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De afbeelding op het voorblad is ter beschikking gesteld door de fam. van de Berg uit 
Ermelo naar aanleiding van een schilderij van Otto de Bruijne (1949). 
 
“Maar Hij keek hen aan en zei: Wat betekent dan dit wat  geschreven staat: De steen 
die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden?” (Lukas 20:17) 
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Inleiding 
 
Het heeft door allerlei omstandigheden behoorlijk lang geduurd, maar voor u ligt het 
beleidsplan 2018-2021 van de Hervormde Gemeente Wierden. We weten dat de kerk niet 
door beleidsplannen wordt geregeerd, maar door onze Heere Jezus Christus, die Zijn Kerk 
bestuurt door Woord en Geest. Beleid heeft te maken met de toekomst. Over die toekomst 
spreken we altijd in voorzichtigheid. We geloven immers dat alles wat we doen en laten 
onder het voorbehoud staat van de toekomst van Gods handelen. Toch is het goed om aan 
te geven waar onze gemeente voor staat, richting te geven en te benoemen welke 
onderwerpen de komende vier jaren aan de orde zullen zijn. 
 
Als Hervormde Gemeente van Wierden hebben we een moeilijke tijd achter de rug. 
Ingrijpende beslissingen – die gevoelsmatig soms overhaast genomen zijn – hebben hun 
sporen nagelaten. Het beëindigen van een predikantsplaats en het buiten gebruik stellen van 
de Taborkerk hebben verdriet en verwarring met zich meegebracht terwijl de overgang van 
drie naar twee wijken een andere dynamiek in de aansturing van de gemeente heeft 
gebracht. Dit alles vraagt enerzijds om een helder omschreven visie en identiteit voor de 
komende jaren en anderzijds een duidelijke structuur en organisatie van de gemeente. Daar 
wil dit beleidsplan inhoud aangeven.  
 
Bij de totstandkoming van het beleidsplan is geput uit de documenten die in onze gemeente 
voorhanden waren zoals het vorige beleidsplan en de evaluatie vanuit “kerk van morgen”. 
Allereerst worden de gemeente, haar identiteit en de bouwstenen van beleid omschreven. 
Gebaseerd op wat in het verleden al is vastgesteld. Onze identiteit kan niet ter discussie 
staan, wel de vraag hoe we die als gemeente ervaren en wat we er onder verstaan. Hoe we 
ook recht kunnen doen aan de veelkleurigheid die er in de gemeente is. Dat is een 
doorlopend proces wat in de komende jaren voortdurend aandacht dient te krijgen in onze 
kerkelijke vergaderingen, in de erediensten en in het kerkenwerk binnen de gemeente. 
 
In dit beleidsplan is aandacht voor de structuur en organisatie van de gemeente. Taken en 
verantwoordelijkheden worden beschreven. Als gemeente hebben we een diaconale, 
pastorale en missionaire opdracht. We waken er voor dat deze opdracht gehinderd wordt 
door een vergadercultuur. De diverse commissies vervullen binnen onze gemeente een 
belangrijke rol en krijgen ruimte en verantwoordelijkheid om hun taken op een planmatige 
manier uit te voeren; de kerkenraden zijn eindverantwoordelijk. Het beleidsplan eindigt met 
het formuleren van een aantal beleidsvoornemens die de komende jaren vorm en inhoud 
zullen moeten krijgen. 

 
Vastgesteld te Wierden, 17 februari 2018 
 
 
 
 
 
T. Boorsma D. Dasselaar C. Hoogendijk 
Vz kerkenraad (wnd) Vz kerkenraad  Vz Algemene  
Wijkgemeente I  Wijkgemeente II  Kerkenraad 
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De Hervormde Gemeente Wierden en haar identiteit 
 
Onze hervormde gemeente, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland, is kerk in de 
traditie van de kerk van de Reformatie. Zij verbindt zich aan de Schriften van het Oude en 
Nieuwe Testament, zijnde het Woord van God, als norm en bron van ons leven. Levend uit 
Gods genade in Jezus Christus willen wij als gemeente onze opdracht vervullen om dit 
Woord te horen en te verkondigen. Daarom belijden wij, in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.  
 
Het belijden van onze gemeente vindt plaats in verbondenheid met de Kerk van alle eeuwen 
waarin het ongetwijfeld christelijk geloof werd doorgegeven, zoals verwoord en steunend op 
de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis 
van Athanasius. Komend uit de Reformatie weten wij ons van harte verbonden met de 
gereformeerde traditie, die in het bijzonder wordt verwoord in de Heidelbergse 
Catechismus, de Catechismus van Geneve en de Nederlandse Geloofsbelijdenis met de 
Dordtse leerregels.  
 
Belijdend staande in deze traditie herkennen wij in onze gemeente een veelkleurige 
uitdrukking daarvan, zoals deze doorgaans in de modaliteiten van de Confessionele 
Vereniging en de Gereformeerde Bond tot uitdrukking komt. Daarnaast zijn er ook invloeden 
vanuit de Evangelische stromingen te ontwaren. Deze veelkleurigheid is belangrijk en van 
waarde voor ons. Wij zien hierin de werking van de Heilige Geest die het lichaam van 
Christus, waarvan Christus zelf het Hoofd is, bezielt en beademt.  
 
