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Aan: De leden van de Algemene Kerkenraad

L.S.
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad, gehouden op 15 mei 2013, is besloten
dat het groot-moderamen van de Algemene Kerkenraad een concept versie van een
meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2014 tot 2018 zal opstellen en deze versie ter
vaststelling aan de Algemene Kerkenraad zal aanbieden. Directe aanleiding voor het
opstellen van een nieuwe versie van het meerjarenbeleidsplan was de vraag van het
RCBB om het meerjarenbeleidsplan in te dienen voor het verkrijgen van toestemming
voor het beroepingswerk. Het opstellen van een meerjarenbeleidsplan is kerkordelijk
verplicht gesteld.
Hierbij doen wij u de conceptversie van dit plan toekomen.
Met een hartelijke groet,
De leden van het groot-moderamen van de Algemene Kerkenraad
R.J. Kranen
H. Harms
H.A. Gerritsen
A. Groote
G. Sanderman
J. Fikkert
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INLEIDING
De Hervormde Gemeente van Vriezenveen is onderdeel van de wereldwijde gemeente
van Jezus Christus. Aan Hem ontlenen we onze identiteit. Hij is de Koning van de Kerk en
zo van onze gemeente. Hem willen wij volgen en belijden als Heere en Verlosser. Door
Zijn Geest, de Heilige Geest, willen wij ons laten leiden in alles wat we organiseren en
bedenken, tot opbouw van Zijn gemeente en tot eer van Zijn Naam. "Als de Heere het
huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan", leert ons de
psalmdichter van Psalm 127. We weten ons van God afhankelijk, en tegelijk weten we
ons geroepen om als Gods medewerkers (1 Kor. 3:9) te bouwen aan Zijn gemeente.

Ontwikkelingen in de gemeente
Al 20 jaar lang is de Hervormde Gemeente Vriezenveen een krimpende gemeente, met
een krimp van gemiddeld bijna 90 leden per jaar. Daarvan is 47% belijdend lid. Hier
moet bij het maken van ons beleid oog voor zijn.
Ook is in deze periode het aantal kerkgangers met ongeveer 40% afgenomen. Van 2008
tot 2013 is de teruggang 3,5%. Dit alles heeft als consequentie dat ook de financiële
inkomsten zijn gedaald terwijl de kosten zijn gestegen.
Een en ander heeft in de loop der jaren geleid tot het verminderen van het aantal
diensten; o.a. de avonddiensten in de Aakerk zijn geschrapt, evenals de extra
ochtenddiensten op bijzondere feestdagen en dubbele diensten op de tweede
feestdagen.
Sinds 2004 maakt de Hervormde Gemeente Vriezenveen deel uit van de Protestantse
Kerk in Nederland. De gemeente heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een
thuis voor gemeenteleden van verschillende modaliteiten: van midden-orthodoxie tot
Gereformeerde Bond. Met een Evangelisch accent, dat te vinden is in de hele breedte
van de gemeente.
In 2004 is een deel van de toenmalige buitengewone wijkgemeente “Beth-El”
afgescheiden en verder gegaan als Hersteld Hervormde Gemeente. Het overige deel is
bij Hervormd Vriezenveen gebleven en is sinds 2010 verder gegaan als Hervormde
Wijkgemeente van Bijzondere Aard (HWBA) en maakt sindsdien officieel deel uit van de
Hervormde Gemeente Vriezenveen en wordt in de Algemene Kerkenraad
vertegenwoordigd door twee kerkenraadsleden.
Op het gebied van verdergaande samenwerking met de Gereformeerde Kerk in
Vriezenveen werd en wordt er weinig geïnvesteerd. Het draagvlak in beide gemeenten
ontbreekt. Samenwerking vindt plaats op het niveau van de verschillende gremia en dat
op vrijwillige basis.
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Ontwikkelingen in de samenleving
In onze samenleving hebben zich de afgelopen decennia belangrijke ontwikkelingen
voorgedaan. Mobiliteit, flexibiliteit en autonomie, maar ook onthechting en
onzekerheid zijn kenmerken van de moderne tijd. Ook de schuldencrisis die begon in
2008 heeft z’n sporen nagelaten.
De kerk is als geloofsgemeenschap allang geen vanzelfsprekendheid meer in het leven
van mensen. Mensen zijn mondiger en meer autonoom geworden. De huidige
maatschappij kent een sterke vorm van individualisering. Dit resulteert daarin dat we
een keuzemaatschappij zijn geworden, waarin mensen zich minder makkelijk willen
binden aan instellingen en organisaties of aan een kerk. Er heerst een geest van
vrijblijvendheid. Uit het brede aanbod wordt gekozen wat hen het meest aanspreekt.
De vraag waar we ons vandaag meer dan ooit voor gesteld zien, is: hoe kunnen we het
aloude en tijdloze en zeer relevante Evangelie van Jezus Christus in de kerk verkondigen
en in Vriezenveen uitdragen, rekening houdend met de kenmerken van de moderne tijd
en de moderne mens.
Daar ligt immers ons grote verlangen: het geschenk van het Evangelie van de Verlossing
door het bloed van de Here Jezus te delen met hen die dit al ter harte hebben
genomen, het geschenk nog niet hebben ontvangen, of dit niet meer als geschenk
ervaren.

Gewijzigde structuur
In 2010 is vooruitlopend op het emeritaat van een van de predikanten gekozen om de
structuur van de gemeente te wijzigen. Voor deze structuurwijziging is gekozen om
tegemoet te komen aan de hierboven genoemde veranderingen en meer ruimte te
scheppen voor de verscheidenheid die we in de gemeente tegenkomen. Aan de andere
kant werd hiermee getracht de eenheid van de gemeente te waarborgen. De wijziging
hield in dat we van vijf naar vier wijkgemeenten en wijkpredikanten zijn gekrompen.
Elke wijk werd een wijkkerk toegewezen, en het preekrooster werd zodanig aangepast
dat de wijkpredikant in de ochtenddienst veel vaker in eigen wijkkerk kan voorgaan. De
wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor de diensten in eigen wijkkerk en hebben de
vrijheid gekregen om zich meer te profileren tot een wijkgemeente met een eigen
“kleur”.
Bij dit alles is perforatie tussen de wijken mogelijk, hoewel het niet wordt
aangemoedigd. Dit kan tot gevolg hebben, dat de wijken in de loop van de decennia hun
geografische grenzen kwijtraken.

