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Samenvatting:
Sinds 1 mei 2004 maakt de Hervormde gemeente van Meerkerk deel uit van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN). Samen met een aantal andere Hervormde gemeenten heeft onze gemeente destijds
uitgesproken dat zij zich onder voorwaarden aansluit bij de PKN. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in
een verklaring. De verklaring is opgenomen in de “Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en
werken van de Hervormde gemeente te Meerkerk”

Gemeente-zijn in deze tijd
In het beleidsplan worden de volgende aspecten beschreven:
 De horende gemeente
 De vierende of samenkomende gemeente
 De lerende gemeente
 De biddende gemeente
 De dienende gemeente
 De Missionaire gemeente
Daarnaast is in het beleidsplan onze verbondenheid met het volk Israël opgenomen
Beleidsvoornemens:
 Verbinding + Verdieping = Gemeenschap: Verdere uitwerking van het gemeenteonderzoek
 Iedereen mag een plaats hebben in de gemeente: Meer gemeenteleden worden betrokken bij
het gemeente zijn. De kringen zijn laagdrempelig en sluiten aan bij de beleving van de
deelnemers. Gemeenteleden kunnen worden ingeschakeld bij leiden van de kringen.
 Verdieping: Meer aandacht voor toerusting. Meer aandacht voor toerusting binnen de kringen
en specifieke gemeenteavonden.
 Werken met jaarthema’s: Jaarlijks wordt er een jaarthema gekozen dat in de verschillende
activiteiten van de gemeente centraal staat.
 Toerusting van gemeenteleden(en buitenstaanders): Er is onderwijs nodig om christen te
worden en daar uit te leven. De gemeente is bij uitstek een veilige ‘oefenplek’ om leerling te
mogen zijn en daaropvolgend leraar te mogen worden voor de ander.
 Belangrijk is dat de continuïteit gewaarborgd is ( bijvoorbeeld toerusting jaarlijks of 2
jaarlijks terugkerend; denk daarbij aan Alpha cursus, geloofsopvoeding etc.)

Eredienst
De eredienst is de samenkomst van de gemeente, hier vindt de ontmoeting plaats tussen God en de
gemeente. Deze gemeente is geen optelsom van een aantal losse individuen, maar het Lichaam van
Christus. Ze heeft tot doel het uitleggen van het Woord van God en de toepassing ervan voor het
(geloofs-) leven.
Beleidsvoornemens:
 Zingen in de zondagse eredienst: Naar aanleiding van het gemeente onderzoek in 2013 en de
eerder gedane studie naar het zingen van een gezang/geestelijk lied in de erediensten heeft de
kerkenraad het voornemen om over te gaan tot invoering hiervan. Komende periode zal dit
verder worden uitgewerkt en voorbereid. Streven is om met ingang van 2015 dit vorm te
kunnen geven in de erediensten.
 Stimuleren bezoeken avonddienst: De avonddiensten worden duidelijk minder bezocht dan de
morgendiensten. We gaan dit nader onderzoeken en willen stimuleren dat de avonddiensten
beter bezocht worden.
 Leerdiensten: De kerkenraad zal zich in de komende periode bezinnen op de leerdiensten. Er
wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden met een eigentijdse vormgeving van de
leerdiensten. (HGJB project onder de titel ‘leerdienst.nu’).





Gedenken: De kerkenraad zal zich in de komende periode bezinnen op het moment van
gedenken van de overledenen. Nu gebeurt dit in de oudejaars avonddienst. In veel gemeentes
gebeurt dit in een dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze dienst staat dan
geheel in het teken van gedenken.
Voortzetting Heilig Avondmaal: We onderzoeken of we het Heilig Avondmaal in de
avonddienst voortzetten voor gemeenteleden die ’s morgens beslist niet aanwezig kunnen zijn.

Pastoraat:
Pastoraat is het onder de hoede van de Goede Herder, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord en in kracht
van de Heilige Geest, binnen en vanuit de gemeente van Jezus Christus omzien naar mensen op hun
levens- en geloofsweg, binnen het staan in deze wereld.
Beleidsvoornemens:
 LRP: Voornemen is om geautomatiseerd verslaglegging te doen d.m.v. LRP
 Toerusting: Verder invulling geven aan het onderwerp toerusting ambtsdragers en
gemeenteleden.
 Buurtpastoraat voor jong en oud: De haalbaarheid van deze vorm van pastoraat zal in de
komend vier jaar in één wijk worden uitgeprobeerd.
 Contact tussen generaties bevorderen: Het is van belang om het contact tussen generaties te
bevorderen.