Zoals het menselijke lichaam vele leden heeft, maar toch één lichaam is, zo is de gemeente 
geroepen, met de verscheidenheid van gaven en talenten, te wandelen in de eenheid van de 
Geest en die eenheid te bewaren en te versterken. Als lichaam van Christus voedt zij zich 
met het Woord van God en met aanhoudend gebed, opdat zij mag groeien in geloof, hoop 
en liefde. Mét elkaar willen vóór elkaar - en allen die de Heere toevoegt - één gemeente zijn. 
Vanuit deze gezindheid verstaan wij onze veelkleurigheid en willen haar niet alleen 
respecteren, maar ook – indien nodig – met  onderlinge afspraken waarborgen. 
 
Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening getuigen wij als 
gemeente van het heil in Christus en weten wij ons geroepen het belijden te toetsen bij het 
licht van de Heilige Schrift en doen we afstand van alles wat dit belijden weerspreekt. De 
Hervormde Gemeente van Wierden is een gemeenschap van leerlingen van Jezus Christus, 
die leven vanuit het geschenk van een persoonlijk geloof in Christus, Hem volgen en dienen 
en zich inspannen om ook anderen tot leerling van Hem te maken. Kort samengevat: 
“Christus kennen en bekend maken”. Deze missie willen we inhoud geven vanuit samen 
vieren, samen leren, omzien naar de ander en dienen en getuigen.  
 
Wij weten ons een geroepen en gezonden gemeenschap in Jezus Christus. In de heilige doop 
ontvangen wij onze identiteit in Christus. In het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis 
bevestigen wij dat en in het avondmaal vieren wij onze identiteit in Christus.  
 
Als gemeente van Jezus Christus willen wij in de maatschappij op een inspirerende wijze 
voor jong en oud gemeente zijn. Opbouwend en verrijkend voor de gemeenteleden zelf 
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doordat de gemeente samenbindend is (vanuit de liefde tot God en voor elkaar), veelkleurig 
is (vanuit eenheid ruimte, respect en waardering voor elkaar), veelzijdig is (zoals het lichaam 
uit veel delen bestaat, maar toch één is), verantwoordelijk is (het woord horen en doen) en 
verwachtingsvol is (weet wat ze van Wie mogen verwachten). Wij stellen ons daarbij open 
voor de gaven van de Heilige Geest. Zo wordt de gemeente aantrekkelijk voor mensen die er 
nog geen deel van uitmaken.  
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Bouwstenen voor beleid 
 
In ons denken over het geheel van de gemeente in al zijn facetten staat het onveranderlijke 
evangelie en niet de veranderlijke en veranderende cultuur centraal. We zien verwachtings-
vol omhoog en bidden om Gods leiding hoe we in die genoemde cultuur de goede vormen 
kunnen vinden waarmee we een appèl kunnen doen op mensen om zich met dat evangelie 
van God en Zijn Zoon Jezus Christus die Hij gezonden heeft, te verbinden. In onze visie op 
gemeente-zijn denken wij vanuit onze ambtelijke roeping en verantwoordelijkheid. Het 
veelkleurig gemeente-zijn impliceert de onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
die nodig is om gezamenlijk de lof van God te verkondigen en onze pastorale, missionaire en 
diaconale roeping te vervullen. 

Eenheid in verscheidenheid 
 
De kerkgeschiedenis van Wierden laat door de tijd allerlei veranderingen zien. In wijsheid 
werden door kerkenraden besluiten genomen om zaken in het kerkelijk leven aan te passen. 
Als Hervormde Gemeente Wierden accepteren we de kerkelijke veelkleurigheid en maken 
we er tegelijkertijd geen doel op zich van. We hebben elkaar nodig en we willen elkaar nodig 
hebben!  Het gaat daarbij om een gezindheid en niet om een bepaalde gezindte. Uiteraard 
heeft elke mogelijke verandering tijd en zorgvuldigheid nodig. Principieel denken en primaire 
onderwerpen worden onderscheiden van cultureel denken en secundaire onderwerpen. Dit 
vraagt Bijbelse doordenking.  

Jongeren in de gemeente 
 
Wij willen de zorg voor kinderen en jongeren onderstrepen, de volgende generatie die wij 
graag onder het Woord en in de gemeenschap van de kerk zien opgroeien, delend in het heil 
in Christus. 

Structuur/communicatie  
 
Duidelijkheid, helderheid, transparantie zijn onmisbare bouwstenen in het kerkelijk huis. 
Besluiten moeten terugvindbaar zijn. Door de kerkenraad gegeven opdrachten aan 
commissies moeten helder en eenduidig zijn. Het is belangrijk dat communicatie intern en 
extern adequaat, correct en efficiënt is. Ieder gemeentelid dient op zijn of haar plek in de 
organisatie gemakkelijk te kunnen beschikken over alle noodzakelijke informatie die nodig is 
voor de uitoefening van zijn of haar taak. Daarbij moeten de moderne informatietechnieken 
maximaal gebruikt worden en tegelijkertijd de privacy maximaal beschermd worden. 