Enkele hoofdpunten van beleid
Op weg naar dit beleidsplan heeft de Algemene Kerkenraad een ‘beleidsadviescommissie’ ingesteld, die voorstellen heeft gedaan met betrekking tot ons beleid voor
de komende jaren. Tevens zijn er uitgebreide voorstellen gekomen uit het college van
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kerkrentmeesters. Al deze voorstellen zijn in de Algemene Kerkenraad behandeld en
gewaardeerd.
Het beleidsplan dat voor u ligt is een neerslag van deze besprekingen, voortbouwend op
het beleid dat reeds in 2010 is ingezet.
Hoofdpunten van het beleidsplan, die hieronder verder zullen worden uitgewerkt:
 Speerpunt in ons beleid is de roeping en het verlangen om mensen van alle
leeftijden in contact te brengen met het Evangelie van Jezus Christus, dan wel
aan de relatie met Jezus Christus te bouwen en te groeien in geloof.
 De gemeente wil een plaats zijn, waar haar leden reeds vanaf jonge leeftijd
worden opgebouwd tot toegewijde christenen.
 Ze wil een plaats zijn, waar mensen worden opgebouwd in hun geloof door
middel van geloofsonderricht.
 Daarnaast is het de roeping van de gemeente, om als “kudde” van de grote
Herder om te zien naar elkaar. Hieraan willen wij op allerlei wijzen vorm geven.
 Zo willen wij een gemeente zijn, waar mensen groeien in betrokkenheid op de
God van de Bijbel en op elkaar.
 Hierbij willen we werken aan een goede onderlinge samenwerking tussen de
verschillende geledingen in onze gemeente, die vorm proberen te geven aan
onze roeping en ons verlangen.
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1. EREDIENSTEN
De gemeente is verdeeld in vier wijken met vier wijkpredikanten en vier wijkkerken.
Daarnaast maakt de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard deel uit van de
Hervormde Gemeente Vriezenveen.
Op de volgende wijze zijn wijkgemeenten en kerkgebouwen aan elkaar verbonden:
Grote Kerk:
Westerkerk:
Pollenkerk:
Aakerk:

Wijk Midden en deels Wijk Oost
Wijk West
Wijk Oost
Wijk Zuid

De Wijkgemeente van Bijzondere Aard heeft een eigen financiële huishouding, maar
nog geen eigen predikant. De gemeente heeft een emeritus-predikant als bijstand in het
pastoraat en een van de predikanten van de Hervormde Gemeente Vriezenveen is
consulent. Ze houdt haar diensten afwisselend in de grote zaal van Stjäävelin en CCK2.
Voor de catechese en andere bijeenkomsten wordt ook gebruik gemaakt van het
bijgebouw van de Westerkerk.
Beleid: Het principe van vier wijkgemeenten met een eigen wijkpredikant en
wijkkerkgebouw zal in elk geval tot 2017 worden gecontinueerd. Dan zal de
financiële situatie van dat moment voor een deel bepalend zijn voor de stappen
die eventueel genomen gaan worden1. De voorkeur gaat uit naar het
continueren van de situatie met vier wijkgemeenten, met elk een eigen
wijkpredikant en wijkkerk. Om dit financieel haalbaar te houden, zullen vanaf 1
januari 2016 de avonddiensten en een aantal bijzondere diensten gecentreerd
worden in de Grote Kerk. Dit kerkgebouw zal in de toekomst een steeds
centralere rol gaan spelen in ons gemeenteleven. Mocht het toch noodzakelijk
blijken één of meer kerkgebouwen te sluiten, dan zal hierover te zijner tijd een
besluit worden genomen.
Als laatste optie kan de opheffing van een predikantsplaats worden overwogen.

De erediensten
De eredienst is de eerste en meest centrale ontmoetingsplaats van de gemeente om
onze relatie met Christus te bouwen dan wel te versterken. Dit proces begint al op
jonge leeftijd. Het is van groot belang dat deze ontmoetingsplaats met de Heere een
thuis biedt voor jong en oud. Dat is een grote uitdaging.

1

Natuurlijk zal worden getracht de financiële situatie gezond te houden. Welke stappen hierin zullen worden
genomen, valt te lezen in het hoofdstuk “Kerkrentmeesterschap”.
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Beleid: Om aan deze uitdaging vorm te geven is het van belang dat de
erediensten worden gekenmerkt door:
- Herkenbare en duidelijke prediking van het Evangelie van Jezus Christus,
waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd met het leven van vandaag, voor jong
en oud.
- Voldoende aandacht voor onze jongeren en kinderen.
- In begrijpelijke taal.
- Met liederen en muziek die aansluiten bij de beleving van jong en oud.
- Centrale diensten in de Grote Kerk, die niet binnen de context van een
wijkgemeente worden gehouden, kenmerken zich door een liturgie, waarin
rekening wordt gehouden met de breedte van de gemeente. Uitgezonderd de
jongerendiensten en zangdiensten.
In alle kerkgebouwen wordt op de zondagochtend een eredienst gehouden.
In de Grote Kerk wordt ‘s middag om 14.30 uur dienst gehouden, en in de Westerkerk
en Pollenkerk ‘s avonds om 19.00 uur.

Preekrooster
Het preekrooster voor de hele gemeente wordt vastgesteld door de Algemene
Kerkenraad. In principe gaan de wijkpredikanten voor in alle kerken. In de
ochtenddiensten zal de wijkpredikant rond 50% van de keren in eigen wijkkerk
voorgaan, met uitzondering van de wijken Midden en Oost, vanwege de bijzondere
situatie dat zij samen gebruik maken van de Grote Kerk.
In de middag- en avonddiensten wordt door de predikanten van de wijken volop
gerouleerd.
In de diensten waarin de predikant van Wijk Oost voorgaat (of de gastpredikant die hem
vervangt) wordt gebruik gemaakt van de (Herziene) Statenvertaling en de Psalmen uit
de bundel van 1938. Hierin willen we tegemoet komen aan een deel van de gemeente
die hier waarde aan hecht.
Beleid: Bij een vermindering van het aantal avonddiensten, zal worden gekeken
of dit ook gevolgen heeft voor het aantal zgn. ‘Oude Berijmingsdiensten’. Op dit
moment zijn dat er twee per zondag. Ook kan worden gekeken of hierin
samenwerking met de Wijkgemeente van Bijzondere Aard mogelijk is. Op dit
moment is de tijd daarvoor nog niet rijp, aangezien de laatstgenoemde wijk nog
bouwende is aan een eigen profilering.

Verantwoordelijkheid voor de diensten
De ambtelijke verantwoordelijkheid voor de erediensten ligt bij de wijkkerkenraden van
de wijken die verbonden zijn aan de kerkgebouwen waarbinnen deze diensten worden
gevierd. Daarbij is afgesproken dat elke wijkpredikant, ook wanneer hij voorgaat in een
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ander kerkgebouw dan die van zijn wijk, zijn eigen liturgie mee mag nemen, d.w.z.
gebruik mag maken van de vertaling en liederen die door eigen wijkkerkenraad bij
voorkeur worden gebruikt.
Voor de diensten van Wijk Oost in de Grote Kerk draagt de kerkenraad van Wijk Oost de
verantwoordelijkheid.
In het geval dat de predikant van of namens Wijk Oost voorgaat in een van de andere
kerkgebouwen, zal de ouderling van dienst een man zijn.
De Jongerendiensten worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de Algemene
Kerkenraad.
Het centreren van de avonddiensten in de Grote Kerk zal tot gevolg hebben, dat de
verantwoordelijkheid voor deze avonddiensten opnieuw moet worden vastgesteld.

