de
belijdeniscatechisatie. Een zorgpunt is het kleine aantal catechisanten.
- Het vergroten van het draagvlak voor het jeugdwerk onder de ouders. De relatie tussen
kerkelijke activiteiten en de gezinnen zal moeten worden verstevigd.
- Overwegen om de jeugd te laten deelnemen aan een diaconaal project, bijv. het
bezoeken van ouderen, het rondbrengen van kerstattenties.
- Overwogen zou kunnen worden om de zondagsschool over te laten gaan in een vorm
van jeugdcatechese voor kinderen uit groep 6 t/m 8 van de basisschool.
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4.4.

Dienen
Visie
De diaconie is gericht op de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de kerk en in de
wereld die vorm krijgt in het delen, helpen en getuigen van de gerechtigheid van God. In
het diaconaat laat de kerk haar gezicht naar de samenleving zien. Dit krijgt gestalte door
het wereldwijd helpen van mensen in nood. De opdracht die Jezus geeft met de woorden
“Hebt uw naaste lief als uzelf”, is hierbij de leidraad.
Situatieschets
In hoofdstuk 3.2 is reeds beschreven welke taken door de diakenen worden uitgevoerd.
Een aantal van deze taken wordt in deze paragraaf verder uitgewerkt.
Het dienen aan de Tafel des Heren, waar we de gemeenschap met Christus vieren, zien wij
als uitgangspunt van ons handelen. Vanuit die gemeenschap willen wij kerk en
samenleving dienen. De collecte bij het Heilig Avondmaal onderstreept de verbinding van
Maaltijd des Heren en diakonia, wat “dienst” betekent.
Iin onderling overleg wordt jaarlijks het collecterooster vastgesteld. Zowel voor welke
doelen er gecollecteerd wordt, als op welke datum dit gebeurt. De ingezamelde gelden
worden in hoofdlijnen verdeeld over 3 werkterreinen:
- De eigen gemeente en streek
- Nederland
- De wereld
Er is een Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) actief in Eethen. Er wordt actief gestreefd naar
uitbreiding van deze dienst voor Drongelen. Zij gaan op bezoek bij mensen die eenzaam
zijn, nieuw zijn komen wonen in Eethen en bij feestelijke gebeurtenissen bij
gemeenteleden. Per jaar zijn er twee vergaderingen met de vrijwilligers die deze taken op
zich nemen. Eén van de diakenen is aangewezen als voorzitter van deze vergaderingen en
hij/zij coördineert ook zonodig de communicatie tussen de HVD en het pastoraat.
De diaconie levert ook de voorzitter van de zendingscommissie. De zendingscommissie
kiest in principe iedere twee jaar een zendingsproject waarvoor door middel van diverse
acties geld wordt ingezameld. De zendingscommissie doet aan de kerkenraad een voorstel
om een bepaald project te steunen. Het is uiteindelijk aan de kerkenraad om te beslissen of
zij instemmen met het voorgestelde project.
Naast de acties voor het zendingsproject, zorgt de zendingscommissie ook voor vrijwilligers
om mee te doen aan de Pinksterfietstocht “Lopend vuurtje” die jaarlijks in onze regio
gehouden wordt.

Omdat het vaak moeilijk is om te achterhalen welke gemeenteleden financiële
ondersteuning van de diaconie nodig zouden kunnen hebben, wordt hierin samengewerkt
met de burgerlijke gemeente Aalburg. Mocht dit het geval zijn, dan wordt binnen de
diaconie gekeken of en op welke wijze er ondersteuning verleend kan worden. Het
signaleren van armoede wordt gezien als een kerntaak van alle gemeenteleden en de
diaconie zal hierin coördinerend optreden. De diaconie stelt een protocol op over hoe zij
met armoedebestrijding binnen de gemeente om wil gaan. Zodra dit protocol gereed is zal
de diaconie dit gemeentebreed communiceren.

Beleidspunten rondom de dienende gemeente
Opstellen protocol diaconie en armoede.
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4.5.