Omzien naar elkaar 
 
De christelijke gemeente is bij uitstek de plaats waar naar elkaar wordt omgezien. De 
praktijk leert dat er nog veel ruimte voor verbetering is. 
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De kerkenraden 
 
De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraden. Binnen de Hervormde Gemeente 
Wierden zijn er twee wijkkerkenraden (I en II) en één – nevengeschikte – algemene 
kerkenraad (AK). Door middel van deze ambtelijke vergaderingen wordt het werk verricht in 
gehoorzaamheid aan de Bijbel en in onderlinge saamhorigheid. 

Wijkkerkenraden 
 
De samenstelling van de wijkkerkenraden (WK) is geregeld in de kerkorde. De taken en 
bevoegdheden van de wijkkerkenraden omvatten alles, wat tot de taken en bevoegdheden 
van de kerkenraad behoort, met uitzondering van hetgeen nadrukkelijk aan de AK is 
toevertrouwd. De taak van de wijkkerkenraad betreft de pastorale zorg van de 
wijkgemeente in alle opzichten. Van de verschillende werkzaamheden die aan de 
wijkkerkenraad zijn toevertrouwd zijn navolgende taken de belangrijkste: 
 

a) het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld; 
b) het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de 

gemeente; 
c) het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de kerkorde is 

opgedragen; 
d) het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn 

behandeld; 
e) het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de 

gemeente; 
f) het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt 

gevraagd; 
g) de verkiezing van predikanten samen met de Algemene Kerkenraad 

Algemene Kerkenraad en de colleges 
 
De Algemene Kerkenraad (AK) wordt gevormd uit de wijkkerkenraden. De samenstelling is 
vanaf 2018 (per wijk) 1 predikant, 2 ouderlingen, 1 ouderling-kerkrentmeester en 2 
diakenen.1  Deze vertegenwoordigers handelen namens hun wijkkerkenraad (en dus met last 
en ruggenspraak). De voorzitter, scriba en de jeugdouderling organisatie worden boventallig 
benoemd; het aantal boventallige leden van de AK is ten hoogste 1/3 deel van het totaal 
aantal leden van de AK. De AK behartigt de belangen van de gehele gemeente; taken en 
bevoegdheden zijn geregeld in de kerkorde. Nadrukkelijk is aan de AK toevertrouwd: 
 

a) het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen 
in het geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan 
de algemene kerkenraad wordt toevertrouwd; 

b) het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in zijn geheel, waar dat 
nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke 

  

                                                      
1 Het is wenselijk dat de voorzitters van zowel de colleges van diakenen en kerkrentmeesters als de 
wijkkerkenraden deel uitmaken van de Algemene Kerkenraad. 
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verscheidenheid. De AK is geroepen de eenheid in de gemeente te bewaren met 
inachtneming van de voorkomende kerkelijke verscheidenheid; 

c) de vermogensrechtelijke aangelegenheden en al datgene wat te maken heeft met de 
rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers. De dagelijkse 
taakuitvoering is gedelegeerd aan het college van kerkrentmeesters (CVK). Hun 
werkzaamheden zijn vastgelegd in Bijlage 1; de meerjarenbegroting van de 
Hervormde Gemeente Wierden is te vinden in Bijlage 2. 

 
Daarnaast is de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wierden belast met: 
 

d) de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten; 
e) de diaconale aangelegenheden. De dagelijkse taakuitvoering is gedelegeerd aan het 

college van diakenen (CVD). Haar werkzaamheden zijn vastgelegd in Bijlage 3; 
f) de zorg voor de missionaire en pastorale arbeid en de geestelijke vorming. De 

dagelijkse taakuitvoering ligt bij de jeugdouderlingen, ouderlingen, kerkelijk werkers 
en predikanten. 

g) het contact met en het bevorderen van de gemeenschap van de plaatselijke kerken; 
h) de behartiging van de belangen van de centrale gemeente bij de burgerlijke overheid 

en andere externe partijen; 
i) jaarlijkse vaststelling van het preekrooster en het collecterooster; 
j) het instellen van commissies inclusief vaststelling van de opdracht; 
k) de verkiezing of aanwijzing van ouderlingen en diakenen met een bepaalde opdracht, 

samen met de betreffende wijkkerkenraad;  
l) het opstellen van de plaatselijke regeling(en); 
m) het opstellen van het vierjaarlijkse beleidsplan, inclusief het financiële beleid op 

hoofdlijnen en het bepalen van prioriteiten. Voor de opstelling van het beleidsplan 
wordt overleg gepleegd met de kerkenraden, het college van kerkrentmeesters en 
het college van diakenen;  

n) jaarlijkse evaluatie van het kerkelijke jaar en overleg over eventuele consequenties 
voor het nieuwe beleidsplan; 

o) het bijeenroepen van vergaderingen van alle ambtsdragers van de gemeente voor de 
bespreking van voor de gehele gemeente van belang zijnde aangelegenheden. Onder 
deze aangelegenheden wordt mede begrepen verdieping op thema’s betreffende 
geloof, kerk en samenleving; 

p) het houden van gemeenteavonden en gemeentedagen; 
q) de organisatie van gemeenschappelijke ontmoetingen van de gemeenteleden op 

zondag buiten de erediensten om;  
r) het beslissen over de inrichting van het kerkgebouw na overleg met het college van 

kerkrentmeesters.  
 