Bijzondere diensten
Buiten de reguliere erediensten kennen wij bijzondere diensten, waaronder
jongerendiensten, zangdiensten, zgn. Shalomdiensten (in de Shalomschool),
kinderpraisediensten, scholendiensten, aangepaste diensten, e.d.
Deze diensten vervullen een wezenlijke rol in het totaal van de gemeente. Enerzijds
wordt specifiek de jeugd aangesproken en via de JongerenDienstCommissie is diezelfde
jeugd ook mede betrokken bij de uitvoering. Anderzijds wordt ook een deel van de
gemeenteleden bereikt, die niet of minder gebruik maken van de reguliere erediensten.
Beleid: Met het groeiende aantal bijzondere diensten, is het van belang erop te
letten dat er een evenwichtige verhouding blijft bestaan tussen de reguliere en
bijzondere diensten en dat de diensten worden geleid door een bevoegde
voorganger.

Heilige Doop en Heilig Avondmaal
Deze sacramentsdiensten worden in de regel geleid door de eigen (wijk)predikant.
De verantwoordelijkheid voor de toelating van gemeenteleden tot het Heilig
Avondmaal en de wijze waarop dit sacrament gestalte krijgt, ligt bij de wijkkerkenraad.
Het beleid is op dit moment dat alleen belijdende leden toegang hebben tot het Heilig
Avondmaal.
De verantwoordelijkheid voor de toelating van gemeenteleden tot het sacrament van
de Heilige Doop ligt bij de wijkkerkenraad, waaronder degene valt die de doop mag
ontvangen. Wel staat het voor hen, die de doop aanvragen, vrij om deze te laten
bedienen in de kerk naar keuze. Voorkeur verdient echter de wijkkerk van de betrokken
gemeenteleden.
Ook de voorbereidingen voor de doopdienst - te denken valt aan doopgesprek,
doopzitting, doopcatechese e.d. - valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de
wijkkerkenraad van de dopeling.
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Rouwen en trouwen
Een aparte categorie binnen de bijzondere diensten zijn de rouw- en trouwdiensten.
Een rouwdienst wordt in de regel geleid door de wijkpredikant van de overledene.
Echter, op nadrukkelijk verzoek van de nabestaanden en in goed overleg tussen de
predikanten kan anders worden besloten.
Met betrekking tot het vraagstuk ‘begraven of cremeren’ gaat op bijbels-theologische
gronden onze voorkeur sterk uit naar het begraven van onze gemeenteleden. Echter, de
uiteindelijke verantwoordelijkheid om mee te werken aan een (ere)dienst voorafgaande
aan de crematie, dan wel een crematieplechtigheid in het crematorium ligt bij de
wijkkerkenraad.
Een huwelijksdienst wordt in de regel geleid door de wijkpredikant van de bruid. Mocht
zij niet in onze gemeente zijn ingeschreven, dan door de wijkpredikant van de
bruidegom. Ook hier kan van af worden geweken in goed overleg met de betrokken
predikanten. De wijkkerkenraad van de bruid c.q. de bruidegom blijft voor deze dienst
de verantwoordelijkheid dragen.

Kerk en media
Via de kerkradio zijn diensten in alle kerken te beluisteren. Maar de techniek schrijdt
voort en daar willen we als kerk gebruik van maken. Nu al is het mogelijk om de
kerkdiensten in de Grote Kerk te beluisteren en te bekijken via het internet. Zo helpt de
techniek ons om meer mensen langer betrokken te houden bij de erediensten.

Kerk en muziek
Onder andere de psalmen leren ons, dat het maken van muziek en het zingen van Gods
lof belangrijke manieren zijn om God te eren. In onze diensten zullen we hier dan ook
aandacht voor moeten hebben.
In alle kerken zijn beamers aanwezig. Dit vergroot de mogelijkheden bij het gebruik van
diverse liedbundels. Op dit moment mag er in de verschillende kerken gebruik gemaakt
worden van diverse liedbundels. Dat komt op dit moment in de praktijk neer op het
gebruik van:
- Liedbundel van 1938
- Het liedboek voor de kerken, 1973
- De Evangelische Liedbundel
- Opwekkingsliederen
- Liederen van Johannes de Heer
- Op Toonhoogte
- Zingende Gezegend
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Beleid: Het “Nieuwe Liedboek” (2013) zullen we binnen afzienbare tijd evalueren
en adviseren of en hoe dit gebruikt kan gaan worden in de eredienst.
Onze gemeente heeft de beschikking over maar liefst elf organisten, vier combo’s, een
jongerenband en een blaasensemble.
De organisten vallen onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters,
maar stellen zelf het rooster samen.
De verantwoordelijkheid voor de inzet van de verschillende muziekgroepen is door de
Algemene Kerkenraad gedelegeerd aan een kleine commissie. Middels een rooster
kunnen op verzoek van de wijkkerkenraden hun activiteiten worden verdeeld over de
verschillende diensten door het jaar heen. Hun inzet zorgt voor een diversiteit in onze
liturgie en beleving van de erediensten. Daarnaast kunnen zij in hun muzikale
enthousiasme iets uitdragen van hun liefde voor God.
Beleid: We willen de inzet van organisten en muziekgroepen consolideren en
waarborgen, door regelmatig overleg en hen te voorzien van de benodigde
middelen. Ook het overleg tussen predikanten en muzikanten moet blijvend
worden gefaciliteerd.
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2. ZENDING EN APOSTOLAAT
Het verlangen van de gemeente ligt in het bijzonder bij het bouwen aan en verstevigen
van de relatie met Jezus Christus voor een ieder die het Evangelie van Jezus Christus wil
horen. Onze evangeliserende taak is één van de speerpunten van ons beleid. Hierbij
denken wij aan evangelisatie met woord en daad, d.w.z. door prediking en zgn. ‘werken
van barmhartigheid’.
Om aan deze roeping en dit verlangen op een goede manier vorm te geven, zijn we
bereid om naast de vertrouwde vormen ook nieuwe paden te bewandelen.
In dit werk van evangelisatie hebben de wijkgemeenten een eigen
verantwoordelijkheid. Verder wordt hieraan vorm gegeven door het werk van de
Evangelisatiecommissie en de Zendingscommissie, die beiden onder de
verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad opereren.
Beleid: De wijkgemeenten ontwikkelen eigen methoden om de evangeliserende
taak vorm te geven, ze ondersteunen en stimuleren elkaar hierin, in het
bijzonder door hierover met elkaar te communiceren in de Algemene
Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad houdt de vinger aan de pols en probeert
de kerkenraden te stimuleren om de roeping tot evangelisatie (creatief) vorm te
geven.
Bij deze evangeliserende taak achten wij het van belang om meer en duidelijker
aanwezig te zijn op de plaatsen waar het (sociale) leven van de Vriezenveners en
Aadorpers zich afspeelt.