Getuigen
Visie
De gemeente is er niet alleen voor zichzelf, maar wij hebben als gemeente de opdracht om
in de wereld te getuigen door woord en daad.
Situatieschets
Zendingscommissie
Na zijn opstanding geeft Jezus aan zijn leerlingen de opdracht om heen te gaan en alle
volken tot zijn discipelen te maken. De zendingscommissie wil de gemeente helpen in het
bewust worden van en gehoorzamen aan deze opdracht. Middelen hierbij zijn meeleven
met elkaar, gebed, gaven, en het praktisch ondersteunen van zendingswerk. Jaarlijks
organiseert de commissie een zendingsdienst met een passend thema.
Vakantie Bijbel Week
Ieder jaar wordt er vanuit het jeugdwerk in de herfstvakantie een Vakantie Bijbel Week
georganiseerd. Doelstelling is om zowel kerkelijke als niet-kerkelijke kinderen te bereiken
met het evangelie. Voor de invulling van deze VBW wordt gebruik gemaakt van materiaal
van de HGJB. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kan de VBW groot worden aangepakt.
De VBW wordt afgesloten met een laagdrempelige kerkdienst waarvoor ook de ouders van
de kinderen worden uitgenodigd.
Godsdienstonderwijs
Al jarenlang wordt vanuit onze gemeente godsdienstonderwijs georganiseerd op de
openbare basisschool in Eethen. De laatste jaren wordt hierin samengewerkt met de
landelijke organisatie GVO, die eveneens het godsdienstonderwijs bekostigt. De
Hervormde gemeente fungeert daarbij als zendende organisatie. Er wordt
godsdienstonderwijs gegeven aan alle groepen. Het college van kerkrentmeesters
onderhoudt het contact met de school, het GVO en de docenten.
Echo en Elisabethbode
Rondom Kerst en Pasen wordt de Echo of de Elisabethbode huis aan huis bezorgd. Tevens
ontvangen de mensen uitnodiging om de kerkdiensten rondom Kerst en Pasen te
bezoeken.
Randkerkelijken
Zoals in veel hervormde gemeenten is er ook in onze gemeente een grote groep mensen
die wel staan ingeschreven als lid van de kerk, maar niet of nauwelijks meeleven.
Sommigen kloppen in situaties van crisis toch aan om (geestelijke) hulp en bijstand van de
kerk.
Beleidspunten rondom de getuigende gemeente
- Het bezoek onder en gesprek met randkerkelijken zal nieuw leven moeten worden
ingeblazen. Randkerkelijken vormen een eenvoudig benaderbare doelgroep voor
(hernieuwde) kennismaking met het evangelie.
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5.

Beheer
Visie
God wil wonen in Zijn gemeente, gebouwd uit mensen die levende stenen zijn. De
kerkelijke gebouwen zijn bij uitstek die plaatsen waarin de gemeente samenkomt om niet
alleen elkaar, maar bovenal God te ontmoeten.
Het financiële beleid van de gemeente is gericht op continuïteit, waarbij het in stand houden
van de zelfstandige predikantsplaats een hoofddoel is.
Het beheer van de bezittingen is een belangrijke taak van de ouderling kerkrentmeesters.
Dit beheer is dienend werk om de gemeente draaiend te houden. Het werk van de
kerkrentmeesters is dienstbaar aan de voortgang van de verkondiging in onze dorpen.
Situatieschets
Organisatie en personeelsbeleid
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling kerkrentmeesters en twee
kerkrentmeesters die geen lid zijn van de kerkenraad. Het college wijst uit zijn midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
Voor de financiële administratie is uit het midden van de gemeente een administrateur
aangesteld. Voor adviezen wordt er samengewerkt met een administratiekantoor.
Alle vrijwilligers uit de gemeente, zoals de kosters, de beheerders van gebouwen en de
begraafplaats (schoonmaak, tuinieren) verrichten hun werk zonder financiële vergoeding.
Wel is er een vrijwilligersregeling waardoor vrijwilligers gebruik kunnen maken van fiscale
voordelen.
Uitsluitend de predikant, de gastvoorgangers en de organisten van buiten de gemeente
ontvangen financiële compensatie voor hun werk. Vanuit de overheid wordt het
godsdienstonderwijs op de openbare school gesubsidieerd.
Geldwerving
Geldwerving vindt plaats door:
- de vrijwillige bijdragen. De acties daarvoor worden rond de jaarwisseling georganiseerd.
Hiervoor worden alle gemeenteleden (zowel belijdende leden als doop- en
geboorteleden) benaderd;
- de landelijke actie voor de solidariteitskas;
- collecten;
- doelmatig beheer van middelen, waardoor deze optimaal renderen (rente, pacht);
- overige bronnen, zoals subsidies, een beroep op de solidariteitskas, acties, verhuur van
gebouwen;
- giften.
Kerkelijke gebouwen
De gemeente beschikt over twee kerkgebouwen in Eethen en Drongelen. In Eethen staat
de pastorie, is er het kerkelijk centrum “De Hoeksteen” en beschikt de gemeente over een
begraafplaats. Verder bezit de gemeente enkele percelen landbouwgrond (in totaal 9,5 ha).
Onderhoud van kerkelijke gebouwen
Om het onderhoud op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren, is de gemeente lid van de
Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen West Brabant. De kerkrentmeesters kunnen de
experts van deze stichting raadplegen. Tevens is er voor de Eethense kerk een
abonnement op de Monumentenwacht. Deze instantie inspecteert jaarlijks het
monumentale kerkgebouw te Eethen en brengt advies uit over onderhoud en restauratie.
Pagina 20 van 24