Binnen beide genoemde colleges (CVK en CVD) zijn alle betreffende ambtsdragers 
(kerkrentmeesters en diakenen) uit de wijkkerkenraden vertegenwoordigd waardoor er 
maximale afstemming en wisselwerking kan plaatsvinden. De colleges opereren zelfstandig 
binnen het raamwerk van de kerkorde en de plaatselijke regelingen; de eind-
verantwoordelijkheid berust bij de AK. 
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Afbeelding A: Organogram Hervormde Gemeente Wierden  (versimpeld).  Over het 
noodzakelijk verbeteren van de koppelingen –  tussen enerzijds de kerkenraden onderling en 
anderzijds de kerkenraden en de diverse commissies  –  zijn aparte beleidsvoornemens 
geformuleerd. 2 

 
 
 
 

 Bijbehorend commissies / medewerker(s) 
  

Wijkkerkenraad (WK) Predikant 
Kerkelijk werker (behalve werkvelden Apostolaat en Catechese) 
Bezoekcommissies 

  

Algemene Kerkenraad (AK) Commissie Eredienst (bijgestaan door filmers, beameraars, 
organisten / muzikanten v.w.b. hun bijdrage aan de eredienst) 

Commissie Kerkblad 
Website 
Jeugdcommissie 
Commissie Apostolaat 
Commissie Toerusting en Geloofsgroei 
Commissie Catechese 
Kerkelijk werkers (v.w.b. Apostolaat en Catechese) 
Psychisch Pastorale Toerusting (PPT)  
Zendingscommissies 

  

College van Diakenen (CVD) Bezoekcommissie 
Jongerendiaconaat 
Mediacommissie 

  

College van Kerkrentmeesters (CVK) Administrateur 
Kosters 
Kerkelijk werkers en organisten (v.w.b. de arbeidsrechtelijke 
aspecten) 

 

Afbeelding B: Relatie Kerkenraden –  Colleges –  Commissies –  Werkgroepen –  Medewerkers.  

                                                      
2 P = Predikant, OKW = Ouderling Kerkelijk Werker, Scr = Scriba (secretaris), KR = Kerk Rentmeester, OKR = 
Ouderling Kerk Rentmeester, D = Diaken, (J)O = (Jeugd) Ouderling. 
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De commissies 
 
Behalve het werk in de kerkenraden zijn er diverse beroepskrachten en vele vrijwilligers 
werkzaam. De kerkenraden en colleges sturen voor bepaalde werkzaamheden commissies 
aan die hun werk bovenwijks uitvoeren. Het werk van de commissies wordt elk voorjaar 
door de wijkkerkenraden geëvalueerd. Daarop wordt door de Algemene Kerkenraad, voor de 
zomervakantie, samen met de voorzitters van de commissies de richting bepaald voor het 
nieuwe seizoen. 

Eredienst 
 
De commissie eredienst bestaat uit beide predikanten, twee ambtsdragers en twee 
gemeenteleden en coördineert de inrichting van de erediensten en een aantal andere 
liturgische momenten zoals eventuele momenten voor en na de diensten, avondgebed, 
bijeenkomsten stille week en de kerstviering Kindernevendienst. De commissie maakt een 
rooster van alle diensten en bijeenkomsten. 

Jeugdwerk 
 

De jeugdcommissie motiveert jongeren om Jezus te volgen in het groeien in het geloof, het 
worden van discipelen van Jezus, het innemen van een plaats in de gemeente en vervuld 
met de Heilige Geest keuzes maken in het persoonlijk leven, in de kerk en in de samenleving. 

Apostolaat 
 
De commissie is stimulerend en prikkelend bezig om mensen nieuwsgierig te maken naar het 
christelijk geloof zodat men verlangt naar een persoonlijke relatie met Jezus. De commissie 
maakt de gemeente bewust van de missionaire taak. Zij zoekt en benoemt de mogelijkheden 
die daarvoor aanwezig zijn. Hierbij verschuift de focus van het organiseren van missionaire 
activiteiten waar gemeenteleden in hun vrije tijd aan deelnemen, naar het aanmoedigen en 
ondersteunen van gemeenteleden om Jezus op alle terreinen van het leven te volgen. 

Toerusting en Geloofsgroei  
 
De commissie draagt bij aan de toerusting en geloofsgroei van gemeenteleden. Ze gebruikt 
daarvoor verschillende methoden, zoals bijvoorbeeld leerhuisavonden, (doop en huwelijks) 
cursussen, koffie ochtenden, kring avonden en andere vormen die het onderlinge pastoraat 
en diaconaat in de gemeente bevorderen. 