De Evangelisatiecommissie
Deze commissie wil het Woord van God bekend maken binnen de eigen gemeente,
maar ook en vooral daar buiten. Een aantal activiteiten, al of niet door de commissie
zelf georganiseerd, vallen onder haar verantwoordelijkheid, zoals de (Youth-)Alphacursus, Dabar-werk, Gemeente-Groei-Groepen en de verspreiding van de
Elisabethbode. Daarnaast werkt de commissie met acties. Vanuit alle wijken nemen
kerkenraadsleden en gemeenteleden deel aan de Evangelisatiecommissie.
Beleid: In de loop van de tijd zal worden gewerkt aan een verdieping van de
samenwerking tussen de Evangelisatiecommissie en de verschillende
wijkkerkenraden, waarbij de Evangelisatiecommissie een stimulerende en
ondersteunende rol gaat spelen bij de uitvoering van de evangeliserende taken
van de wijkkerkenraden, zoals hierboven beschreven.
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De Zendingscommissie
Deze commissie bestaat uit minimaal twee ambtsdragers en vier belijdende leden,
verdeeld over de vier wijken van de gemeente, en staat onder voorzitterschap van een
der predikanten.
Haar taken bestaan uit: Het onder de aandacht brengen van het zendingswerk en de
bewustwording van het belang van zendingswerk te bevorderen; het verzorgen van
diverse zendingscollectes en zendingsacties (bijv. de postzegelactie).
Beleid: Vanuit de gemeente zijn enkele leden uitgezonden naar diverse landen,
vaak zonder vaste bron van inkomsten. Om deze inkomsten toch te verwerven
maken zij gebruik van zgn. Thuis Front Teams (TFT). In de komende tijd wordt
gekeken of de zendingscommissie zowel op financieel als op praktisch vlak de
TFT’s kan ondersteunen in fondsenwerving en het stimuleren van het
bewustwordingsproces van de kerkenra(a)d(en) en gemeente wat betreft het
belang van dit zendingswerk.
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3. PASTORAAT
Het pastoraat - omzien naar elkaar - wordt beschouwd als een van de belangrijkste
aandachtsvelden binnen de Kerk van Jezus Christus. Zo ook binnen onze gemeente.
Het pastoraat wordt van oudsher op wijkniveau geregeld. De wijkpredikant en
wijkkerkenraad zijn verantwoordelijk voor de zielzorg aan de leden die tot de
wijkgemeente behoren. Hierdoor zijn in de loop der tijd verschillende pastorale vormen
ontstaan.
In de wijken Oost en Midden wordt het pastoraat naast de predikant verzorgd door de
ouderlingen. Wijk Zuid maakt ook gebruik van Groothuisbezoeken. In Wijk West wordt
gebruik gemaakt van een organisatievorm dat “1 op 10 pastoraat” wordt genoemd.
Hierbij wordt gewerkt met “mentoren” die in hun straat het contact onderhouden met
ongeveer 10 pastorale eenheden. In Wijk Zuid wordt - met het oog op het grote aantal
secties - gewerkt met ouderlingen en zgn. ‘pastoraatsouderlingen’. Deze laatsten
hebben de taak om het pastoraat in de sectie te verzorgen, maar zijn vrijgesteld van
kerkenraadswerk en het dienen in de erediensten.
In alle wijken komen de ouderlingen enkele keren per jaar samen in de
consistorievergadering.
Beleid: de huidige en traditionele vormen van pastoraat worden op waarde
geschat en gewaardeerd. Echter, het verlangen bestaat om vernieuwende en
intensievere vormen van onderling pastoraat te ontwikkelen, zo mogelijk binnen
een kader van gemeente-brede onderlinge samenwerking. Daar willen wij ons de
komende jaren voor inzetten, door daar uitgebreid onderzoek naar te doen.

Ouderenpastoraat
Het ouderenpastoraat neemt een bijzondere plaats in.
Mensen worden steeds ouder. Daardoor neemt ook het aantal ouderen in de gemeente
toe. En daarmee ook de pastorale vraag. Een vraag waaraan de predikanten niet meer
kunnen voldoen. Daarom wordt er in enkele wijken gewerkt met ouderlingen of
bezoekbroeders voor het ouderenpastoraat.
De vrouwen van de Hervormde Vrouwendienst komen bij speciale gelegenheden en
verjaardagen van 75 jaar en ouder langs.

Pastoraat in tehuizen
De verantwoordelijkheid voor het pastoraat aan gemeenteleden die verhuizen naar de
Vriezenhof, de Grevinckhof, de Buterhof of de Hulle blijft bij de wijkkerkenraad waar
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deze gemeenteleden vóór de verhuizing onder vielen. Dezelfde regeling geldt voor
verpleeghuis “ De Weemelanden” in Vriezenveen.
Bij langdurige opname in verpleeghuizen buiten de grenzen van onze kerkelijke
gemeente wordt de bewoners gevraagd naar de kerkelijke voorkeur: lid blijven van de
Hervormde Gemeente Vriezenveen, dan wel lid worden van een andere (Protestantse)
gemeente.
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4. DIACONAAT
Hoewel meerdere teksten de diaconale opdracht uitdragen, mogen de woorden die
Jezus ons leerde en die Mattheüs heeft opgeschreven, toch wel als een exponent in
dezen worden beschouwd:
“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te
drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was
naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in
de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem
antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven?
Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling
gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij
U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun
antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste
broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” (Math. 25:35-40)
Deze tekst valt niet mis te verstaan! Ook kunnen uit deze tekst al de basisopdrachten
worden gehaald: eten, drinken, kleding en onderdak verstrekken én omzien naar elkaar.
Diaconie is evangelieverkondiging door pastoraat en dienstbaarheid, door als kerk heel
concreet in de wereld present te zijn. Daarmee is diaconie een onmisbaar instrument
om het Evangelie te brengen bij hen die het ter harte genomen hebben, die ervan
vervreemd zijn, dan wel vreemd aan zijn.
Diaconale bewustwording
De diaconie heeft als centrale taak het toerusten van de gemeente tot het vervullen van
haar diaconale roeping. De centrale diaconie zorgt ervoor dat de diakenen voldoende
toegerust zijn om te kunnen functioneren in de wijk. Dit kan door middel van cursussen,
mentorschap, bijeenkomsten, bezinningsdagen.
Beleid: In de praktijk willen we dit vooral realiseren door het versterken van de
samenwerking met de wijkouderlingen. Dit kan bijvoorbeeld worden
gerealiseerd door een wijkdiaken aan een aantal sectieouderlingen te koppelen,
al dan niet aangevuld met een medewerkster van de HVD. Regelmatige
uitwisseling van informatie maakt de kans groter dat ook mogelijk diaconale
zaken eerder herkend worden. De organisatorische verantwoordelijkheid hiervan
ligt altijd binnen de wijk.
Taken in de Eredienst
De taken van de diakenen in de Erediensten zijn vastgelegd in het document "Leidraad
voor de diaken". Beleidsmatig worden hierin geen veranderingen voorzien.
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Wat betreft de informatievoorziening tijdens de Erediensten streven wij ernaar om
diaconale informatie (over acties, bijzondere collectes, etc.) zoveel mogelijk in de
afkondigingen of op een andere wijze (bijv. met een beamer) te vermelden.