Jeugd- en Jongerenwerk
Vanuit de Bijbelse opdracht om de kinderen uit onze gemeente liefdevol in aanraking te brengen met
de boodschap van Gods Woord en hen te onderwijzen en te leren om de weg achter Jezus te gaan,
vindt het jongerenwerk in diverse vormen in onze gemeente plaats
Beleidsvoornemens:
 Jeugdpastoraat: Onderzoeken en plan maken op welke wijze invulling gegeven kan worden
aan jeugdpastoraat. Versterken van persoonlijke aandacht voor jongeren vanuit kerkenraad en
gemeente
 Jeugddiaconaat: Onderzoeken in hoeverre en op welke wijze invulling gegeven kan worden
aan jeugddiaconaat
 Samenwerking: Bezien of en op welke wijze samengewerkt kan worden met de andere kerken
binnen Meerkerk voor wat betreft het jeugd- en jongerenwerk

Zending en Evangelisatie (ZEC)
We zien er naar uit een plek te zijn waar mensen onderwijs ontvangen, waar mensen hun persoonlijke
relatie met God kunnen verdiepen en waar mensen relaties met elkaar kunnen aan gaan, zowel binnen
als buiten de kerkmuren. De ZEC stelt zich ten doel het zendingsbewustzijn in de gemeente levend te
houden
Beleidsvoornemens:
 Taken: Uitwerken van de verschillende taken van ZEC
 Zendingsopdracht: Mogelijkheden onderzoeken op welke wijze de gemeente meer bewust
kan worden gemaakt van haar zendingsopdracht
 Gemeente zijn: Ons gemeente-zijn en kerk-zijn zowel afstemmen op mensen binnen onze
kerkelijke gemeente als daarbuiten; ons verdiepen in wat hen bezig houdt. Meer praten over
God dan over de kerk.
 Evangeliseren: Bezoeken van mensen die van het Evangelie vervreemd zijn. In de eerste
plaats komen daarvoor in aanmerking zij die nog wel ingeschreven zijn in de kerkelijke
registers, maar de band met de kerk hebben verloren. In de tweede plaats wordt de aandacht
gericht op hen die totaal geen binding hebben met de kerk of het geloof.





Kerkgebouw: Ons kerkgebouw (markant aanwezig in het midden van ons dorp en
samenleving) meer benutten en ‘open zetten’ om transparant, gastvrij en dienend bezig te
kunnen zijn in en voor de samenleving. (bijvoorbeeld: 1 x per maand de kerk open)
Alphacursus: Inzetten van de Alpha-Cursus voor mensen die niet (meer) naar de kerk komen
als kennismaking met het christelijk geloof. na en tijdens de cursusavonden.
Gastvrijheid: Bezien hoe we dat beter kunnen organiseren en zoeken naar activiteiten waarin
gemeente-zijn en gastvrijheid samen kunnen vallen.

Diaconaat:
Diaconaat is dus het uitoefenen van dienstbetoon en richt zich op de ander, de medemens, schepsel
van God. Diaconaat richt zich op hen die geen helper hebben, die in nood verkeren, verdrukt worden,
in onrechtvaardige situaties leven, door een ramp getroffen zijn, in de knel zitten of door welke
oorzaak dan ook aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen.

Beleidsvoornemens:








Vluchtelingen: Meer specifieke aandacht voor vluchtelingenwerk.
Verbinden: De verbinding tussen diaconaat, pastoraat en HVD moet versterkt worden.
Netwerken: Onderzoeken hoe we samen meer inzicht kunnen krijgen in de verschillende
risico groepen die het financieel moeilijk hebben binnen de gemeente. Gebruik maken van
verschillende netwerken binnen de gemeente.
Collectedoelen: Bezien op welke wijze wij de verschillende collectedoelen beter onder de
aandacht kunnen brengen zodat duidelijk waarvoor precies gecollecteerd wordt.
Begroting: Jaarlijks een begroting maken waarin er vanuit wordt gegaan dat we € 7.500,-meer uitgeven dan dat we binnenkrijgen .
Jeugddiaconaat: Samen met jeugdraad bezien op welke wijze we invulling kunnen geven aan
jeugddiaconaat.
Mehoro: Continuering ondersteuning van Mehoro.

Beheer:
De kerkenraad heeft de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. Het college stemt haar beleid af op het beleid van
de kerkenraad en doet verslag van haar werkzaamheden aan de kerkenraad.
Beleidsvoornemens:
 Besluit bouw/verbouw van de kerk: Uitkomsten van het onderzoek over haalbaarheid van het
onderzoek over bouw/verbouw van de kerk en de besluitvorming hierover. Het besluit tot al
dan niet uitvoering van de plannen wordt bepaald door een positieve beantwoording van de
volgende vragen:
- is er voldoende draagvlak binnen onze kerkelijke gemeente, incl. voldoende financiële
draagvlak;
- zijn externe partijen bereid tot mede financiering ;
- keurt het regionale college voor de behandeling van beheerszaken onze plannen goed.
 Onderhoud gebouwen: Het college stelt zich ten doel het onderhoud van de gebouwen
zodanig te verbeteren dat voor alle onderdelen in de onderhoudsrapportages minimaal de
kwalificatie “R” (redelijk) en in zoveel mogelijk gevallen de kwalificatie “G” (goed)
toegekend zal worden.
 Ordering archief: Het archief zal opnieuw geordend worden
 Visie op internet en sociale media: Het doel is om een heldere en goed doordachte visie te
formuleren op het gebruik van onze website en de diverse sociale media.