Catechese 
 
De commissie zorgt ervoor dat er kerkelijk onderricht wordt gegeven. Dit onderricht betreft 
het lezen en verstaan van de Heilige Schrift, de eredienst, de liederen en gebeden, de 
belijdenis en de geschiedenis van de kerk en het leven als christen in de wereld. De 
catechese wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de betreffende wijkkerkenraad, in 
de regel door de predikant. De wijkkerkenraad kan de catechese geheel of ten dele 
opdragen aan daartoe bekwame leden van de gemeente of aan daartoe opgeleide leden van 
de kerk. Deze worden begeleid door de predikant of een kerkelijk werker. 
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Psycho Pastorale Toerusting  
 
Dit team van Psycho Pastorale begeleiders wil steun bieden aan mensen die zijn 
vastgelopen. Het delen van problemen kan helpen om te helen. Mensen die lijden onder 
tekorten en beschadigingen hebben troost en nabijheid nodig in een vertrouwde omgeving, 
zodat moeilijke dingen uitgesproken kunnen worden. 
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De eredienst 
 
De afgelopen jaren is opnieuw gebleken dat wensen en verwachtingen ten aanzien van de 
invulling van de erediensten verschillend zijn. In de veelkleurigheid van onze gemeente 
waarin gemeenteleden zich binnen het brede spectrum reformatorisch - evangelisch 
bevinden en in een tijd waarin gevoel en beleving belangrijker geworden zijn, is het goed om 
in de erediensten diversiteit aan te brengen t.a.v. de liturgische invulling. De kerkenraden 
hebben daarom in 2016 een liturgische bandbreedte opgesteld dat geldt voor de gehele 
gemeente. Om binnen de Hervormde Gemeente Wierden tot een meer evenredige en 
evenwichtige en voorspelbare invulling van deze liturgische bandbreedte te komen is een 
beleidsvoornemen geformuleerd. 
 
 
 

Liturgische bandbreedte Hervormde Gemeente Wierden3 
    
    

 Psalmdienst  Liedboekdienst 

    

Psalmen en 
gezangen 

Psalmberijming 1773. Gezangen onder de 
noemer ‘Enige gezangen’ in het 
psalmboek van 1773. 

 Psalmberijming 1968, Liedboek voor de kerken 
1973. Met aanvullend ieder geestelijk lied dat 
het christelijke belijden niet weerspreekt.  

    

Bijbelvertaling Herziene Statenvertaling (HSV).  HSV (incidenteel een andere vertaling). 
    

Kinder-
nevendienst 
(KND) 

KND tijdens de dienst; kinderen worden 
heen gezonden na inleidend woord door 
de voorganger. Deze licht de gemeente in 
over bijzondere projecten van de KND. 

 
Meer ruimte bieden aan KND leiding, 
respectievelijk themata / projecten. Eventueel 
kinderlied. 

    

Liturgische 
formulieren 

Liturgische formulieren uit de 
Gereformeerde traditie in de hertaling 
van de GB. 

 
Dienstboek PKN. 

    

Woorden 
voor het leven 

Wetslezing uit Exodus 20, Leviticus 19, 
Deuteronomium 5. 
 

 
Wetslezing , afgewisseld met reformatorisch 
‘Verootmoediging en genadeverkondiging’ 
waarbij ook zowel uit het OT als NT leerregels 
(vermaning en vertroosting) hun plaats krijgen. 

    

Geloofsbelijdenis Apostolische geloofsbelijdenis; 
Geloofsbelijdenis van Nicea; 
Geloofsbelijdenis van Athanasius; 
Geloofsbelijdenis uit reformatie. 
 

 
Apostolische Geloofsbelijdenis; 
Geloofsbelijdenis van Nicea; Geloofsbelijdenis 
van Athanasius; Geloofsbelijdenis uit 
reformatie. Aangevuld met: Geloofsbelijdenis in 
kindertaal en aansprekende hertalingen, 
wellicht in de vorm van geloofsgetuigenissen. 

    

Beamergebruik Alleen als Psalmbord. 
 

Breder benutten. 

    

Bijzondere 
diensten 

Catechismus. 
 

Meer themadiensten (bijv. welkom, 
jeugddiensten, zangdienst, etc.; maar ook 
leerdienst en/of preekcycli. 

    

Muzikale 
begeleiding 

Orgel. 
 

Naast orgel, meerdere instrumenten, eventuele 
andere vormen: zang, koor, cantorij, 
praiseband. 

 

Afbeelding C: Liturgische bandbreedte  Hervormde Gemeente Wierden.  

                                                      
3 ‘Psalmdienst’ en ‘Liedboekdienst’ zijn bedoeld als herkenbare verzamelnamen. 
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Beleidsvoornemens 2018-2021 
 
Op basis van al het voorafgaande zullen de kerkenraden zich de komende beleidsperiode 
buigen over de volgende beleidsvoornemens. De beleidsvoornemens van het College van 
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen worden apart verwoord in Bijlagen 1 en 3. 
 