Diaconaal beleid plaatselijk
Individuele hulpverlening
In de meeste gevallen gaat het hier om de zogenaamde “stille hulp”. Om stille hulp te
kunnen bieden is de diaconie afhankelijk van signalen die door gemeenteleden worden
opgevangen. Hulp kan worden geboden in de vorm van geld voor eerste
levensbehoeften, maar ook door bijvoorbeeld hulpverleningsinstanties in te schakelen.
Beleid: De diaconie streeft ernaar de ambtsdragers meer bewust te maken van
het feit dat mogelijke probleemsituaties zich ook in hun eigen omgeving kunnen
voordoen. Dit gebeurt onder meer door het onderwerp stille hulp op elke
kerkenraadsvergadering te bespreken.
Een andere vorm van individuele hulpverlening kan betrekking hebben op vluchtelingen
die binnen Vriezenveen zijn komen wonen. Het beleid is er op gericht om de contacten
met lokale/regionale organisaties te onderhouden. Hierdoor probeert de diaconie een
goed beeld te krijgen van het aantal vluchtelingen en ex-gevangenen dat binnen de
gemeente woont.
Ouderenzorg, mantelzorg, gehandicaptenzorg en vrijwilligerswerk
Een jaarlijks terugkerende taak van de diaconie is het faciliteren van een vakantieweek
voor deze doelgroep. De mogelijkheid wordt geboden om één keer per jaar, gedurende
een week, in een vakantiehuis te verblijven. Meestal is dat het F.D. Roosevelthuis in
Doorn. Ook de partner kan mee en deze wordt dan die week ontlast van de zorg. Het is
zaak te signaleren wie graag op vakantie zou willen, maar dat om financiële redenen
niet kan.
Diaconaal wordt aandacht besteed aan het werk van mantelzorgers in samenwerking
met en op aangeven van Steunpunt Informele Zorg Twenterand.
Commissie Eugeria, Het Meulenbelt en Krönnenzommer, De Weemelanden: Deze
commissie verzorgt bezoekavond(en) en middagbijeenkomsten in de verzorgingshuizen
De Vriezenhof en De Weemelanden.
Vrijwillige Hulpdienst Vriezenveen (VHD): Deze dienst verzorgt met vrijwilligers allerlei
diensten voor mensen die hulp nodig hebben. De dienst kan bestaan uit het verzorgen
van vervoer naar huisarts, tandarts, ziekenhuis, familiebezoek, helpen met
boodschappen doen, enz.
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Hervormde Vrouwendienst (HVD): De HVD is een kerkelijke instelling, die bestaat uit
vrouwelijke gemeenteleden. Het doel van de HVD is om, in overleg met de
wijkkerkenraad en de predikanten, behulpzaam te zijn in het gemeentewerk, door het
bezoeken van bejaarden, zieken, nieuw ingekomen gemeenteleden, enz.

Diaconaal beleid regionaal en landelijk
De diaconie is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Twenterand. Dit betreft een
samenwerkingsverband van de diaconieën en charitasinstellingen van de verschillende
kerkelijke gemeentes in de gemeente Twenterand.
Dit samenwerkingsverband is bedoeld om met alle kerken samen in de woonkernen
binnen de gemeente Twenterand een antwoord te vinden op de sociale en
maatschappelijke vraagstukken binnen onze burgerlijke gemeente.
Beleid: Dit willen we bereiken door vanuit dit platform gesprekspartner te zijn
van de gemeentelijke overheid, via de WMO-raad, en met allerlei instellingen
binnen de gemeente Twenterand op sociaal en maatschappelijk gebied.

Diaconaat wereldwijd
Indien zich ergens ter wereld een ramp voltrekt, dan kan de diaconie besluiten om een
bijzondere collecte te houden. Deze collecte komt dan in de plaats van een reguliere
collecte en de opbrengst wordt rechtstreeks gestort op de rekening van de
hulpinstantie.
De diaconie heeft als beleid om stichtingen en personen die vanuit de Hervormde
Gemeente Vriezenveen actief zijn op het gebied van het zendingswerk te ondersteunen.
De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage (eventueel via een bestemde
collecte) maar ook door bijvoorbeeld een artikel in de kerkbode te schrijven.

Jeugddiaconaat
Via het jeugddiaconaat worden de jongeren betrokken bij het diaconaat door het
organiseren van speciaal op de jongeren gerichte acties ten behoeve van de zwakkere
jongeren en ouderen in de samenleving, hetzij dichtbij, hetzij veraf.
Het jeugddiaconaat wordt voor een groot deel via het jeugdwerk in de praktijk gebracht
door de stichting ‘Reflection’. De diaconie betaalt hiervoor jaarlijks een vaste bijdrage
plus een aandeel in de kosten van de jeugdwerkcoördinator.
De jeugddiaconie organiseert zelf gedurende het jaar ook diverse activiteiten, door en
voor de jeugd, vaak in samenwerking met de jeugdclubs binnen de gemeente.
Uitwisseling over bestaande en nieuwe projecten vindt plaats via de DB vergaderingen
van Reflection, waar de jeugdouderlingen en afgevaardigde van de jeugddiaconie
aanschuiven.
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5. JEUGD- EN JONGERENWERK
Het jeugd- en jongerenwerk valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene
Kerkenraad. Behoudens het catechesewerk heeft ze het jeugd- en jongerenwerk
gedelegeerd naar Stichting Reflection (Jeugdraad Hervormde Stichting
Welzijnsbevordering).
Reflection heeft een jeugdwerk coördinator in dienst voor een dienstverband van 24
uur. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een jeugdwerk coördinator voor een
tijdelijk dienstverband van 6 uur, met in het bijzonder als taak de organisatie van de
vakantiebijbelweek.
We hanteren een brede definitie van het begrip jeugd en jongeren: het werk van
Reflection is gericht op de leeftijdscategorie van 4 t/m 24 jaar.