Verhuur van kerkelijke gebouwen
Kerkelijke gebouwen zijn in eerste instantie beschikbaar voor activiteiten die door de
gemeente worden georganiseerd. Daarnaast kunnen kerkelijke gebouwen verhuurd worden
voor activiteiten die niet strijdig zijn met de uitgangspunten en het doel van onze gemeente.
Aanvragen daartoe worden door de kerkenraad behandeld.
Archieven
In zowel Eethen als in Drongelen zijn er kerkelijke archieven. Een systematische aanpak
hiervoor ontbreekt echter.
Beleidspunten voor het beheer
Zolang de financiële situatie dit toelaat, zullen in beide kerkgebouwen diensten worden
belegd. De kerkenraad onderkent dat de financiële situatie zich zodanig kan ontwikkelen,
dat sluiting van de kerk in Drongelen onvermijdelijk wordt. De kerkenraad heeft hiervoor de
volgende criteria vastgesteld:



De meerjarenbegroting geeft een structureel tekort van € 15.000,00 of meer,
calamiteiten voorbehouden
Vanaf de samenvoeging in 2011 wordt € 50.000,00 of meer ingeteerd op het eigen
vermogen (berekend op basis van het bezit aan levend geld, afgezien van de
ontwikkeling van de waarde van onroerende goederen).

Voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen wordt een meerjarenplan en -begroting
opgesteld die jaarlijks worden geëvalueerd en zonodig geactualiseerd. Voor de financiële
dekking hiervan zullen de nodige reserveringen worden gedaan of subsidies worden
aangevraagd.
Het beleid t.a.v. de Hoeksteen is dat dit kerkelijk gebouw financieel gezien op eigen benen
kan staan, wat betekent dat voor de exploitatie geen beroep hoeft te worden gedaan op de
begroting van de gemeente. Dit wordt gerealiseerd door het gebouw waar mogelijk te
verhuren.
Het verbeteren en professionaliseren van het beheer van de kerkelijke archieven.
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6.

Overige zaken
De plaats van de kerk in het dorp
In Drongelen is de hervormde gemeente de enige kerk. In Eethen was er tot voor kort naast
de hervormde kerk een hersteld hervormde evangelisatie. De Hervormde gemeente Eethen
en Drongelen is dus de enige kerk in deze dorpen. Dat is een unieke situatie die er voor
zorgt dat de hervormde gemeente beeldbepalend is voor de beleving van de kerk door
dorpsgenoten. Er zal moeten worden nagedacht over wijze waarop de kerk aanwezig is in
het dorp en wat de gemeente kan doen aan de beeldvorming. Ook zal rekening moeten
worden gehouden met de toekomstige uitbreiding van Eethen. Gekeken zal worden hoe de
gemeente zich zal presenteren richting toekomstige bewoners.
Eethen en Drongelen binnen de Protestantse Kerk in Nederland
Sinds 2004 zijn de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland
en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden samengegaan in de
Protestantse Kerk in Nederland. Toen hebben de gemeenten Eethen en Drongelen ervoor
gekozen om hervormd te blijven binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Contacten met andere kerkgenootschappen
Tot op heden zijn er weinig contacten geweest met buurgemeenten. In 2013 is voor het
jeugdwerk onder tieners samenwerking gezocht met Hervormd Babyloniënbroek. Tevens
zijn er contacten gelegd met de Hervormde gemeente Genderen en de Gereformeerde kerk
Genderen. Het voornemen is om deze contacten te continueren en wellicht ook uit te
bouwen.
Relatie van de kerk met de gemeente Aalburg
Met enige regelmaat is er een overleg tussen burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalburg en de vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen. Die
contacten zijn goed.
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7.