Eenheid in verscheidenheid 
 
De Algemene Kerkenraad evalueert elk jaar in januari het afgelopen kerkelijk jaar op het 
aspect “Eenheid in verscheidenheid”, komt met concrete aanbevelingen en voorstellen en 
legt deze voor ter besluitvorming. Deze besluiten vormen de basis voor de actualisering van 
het beleidsplan waardoor de vierjaarlijkse vaststelling in de toekomst niet lang hoeft te 
duren en feitelijk een hamerstuk kan worden. 
 
Om te komen tot een evenredige en evenwichtige verdeling van de vastgestelde liturgische 
bandbreedte over alle erediensten zal de AK begin 2018 tot een concreet voorstel komen 
voor een evenredige en evenwichtige verdeling van het vastgestelde liturgische kader over 
alle erediensten. Er zullen ook criteria gezocht worden voor de selectie van “liedbundels” 
anders dan bundelbeperking alleen. De werkopdracht voor de commissie Eredienst zal 
worden geactualiseerd. De manier waarop de beamer wordt gebruikt wordt heroverwogen 
waarbij een helder kader – dienstbaar aan de eredienst / verkondiging – zal worden 
geformuleerd. Binnen alle erediensten zou de beamer een rol kunnen gaan spelen in het 
verkorten van de afkondigingen en het gelijktijdig oplossen van de privacy-gerelateerde 
aspecten. Bij Liedboekdiensten wordt in algemene zin gedacht aan “meer benutten”.  
 
Verder zal er actief worden geparticipeerd in het plaatselijke netwerk van christelijke kerken 
binnen het platform van het Wierdens Interkerkelijk Overleg (WIO), namelijk het 
Pastoresoverleg (PO) en het Interkerkelijk Beraad (IB). 
 
Jongeren in de gemeente 
 
We zijn verlegen met de vraag hoe we de jongeren beter kunnen bereiken in een maat-
schappij die heel veel aandacht van hen trekt. Wij realiseren ons dat ouders en ouderen de 
beste geloofsambassadeurs zijn voor de jongere generaties. Als kerkenraden weten we dat 
we de jongeren niet gaan bereiken met dikke beleidsdocumenten of veranderingen aan de 
eredienst. Ook hebben wij niet de illusie dat we hun netwerken in kaart zouden kunnen 
brengen en beïnvloeden. We willen daarom de komende beleidsperiode onze jongeren op 
persoonlijke wijze gaan enthousiasmeren om ons voorbeeld te volgen en daarmee hun 
plaats in te nemen bij de gemeente van God. Elk gemeentelid wordt daarbij ingeschakeld. 
 
Structuur/communicatie  
 
Binnen de Hervormde Gemeente Wierden wordt adequaat, efficiënt en duurzaam 
gecommuniceerd. Onder adequaat wordt verstaan dat we elkaar uit laten praten, er naar 
elkaar wordt geluisterd en dat de antwoorden tijdig en inhoudelijk zijn. Onder efficiënt 
wordt verstaan dat de informatie primair op de plek komt waar het moet zijn en dat we in 
begrijpelijke taal met elkaar communiceren en ons daarbij zo eenvoudig mogelijk 
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uitdrukken. Onder duurzaam wordt verstaan dat besluiten en berichten – die het belang van 
de gehele gemeente dienen – makkelijk zijn terug te vinden voor iedereen. 
 
De vraag is gerechtvaardigd of de huidige organisatievorm van de Hervormde Gemeente 
Wierden de interne communicatie bemoeilijkt in plaats van bevorderd. We zoeken passende 
oplossingen in het ontwikkelen en beproeven van vaardigheden (en niet in specifiek 
communicatie-beleid). Daarnaast zal onderzocht worden of de organisatie “platter” gemaakt 
kan worden door bijvoorbeeld terug te gaan van twee wijkkerkenraden plus een AK naar één 
kerkenraad. Ook is er een duidelijke noodzaak om de commissies directer te koppelen aan 
de ambtelijke vergaderingen en daarmee commissiewerk en ambtelijke bearbeiding dichter 
bij elkaar te brengen. Elke commissie krijgt een vaste coach vanuit de AK. 
 
Elke mogelijkheid tot interactie en samenwerking met buitenkerkelijke organisaties, 
bedrijven en overheden zal worden benut. Qua woordvoering zijn in formele zin de 
voorzitters van de kerkenraden de eerstaangewezenen. Elk gemeente- en kerkenraadslid 
wordt echter tegelijkertijd uitgedaagd ervoor te zorgen dat “externen” niet alleen over de 
kerk praten maar vooral communiceren over de toegevoegde waarde van het kerk-zijn en 
vooral het christen-zijn. 
 