Doelstelling
Het doel van het jeugd- en jongerenwerk is de betrokkenheid van de jongeren bij het
Evangelie van Jezus Christus op te bouwen en/of te versterken. Zo mogen zij leren
antwoord te geven op hun doop, door de uitgestoken hand van hun Heere aan te
pakken en een relatie met Hem aan te gaan.
We onderscheiden hierin verschillende stadia:
- de jongeren in contact brengen met het Evangelie;
- zij leren de waarde van dit Evangelie voor hun leven kennen;
- ze worden aan de hand genomen en bij Christus gebracht;
- ze ontvangen geloofsonderricht: verbreding en verdieping;
- ze komen tot overgave aan hun Heere.

Werkwijze
In dit hele proces is er ruime aandacht voor zowel de cognitieve als affectieve kanten
van de geloofsontwikkeling. In de eerste stadia zal vooral aandacht worden geschonken
aan de affectieve benadering, om jongeren vanuit hun belevingswereld te kunnen
betrekken op Jezus Christus. Wanneer aan deze betrokkenheid is gebouwd, zal in meer
of mindere mate de behoefte ontstaan om ook meer over het Evangelie en ons
‘geloven’ te leren; de cognitieve kant.
In dit hele proces spelen de ouders van de jongeren een bepalende rol. Het is belangrijk
in het jeugdwerk ook ruim aandacht te schenken aan deze ouders.
Eveneens is het belangrijk om in het jongerenwerk te blijven ontwikkelen. De wereld
beweegt en ontwikkelt zich snel. Daar gaan jongeren in mee, zowel in de techniek, als in
zaken van kennis en ethiek. Hiervan kennis nemen en aansluiting bij vinden is belangrijk.
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Dat betekent: een regelmatige bezinning op en eventuele wijziging van de
werkmethoden.
Aandachtsvelden
Omgezet in een model onderscheiden we vier aandachtsvelden:
- Ontmoeten
- Leren
- Vieren
- Dienen
Ontmoeting
Bij de ontmoeting van het kind met het Evangelie van Jezus Christus spelen de ouders
een zeer belangrijke rol. Deze ontmoeting met het evangelie vindt gedurende alle
levensjaren plaats.
Naast een plaats van ontmoeting met het Evangelie, is de kerk ook ontmoetingsplaats
van mensen met elkaar. Een plaats waar aan relaties wordt gebouwd en via deze
relaties ook aan onze relatie met de Heere van de Kerk. In het jongerenwerk speelt
ontmoeting en relatie een essentiële rol.
Leren
Wij zijn als kerk – naast de ouders en de school - verantwoordelijk voor de
geloofsopvoeding van de kinderen en jongeren uit onze gemeente. Dit betekent dat wij
hen vertrouwd willen en moeten maken met de verhalen uit de Bijbel, met de
liturgische vormen van de eredienst, met het diaconale beroep dat het evangelie op ons
doet en met de geloofsvragen die uit onze traditie voortkomen. Enerzijds gaat het hier
om kennisoverdracht. Anderzijds gaat het om het toepassen van deze kennis voor hun
leven: Het ‘verstaan’. Bij dit ‘verstaan’ gaat het om meer dan kennis verwerven.
Vieren
Vieren betekent met elkaar uiting geven aan je liefde en dankbaarheid jegens God. Elke
kerkdienst is een viering. Het is van groot belang om de jongeren hierin een duidelijke
plaats te geven, zowel binnen de dienst (hun aanwezigheid), als bij de organisatie ervan.
Binnen de eredienst valt te denken aan het delegeren van diaconale en andere taken
naar de jongeren: collecteren, het bezorgen van de bloemen, beamteam, enz.
Bij het organiseren van de erediensten denken we aan: de JongerenDienstCommissie
(bij het organiseren van jongerendiensten), deelname aan combo en band, enz.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.
Dienen
Leven vanuit het Woord betekent omzien naar elkaar. Gericht zijn op God kan niet
zonder gericht te zijn op elkaar. Het evangelie doet een diaconaal beroep op ons. In het
jeugdwerk willen we de jongeren bewust maken van de verantwoordelijkheid om oog
te hebben voor de mensen om ons heen en de wereld waarin wij leven.
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De aandacht vanuit het jeugdwerk voor deze velden in relatie tot de leeftijdsgroep is bij
voorkeur op de volgende wijze verdeeld (donkerder betekent meer aandacht):
Leren

Vieren

Dienen

Ontmoeten

0-4
4-8
8-11
12-13
14-15
16-18
18+

Beleid: Om de doelstellingen m.b.t. jongeren te bereiken, wordt er gewerkt vanuit
de volgende waarden: Liefde, relatie, creativiteit en ontspanning.
Het Evangelie vindt vooral een goede bodem binnen bestaande relaties. Daarom
wordt er op ontspannen en creatieve wijzen gebouwd aan relaties met de jongeren.
Binnen deze relaties kan vanuit de liefde voor God, het Evangelie en elkaar op een
vruchtbare wijze de boodschap van Jezus Christus met elkaar worden gedeeld.

Werkvormen
We kennen verschillende vormen van jeugdwerk, waarbij wordt ingezet op creativiteit
en ontspanning, te onderscheiden in de volgende vormen:
1. Het catechesewerk
Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van Reflection, maar direct onder de
verantwoordelijkheid van de Wijkkerkenraden. In dit catechesewerk zijn de volgende
onderscheidingen te maken:
a. Basiscatechese: voor kinderen uit groep 7 en 8. Eens in de twee weken komen ze
thuis bij een catecheet, om een eenvoudige vorm van catechisatie te volgen. Hiermee
wordt getracht de kinderen te laten wennen aan een regelmatig catechisatiebezoek. De
affectieve benadering speelt in deze catechesevorm een voorname rol.
b. Mentorcatechese: voor jongeren van 12 t/m 15 jaar, die de middelbare school
bezoeken. Deze catechisatie bestaat uit een plenair gedeelte, gevolgd door (kleiner)
groepswerk. Door gebruik te maken van de methode “Follow Me” wordt er ruime
aandacht geschonken aan de affectieve kant van het geloofsonderricht.
c. Groepscatechese: voor jongeren van 12 t/m 15 jaar wonende in Wijk Oost, gegeven
door de predikant van Wijk Oost.
d. 16+ catechese: voor jongeren van 16 t/m 24 jaar.
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e. Belijdeniscatechisatie: voor gemeenteleden van 18 jaar en ouder, gegeven door de
predikanten van de verschillende wijken. Naast het affectieve- krijgt hierin ook het
cognitieve geloofsonderricht een belangrijke plaats.
2. Het “gerichte jeugdwerk”
Jeugdwerk dat gericht is op de jongeren van de gemeente. Met dit jeugdwerk wordt
getracht op creatieve manier de betrokkenheid van de jongeren op Jezus Christus te
vergroten. Er wordt vooral ingezet op affectieve vormen van geloofsoverdracht.
Hiermee wordt al van jongs af aan gebouwd aan bewust gemeenteleven.
Onder dit jeugdwerk zijn de volgende clubs te rekenen:
 Kingsclub
 Jeugdclub ’t Anker
 Jongensclub Benjamin
 Jeugdclub Mirjam
 Meisjesclub De Rankjes
 Tienerclub Spirit
Er is een jeugdvereniging die niet onder de verantwoordelijkheid van Reflection valt:
 JV Psalm 119:9
3. Het “open jeugdwerk”
Dit jeugdwerk is gericht op alle jongeren van Vriezenveen, al of niet bij een kerk
aangesloten. In dit “open jeugdwerk” willen we een plek bieden, waar jongeren in
groepsverband elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten, om zo vanuit de christelijke
identiteit een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van deze jongeren.
Onder het “open jeugdwerk” vallen de activiteiten van:
 Flame
 Stjäävelin Junior
4. Projectmatig jeugdwerk
Jeugdwerk op projectbasis. Hierbij valt te denken aan projecten als de
Vakantiebijbelweek.