Beleidvoornemens en prioriteiten

Prioriteit van te behandelen beleidsvoornemens

Hoog

Groslijst preekrooster

x

Inwoners uit beide dorpen in de verschillende colleges en commissies

x

Waar mogelijk worden commissies samengevoegd. Hierbij kan gedacht
worden aan de HVD en dameskring.

Middel

Laag

x

Aantrekken nieuwe vrijwilligers en motiveren huidige vrijwilligers

x

Goede communicatie

x

Toerusting ambtsdragers en vrijwilligers

x

HVD in Drongelen

x

Groot huisbezoek verder ontwikkelen

x

Koffiedrinken na de kerk

x
x

Plaats van jongeren in de kerk

x

Samenwerken met omliggende gemeenten op gebied van jeugdwerk
Aandacht voor regionaal jeugdwerk (Crocus)

x

Jeugddienstcommissie opnieuw opzetten

x

Opzet kindernevendienst in Eethen

x

Gebruik formulieren doop, avondmaal, huwelijk

x

Bewustzijn / participatie van de gemeenteleden bij de liturgie vergroten.
Openstaan voor beteringen in de liturgie

x

Vergroten jonge deelnemers Bijbelkring

x

Opzet en invulling thematische gemeenteavonden

x

Karakter avonddiensten (leerkarakter / thematisch)

x

Doorstroming naar belijdeniscatechisatie

x

Betrokkenheid ouders bij jeugdwerk

x

Deelname jongeren aan diaconaal project

x

Nieuwe vormen voor zondagsschool onderzoeken, bijv. jeugdcatechese voor
kinderen uit groep 6-8

x

Opstellen protocol diaconie en armoede

x

Exploitatie van De Hoeksteen

x

Bezoeken van en gesprek met randkerkelijken

x

Acties organiseren gericht op het openhouden beide kerkgebouwen.
Bewaken financiële randvoorwaarden die hiervoor zijn gesteld.

x

Financieel beleid m.b.t. Hoeksteen.

x

Verbeteren en professionaliseren van het beheer van de kerkelijke
archieven.

x
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Bijlage 1

Wat zegt de Kerkorde over het beleidsplan?
KO 4 - 7 - 1
De kerkenraad heeft tot taak het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken
van de gemeente.
KO 4 - 8 - 5
De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg
gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging
van het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt
dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid
hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het
beleidsplan of de wijziging vast.
KO 4 -10 - 7
Aan de kerkenraad wordt toevertrouwd het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven
en werken van de gemeente.
KO 11 - 2 - 7,8
Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het in overleg met en in verantwoording aan de
kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven
en werken van de gemeente door het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de
begroting en de jaarrekening van de gemeente en voorts het verzorgen van het, in het beleidsplan
en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid.
Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem
toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van
het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde
begroting.
KO 11 - 3 - 4,5
Het college van diakenen heeft tot taak het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad
scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente
te verrichten diaconale dienst door het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de
diaconale begroting en de diaconale jaarrekening
Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde
vermogenrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad
vastgestelde beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting en voorts het
verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid.
KO 11 - 6 - 1
Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad
en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in
samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het
collecterooster van het komende kalenderjaar.
KO 11 - 8 - 1
De kerkenraad legt elk jaar vóór 15 december de begrotingen voor het komende kalenderjaar met
- ter informatie bijgevoegd - het beleidsplan aan het regionale college voor de behandeling van
beheerszaken voor.
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