We gaan meer en vooral beter gebruik te maken van moderne technieken, ook voor de 
presentatie naar buiten (website, social media, etc.). Daarbij is het noodzakelijk dat het 
gebruik van dergelijke media breder gedragen gaat worden, dat er meer ruimte komt voor 
creativiteit en pro-activiteit en dat het beheer van deze moderne middelen door meerdere 
personen wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld in de vorm van een representatieve werkgroep. 
Tevens zal de structuur en communicatie van de hervormde gemeente Wierden getoetst 
worden aan de huidige privacy-regelgeving (WBP; Wet Bescherming Persoonsgegevens) en 
voorbereid worden op toekomstige regelgeving betreffende bescherming van gegevens 
(AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 
Omzien naar elkaar 
 
Onderdeel van het omzien naar elkaar is het omgaan met zaken die niet voor iedereen 
vanzelfsprekend zijn. Daarom zal de gemeente in de volle breedte voortdurend uitgedaagd 
worden om het omzien naar elkaar meer vorm te geven dan tot op heden vanuit de traditie 
gebruikelijk is. Daarbij valt te denken aan ziekenbezoek, gastvrijheid, welkom heten van 
onbekende kerkgangers, vrijwillige hulpverlening, maatjesprojecten, etc.. 
 
Daarnaast hebben de kerkenraden een traject in gang gezet om tot zogenaamde pastorale 
handreikingen te komen over het huwelijk, samenwonen en homoseksualiteit, etc.. Het is de 
bedoeling om deze handreikingen in deze beleidsperiode vast te stellen en in gebruik te 
nemen. Wellicht dat ook een andere manier van pastoraat bedrijven (doelgroepgericht in 
plaats van met geografische indelingen te werken) het omzien naar elkaar bevorderd en 
jongeren beter kan bereiken. 
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Bijlage 1: Werkzaamheden college van kerkrentmeesters 
 
 
In overleg met en in verantwoording aan de Algemene Kerkenraad schept en onderhoud het 
college van kerkrentmeesters de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en 
werken van de gemeente.  
 
Samenstelling en verantwoordelijkheden 
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 8 leden (4 per wijkgemeente). Van de 8 
kerkrentmeesters zijn er 6 ouderling - kerkrentmeester. De overige 2 zijn geen ouderling.  
 
Bevoegdheden en taken 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente met in achtneming 
van het vastgestelde beleidsplan en de begroting. De taken zijn: 
  

a) behartiging van de zaken m.b.t. het kerkelijk bureau  
b) beheer van verzekeringspolissen  
c) personeelsbeleid  
d) onderhoud van alle kerkelijke gebouwen  
e) geldwerving voor de hiervoor genoemde zaken  
f) medewerking aan opstellen beleidsplan  
g) opstellen begroting voor 1 oktober van de zaken die onder 

verantwoording berusten van het college van 
kerkrentmeesters.  

h) opstellen jaarrekening voor 1 april van de zaken die onder 
verantwoording berusten van het college van 
kerkrentmeesters.  

  
Knelpunten 
Er zijn geen acute knelpunten. Voortdurende bewaking van de inkomsten en uitgaven is 
noodzakelijk. Vergrijzing en afhaken van jongeren kan op middellange termijn een probleem 
worden. Daarnaast moeten wij onze ogen niet sluiten voor een dreigend tekort op het 
moment dat Ichtus de huur van de Taborkerk op zegt. 
 
Beleidsvoornemens 
Met betrekking tot de beleidsvoornemens die grote investeringen met zich meebrengen zal  
het College een zorgvuldige afweging maken of dit verantwoord is ten opzichte van de 
meerjarenbegroting. Voor de komende periode verdienen de volgende punten bijzondere 
aandacht: 
 

‒ besluitvorming pastorie Burg. J.C. van den Bergplein; 
‒ vervanging orgel Hoge Hexel; 
‒ verhuur Taborkerk, volgen ontwikkelingen en anticiperen 

op wijzigingen. Contract eindigt per 1-1-2019; 
‒ opzet vrijwilligersorganisatie; 
‒ meerjaren onderhoudsplan; 
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‒ bezinning op de financiële situatie op basis van trends en 
onderbouwing van aanwezige cijfers, wat is de bijdrage aan 
de kerk per leeftijdscategorie, wat zijn daarvan de 
toekomstige veranderingen; 

‒ op welke wijze kunnen wij verantwoord omgaan met 
vermogen 

‒ extra aandacht en inzet voor geldwervingsacties 
‒ uiterlijk februari 2018 een voorstel aan de AK over het 

substantieel terugbrengen van de hoeveelheid vastgoed 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afbeelding D: Samenstelling ledenbestand Hervormde Gemeente Wierden. 
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Bijlage 2: Meerjarenbegroting  
Hervormde Gemeente Wierden 
 
 

 
Afbeelding E: Meerjarenbegroting Hervormde Gemeente 2017-2021.  

 
 

Uitgangspunten: 
- ca gelijkblijvende baten; 
- huuropbrengst pastorie Burg. J.C. van den Bergplein vervalt per 1-5-2019 
- Twee volledig bezette predikantsplaatsen en iets meer dan 1 FTE kerkelijk werker 
- Overige kosten met inflatie geindexeerd 
- Huur Ichtus blijft tot 1 januari 2019 doorlopen 
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Bijlage 3: Werkzaamheden college van diakenen 
 
 
De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door het 
betrachten van onderling dienstbetoon, het verlenen van bijstand, verzorging en 
bescherming aan wie dat nodig hebben, het deelnemen in arbeid ten behoeve van het 
algemeen maatschappelijk welzijn, het signaleren van knelsituaties in de samenleving en het 
bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.  
 