Financiering Jeugdwerk
Het “open jeugdwerk” wordt voor een belangrijk deel gesubsidieerd door de overheid.
Dit is een belangrijke inkomstenbron om de dienstbetrekking van de jeugdwerk
coördinator te kunnen blijven financieren. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd
uit de inzameling van oud papier bij Stjäävelin. Door een afnemende subsidie en
dalende inkomsten uit de papieractie, staat de financiering van het jeugdwerk onder
druk.
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Beleid: In het jaar 2014 zal een kleine commissie bestaande uit leden van Reflection,
het college van kerkrentmeesters, de diaconie en de Algemene Kerkenraad het
beleid omtrent het jeugdwerk onder de loep nemen. Daarbij zal worden stilgestaan
bij de vraag of er kan worden volstaan met één jeugdwerker met een dienstverband
van 24 uur. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal worden gekeken hoe projectmatig
jeugdwerk als de vakantiebijbelweek op een goede manier kan worden voortgezet.
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6. VORMING EN TOERUSTING
Om te bouwen aan onze betrokkenheid op het Evangelie van Jezus Christus en elkaar,
en van daaruit als toegewijde christenen in de wereld te staan, is vorming van onze
geloofsidentiteit en toerusting met geloofsinstrumenten van groot belang.
De basisvorming en -toerusting vindt allereerst plaats in de erediensten, de catechese
en het kringwerk.
Daarnaast worden door de hiervoor speciaal ingestelde commissie ‘Vorming en
Toerusting’ - die onder verantwoordelijkheid staat van de Algemene Kerkenraad allerlei activiteiten georganiseerd, waarin vorming en toerusting worden verdiept door
middel van de behandeling van specifieke onderwerpen. Op plaatselijk niveau wordt
hierin beperkt samengewerkt met de commissie ‘Vorming en Toerusting’ van de
Gereformeerde Kerk te Vriezenveen.
De commissie wordt bij voorkeur samengesteld uit gemeenteleden van alle vier wijken
en een predikant.
De activiteiten van de commissie ‘Vorming en Toerusting’ zijn er in eerste instantie niet
op gericht om mensen bij Christus te brengen, maar om hen die reeds een relatie met
Christus onderhouden, extra te vormen en toe te rusten. Daarom richt dit werk zich
vooral op hen die deze vorming en toerusting ook zoeken; in praktijk zijn dat de
meelevende gemeenteleden. Deze worden voldoende bereikt.
Beleid: het aanbod van de avonden moet duidelijk in relatie staan met het doel van
‘vorming en toerusting’: het vormen van onze geloofsidentiteit en toerusting met
geloofskennis.
Om de geestelijke groei en enthousiasme bij ambtsdragers, groepsleiders (Jongeren
Dienst Commissie, leiding kindernevendienst, mentoren van de mentorcatechisatie,
leiding van de jongerenvereniging en kinderclubs e.d.) vast te houden dan wel te
bevorderen, is het van belang hen regelmatig toerusting aan te bieden. Op dit moment
schieten we hierin te kort.
Voor de toerusting kan gebruik gemaakt worden van hetgeen aangeboden wordt vanuit
de landelijke kerk (o.a. JOP, ambtsdragers cursus), dan wel door zelf daarvoor toerusting
te ontwikkelen.
Beleid: De komende jaren zal meer aandacht worden besteed aan het toerusten
van ambtsdragers en andere leidinggevenden voor hun specifieke taken binnen
de gemeente.
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7. CONTACT MET ANDERE KERKEN
Op dit moment zijn in Vriezenveen naast de Hervormde Gemeente de volgende
kerkgenootschappen gevestigd:
- Rooms Katholieke Parochie St. Antonius Abt.
- Gereformeerde Kerk (synodaal).
- Gereformeerde gemeente in Nederland.
- Pinkstergemeente "Jeruël".
- Evangelische “Gemeente Gods” te Aadorp.
- Hersteld Hervormde Gemeente.
De contacten met deze kerkgenootschappen zijn er niet of slechts heel beperkt.
De samenwerking met de Gereformeerde Kerk beperkt zich tot enkele werkgroepen,
die op basis van een gedeelde behoeften samenwerken. Hierbij valt te denken aan
projecten in het jeugdwerk en op het gebied van ‘Vorming en Toerusting’.
Concreet:
- evangelisatiewerk op “Het Berkenven” door het Dabar-team
- gezamenlijke avondmaalsdiensten in de Vriezenhof
- gezamenlijke ministerie-vergaderingen
- gezamenlijke jongerendienst (1x per jaar)
- vakantiebijbelweek.
Tot veel verder gaande samenwerking ontbreekt in beide gemeenten het daarvoor
benodigde brede draagvlak.
De Hervormde Wijkgemeente Zuid werkt beperkt samen met de Evangelische
“Gemeente Gods” te Aadorp. Die samenwerking bestaat uit enkele gezamenlijke
erediensten en uitnodigingen naar beide gemeenten om gebruik te maken van elkaars
toerustingswerk. De basis voor deze samenwerking ligt in beider verlangen om in
Aadorp missionair te kunnen werken, en op praktisch gebied in het gezamenlijk gebruik
van de Aakerk.
Beleid: We kiezen ervoor om contacten en eventuele samenwerking met andere
kerkelijke gemeenten op basis van behoeften te laten ontstaan en groeien.
Ondanks de soms diepgaande theologische verschillen en het feit dat we
verschillende wegen gaan, voelen we ons verbonden met de broeder- en
zustergemeenten. We zijn verbonden in dezelfde Heere Jezus Christus. De kracht
van het in Hem verbonden zijn is vele malen groter dan onze kerkelijke verschillen.
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8. KERKRENTMEESTERSCHAP
Ontwikkelingen vanaf 2008
Het aantal gemeenteleden is jaarlijks met ruim 90 personen afgenomen. Op dit moment
lijkt dit jaarlijks verlies iets minder te worden.
De actie kerkbalans heeft de afgelopen jaren de volgende bedragen aan toezeggingen
opgeleverd:
Jaar
bedrag
bedrag per lid:
2008
€ 508.742
€ 73,77
2009
€ 510.636
€ 75,78
2010
€ 520.307
€ 78,63
2011
€ 527.061
€ 80,52
2012
€ 519.068
€ 80,41
2013
€ 504.055
€ 79,12
2014
€ 503.074
€ 79,42
Na een opleving in de jaren 2010 en 2011 is er daarna weer sprake van een daling van
de toezeggingen. Van het totaalbedrag aan toezeggingen 2012 tot en met 2014 komt
50% voor rekening van leden ouder dan 60 jaar, hetgeen de jaren daarvoor enkele
procenten lager lag. Ook de vergrijzing lijkt dus enigszins bij te dragen aan de daling van
inkomsten.