De diaconie van de Hervormde Gemeente Wierden wil hier volop aan werken en zich 
inzetten door dienstbetoon aan onze medemens dichtbij en ver weg.  
 
Samenstelling en verantwoordelijkheden 
De diakenen van de Hervormde Gemeente Wierden vormen samen het College van 
diakenen, dit college bestaat uit 16 leden (8 per wijkgemeente). Het college is 
verantwoordelijk voor:  
 

a) het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en 
onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden;  

b) het beheren van de goederen van de diaconie;  
c) het beheren van verzekeringspolissen.  

 
Bevoegdheden en taken  
Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, 
kassen, fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland. Het college van 
diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan haar toevertrouwde 
vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad 
vastgestelde beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting. Tot opbouw van 
de gemeente met het oog op zijn dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:  
 

a) de ambtelijke tegenwoordigheid in de erediensten;  
b) de dienst aan de Tafel van de Heer;  
c) het mede voorbereiden van de voorbeden;  
d) het inzamelen en besteden van de liefdegaven;  
e) het toerusten van de gemeente tot het vervullen van zijn diaconale roeping;  
f) het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;  
g) het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van 

het maatschappelijk welzijn;  
h) het dienen van de gemeente en de kerk in zijn bemoeienis met betrekking tot sociale 

vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijkheid dienaangaande;  

i) het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;  
j) en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere 

vergaderingen.  
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Beleidsvoornemens 
Voor de komende periode heeft de diaconie de volgende beleidsvoornemens:  
 

‒ Diaconale uitgangspunten 
o Bezinning op de roeping van de diaconie om zo tot een goede invulling te 

komen van de diaconale uitgangspunten voor de Hervormde Gemeente 
Wierden. Kernbegrippen hierbij zijn: ‘helpen wie geen helper heeft’, 
barmhartigheid, wederkerigheid, getuigen van gerechtigheid, samenwerking. 

‒ Financieel beleid 
o Het college is voornemens het financieel beleid te herijken en zich nader te 

bezinnen op het aanwenden, werven en reserveren van middelen. 
Onderwerpen waarover wordt nagedacht is de positie van bestaande 
fondsen, het diaconaal buffer en een protocol voor diaconale ondersteuning. 

‒ Diaconaal bewustzijn 
o Als diaconie weten we ons geroepen om het diaconaal bewustzijn van de 

gemeente op peil te houden en te vergroten. Dit geldt voor de gemeente als 
geheel, in het bijzonder wil de diaconie zich richten op onze jongeren 

‒ Bezoekwerk. In onze gemeente zijn al enige tijd sectieteams actief, bestaande uit de 
wijkouderling, de diaken, de jeugdouderling en een lid van de bezoekcommissie. Dit 
is voor de diaconie aanleiding voor de volgende beleidsvoornemens: 

o Het herijken van de (gemeentebrede) visie op het diaconale bezoekwerk (i.r.t. 
het pastoraat). Concreet kan worden gedacht aan de inbreng van diakenen in 
de sectieteams en de samenwerking met ouderlingen en leden van de 
bezoekcommissie 

o De bezoekcommissie functioneert nu onder de verantwoordelijkheid van de 
diaconie. Nu de sectieteams zijn ingesteld, zijn de leden van de 
bezoekcommissie volledig onderdeel van deze teams. Daarom wil de diaconie 
de positie van de bezoekcommissie t.o.v. sectieteams, wijkkerkenraad en 
diaconie evalueren 

 
De voornemens worden gefaseerd uitgewerkt. Na de uitwerking van de diaconale 
uitgangspunten wordt bepaald in welke volgorde de verschillende beleidsvoornemens 
worden uitgewerkt. Het streven is om per jaar in ieder geval één beleidsvoornemen te 
realiseren. Bij de uitwerking van de beleidsvoornemens wordt steeds de samenwerking 
gezocht met de relevante partijen binnen onze gemeente. 
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Bijlage 4: Meerjarenbegroting  
Diaconie Hervormde Gemeente Wierden 
 
 

 
Afbeelding F: Meerjarenbegroting Diaconie Hervormde Gemeente 2018-2021. 

 
 
Uitgangspunten: 

- Teruglopende baten 
- Oplopende kosten (indexering) 
- Vermogen buitenexploitatie 
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Bijlage 5: Aanwas en opbouw Hervormde Gemeente Wierden 
 
 

 
 

Afbeelding G: Aanwas van de Hervormde Gemeente Wierden door de eeuwen heen. 
 
 
 

 
 

Afbeelding H: Opbouw van het ledenbestand van 1970 tot heden.  Anno 2016 gaat minder dan een derde van 
onze gemeenteleden ’s zondags naar de kerk. De indruk is dat van dit derde deel nog weer een kleiner deel 
echt actief is binnen de gemeente, dan wel het geloof binnen zijn of haar eigen context uitdraagt. 
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