Vermogens- en financiële positie
Ondanks de tekorten van de afgelopen jaren is de vermogens- en financiële positie nog
steeds goed te noemen. Dit is hoofdzakelijk te danken aan de in het verleden ontvangen
legaten en de kostenbesparing welke ontstaat bij een predikantsvacature.
De onderhoudsvoorziening, aangevuld met de jaarlijkse toevoegingen, achten wij
voldoende van omvang om hieruit de eerstkomende jaren het groot onderhoud te
kunnen bekostigen.
De noodzakelijke forse investering in beeld en geluid (2013) wordt, verdeeld over een
periode van 7 jaren, ten laste van de staat van baten en lasten geboekt. In de eerder
opgestelde begrotingen was hiermee al ten dele rekening gehouden.
Beleid:
- Verdere vermogenstoename is geen doel. Een sluitende begroting is belangrijker.
Om dit te bereiken zullen er kostenbesparingen moeten plaatsvinden.
- De financiële middelen die zijn vrij gekomen als gevolg van de
predikantsvacatures van de afgelopen jaren en de verkoop van de pastorie van
de voormalige wijk 2, worden deels beschikbaar gesteld voor niet-structurele
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pastorale en missionaire activiteiten, mits daarvoor een goed onderbouwd
beleid is ontwikkeld.

Levend geld
Het is niet onrealistisch om aan te nemen dat er de komende jaren een daling van
inkomsten te verwachten zal zijn. Om dit zoveel mogelijk te beperken zullen we nog
meer dan in het verleden een beroep moeten doen op de verantwoordelijkheid van elk
individueel gemeentelid en de gemeente als geheel. Dit betekent intensivering van de
activiteiten van fondsenwerving. De opzet van Kerkbalans Nieuwe Stijl, zoals opgezet
door de PKN, sluit hierop aan. Meer informatie hierover is te vinden op de website van
de PKN.
Beleid:
- Duidelijke informatie verstrekken over de financiële gang van zaken en hierover
in heldere bewoordingen communiceren met de gemeenteleden;
- Een beroep doen op eigen verantwoordelijkheden van gemeenteleden;
- Kerkbalans Nieuwe Stijl verder invoeren. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening
worden gehouden met gevoeligheden bij de gemeenteleden.

Kerkgebouwen
In 2009 is besloten om ultimo 2012 een nader besluit te nemen over al dan niet
volledige sluiting van de Aakerk. Volledige sluiting van de Aakerk levert een directe
kostenbesparing op van € 20.000 op jaarbasis. Indirect nog te verhogen met de
besparing op toekomstig groot onderhoud en het rentevoordeel bij verkoop van het
gebouw.
Toch kiest de Algemene Kerkenraad op dit moment niet voor volledige sluiting van de
Aakerk en wel om de volgende redenen:
a. de ontwikkeling van het kerkbezoek in de morgendiensten is positief te noemen;
b. de ontwikkeling van de vermogens- en financiële positie is op dit moment niet
zodanig negatief dat dit een dergelijke structurele ingreep noodzakelijk maakt.
Beleid: Om de toch noodzakelijk structurele kostenbesparingen te realiseren, zullen
vanaf 1 januari 2015 de diensten op 2e Kerstdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e
Pinksterdag in de Westerkerk vervallen. Vanaf 1 januari 2016 zullen alle
avonddiensten in zowel de Westerkerk als de Pollenkerk vervallen – met
uitzondering van de avondmaalszondagen - en worden vervangen door een
gezamenlijke avonddienst in de Grote Kerk, waardoor er elke zondag in de Grote
Kerk drie diensten zullen worden gehouden. Ook zal het aantal diensten op bid- en
dankdag worden beperkt tot een ochtend- en een avonddienst in de Grote Kerk.
Deze wijzigingen in het dienstenrooster levert een directe besparing op van ruim
€12.000 op jaarbasis.
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9. KERK EN MEDIA
Het is belangrijk om in ons functioneren als gemeente transparantie na te streven. Open
communicatielijnen zijn daarin van groot belang om elkaar tijdig en juist te informeren
over genomen besluiten, nieuwe ontwikkelingen, enzovoorts. Goede communicatie
bevordert het onderlinge begrip en voorkomt irritatie en vervreemding.
Binnen de gemeente maken we gebruik van de volgende media:
- Kerkbode
- Gemeentegids
- Website: www.hervormdvriezenveen.nl
- Afkondigingen in de kerk
- Beamers in de kerk

Kerkbode
In principe komt er elke twee weken een nieuwe ‘Kerkbode’ uit. Er is een
redactiestatuut opgesteld, waarin de afspraken zijn vastgelegd over de inhoud van de
kerkbode. De bedoeling van de kerkbode is om gemeenteleden te informeren over het
werk in de kerk, de pastorale aangelegenheden en voor geestelijke toerusting.

Gemeentegids
Eens in de twee jaar wordt een gemeentegids uitgegeven. Door middel van deze gids
wordt getracht de gemeenteleden inzicht te verschaffen in de structuur en werkwijze
van onze gemeente. Tevens wordt er in vermeld welke personen bij de verschillende
werkzaamheden betrokken zijn.

Website
Op de website is veel informatie te vinden over de activiteiten van de gemeente,
nieuwe ontwikkelingen, visie en ons belijden. Ook zijn de kerkdiensten hierop te volgen,
van de Grote Kerk zowel met beeld als geluid, de andere kerken alleen met geluid.

Afkondigingen
De afkondigingen vinden plaats voorafgaande aan de erediensten. Hierin wordt de
gemeente medegedeeld wat op dat moment van belang is en niet m.b.v. de beamer of
via de kerkbode bekend is gemaakt.
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Beamers
De beamers in de kerken worden gebruikt als communicatiemiddelen m.b.t.
onderwerpen en/of projecten die in bepaalde mate een link hebben naar de eredienst,
dan wel van groot belang worden geacht voor ons gemeenteleven. Ook worden zij
gebruikt tot ondersteuning van de eredienst door het tonen van de liturgie en de te
zingen liederen.

Beleid: De commissie “Media en Communicatie” zal ernaar streven dit jaar een
beleid te ontwikkelen voor de hele Hervormde Gemeente m.b.t. het gebruik van de
verschillende media.
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