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De Gereformeerde Kerk te Schoonrewoerd is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland en is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5
lid 1 van de kerkorde.
Deze kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de
financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere
onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
Doelstelling en visie van de Protestantse Kerk in Nederland:
1. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
2. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige
apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
3. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.
4. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de Drie-enige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Visie van de Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd:
Als deel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus verlangt de Gereformeerde Kerk van
Schoonrewoerd:
 open en uitnodigend samen met andere kerken in Zijn spoor te gaan:
 zij viert en oefent de omgang met God;
 zij vertelt van God die in liefde mensen kent en zoekt;
 zij deelt met mensen die lijden en zet zich, met ieder die dat ook doet, in voor gerechtigheid,
vrede en een leefbare aarde, zoals God die bedoelt en belooft;
 zij vormt voor haar leden en allen die met hen meedoen ruimte voor geloven, beraad en
ontmoeting.
 Zij gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van al haar leden.
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Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Het is alweer vijf jaar geleden dat ons laatste beleidsplan 'Samen leerlingen van Christus zijn in
Schoonrewoerd' door de kerkenraad werd vastgesteld. Aan veel zaken is aandacht besteed, maar er
ligt ook nog veel dat de aandacht van gemeente en kerkenraad verdient.
Een beleidsplan is geen garantie dat we als gemeente goed functioneren of alle doelen zullen
bereiken. Het helpt ons wel om onze activiteiten zo goed en zo effectief mogelijk te laten verlopen.
Je zou kunnen zeggen: Een beleidsplan is een stuk gereedschap voor de gemeente waarmee het, als
het goed is, prettig werken is.
Als Gereformeerde Kerk in Schoonrewoerd zijn we lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat
betekent dat we verbonden en gebonden zijn aan de kerkorde en ordinanties van onze landelijke
kerk. Veel is daarin vastgelegd en dat bepaalt voor een belangrijk deel ook ons plaatselijk beleid.
Roeping van kerk en gemeente, zoals verwoord in artikel 1 t/m 9 van de kerkorde, dienen daarbij
als basis.
Onze visie op gemeente-zijn luidt:
Als deel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus verlangt de Gereformeerde Kerk van
Schoonrewoerd open en uitnodigend samen met andere kerken in Zijn spoor te gaan:
zij viert en oefent de omgang met God;
zij vertelt van God, die in liefde mensen kent en zoekt;
zij deelt met mensen die lijden en zet zich, met ieder die dat ook doet, in voor gerechtigheid, vrede
en een leefbare aarde, zoals God die bedoelt en belooft;
zij vormt voor haar leden en allen die met hen meedoen ruimte voor geloven, beraad, onderwijs,
ontmoeting en gebed.
Zij gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van al haar leden.
We hebben de afgelopen jaren ruim gebruik kunnen maken van onze nieuwe aanbouw. Het hele
proces van bouwen en verbouwen had een samenbindend effect, en het gevoel van 'samen de
schouders er onder zetten leidde tot een warme, betrokken sfeer. Maar ook was er dankbaarheid,
dat we dit als gemeente, onder de zegen van God, tot stand konden brengen. Dat nu vormde een
belangrijke basis voor de Bijbelse opdracht zoals we die in Matteüs 28 tegenkomen.: 'Maak alle
volken tot mijn leerlingen'. We wilden niet het goede, het heil dat we in Jezus Christus ervaren,
alleen binnen de muren van de kerk houden. Ook omdat het een van de kerntaken is van de kerk om
dat heil naar buiten te brengen. Onze warme en betrokken gemeenschap was en is een instrument
waar wij mee kunnen werken om het evangelie onder de aandacht te brengen van alle mensen in
onze omgeving, inclusief onszelf. Dit beleid is door de kerkenraad opnieuw voorgesteld en de kern
daarvan is verwoord in twee zinnen:
 Vanuit de kracht van onze gemeenschap willen we het heil van Christus meer aanwezig
laten zijn in onze omgeving.
 We zoeken daarbij naar verbinding tussen kerk en samenleving.
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Als verdere basis voor dit beleidsplan dienden ook:
De visies, voorstellen en gedachten vanuit onze verschillende commissies n.a.v. de volgende vijf
vragen:
1
In hoeverre hebben jullie de afgelopen jaren met de activiteiten kunnen aansluiten
bij deze kerngedachte?
2.
Wat loopt goed in jullie commissie of bij jullie activiteiten met betrekking tot deze
kerngedachte?
3.
Wat loopt minder goed?
4.
In hoeverre zien jullie kansen en mogelijkheden om vanuit de kerngedachte de
komende jaren te werken?
5.
Willen jullie, voor zover aan de orde, financiële- en demografische gegevens
aanpassen aan de huidige situatie?
Om aan ons beleid gestalte te geven zijn een aantal dingen noodzakelijk. Willen we onze
gemeenschap 'krachtig' en 'warm' houden, en als instrument gebruiken, dan moeten we het
'gereedschap' scherp houden. Met andere woorden, we moeten als kerk- en geloofsgemeenschap
aan ons zelf werken als gemeenschap en in geloof. Dan pas hebben we recht en reden om ons doel,
zoals in de kernzinnen verwoord, als beleid uit te dragen. Prediking en deelname aan kerkelijke
activiteiten zijn daarbij van groot belang.
Een aantal zorgen in kerk en maatschappij gaan ook ons niet voorbij en maken het soms extra
moeilijk om ons beleid gestalte te geven. Zo kunnen we denken aan de ontkerkelijking op grote
schaal, problemen in de zorg, de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, de oorlogen, de
vele vluchtelingen.
In onze kerk zien we, wat overigens in veel organisaties speelt, dat de bestuurbaarheid steeds
grotere problemen geeft. Steeds moeilijker wordt het om gemeenteleden te vinden die een
bestuurlijke taak op zich willen nemen. Tijd, intensiteit en verantwoordelijkheid zijn vaak de
redenen die hierbij een rol spelen. Wij moeten ons beraden op welke wijze wij de taak van
ambtsdragers kunnen verlichten en onze gemeente toch bestuurbaar houden. Wanneer we uitgaan
van het 'ambt aller gelovigen', valt te denken aan een grotere inzet van gemeenteleden bij bepaalde
taken, zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid. We vormen als gemeente samen het lichaam van
Christus. Ambtsdragers hebben daarin alleen een specifieke, een bepaalde taak. Dat wil dus zeggen
dat de kerkenraad niet alle verantwoordelijkheid draagt.
De structuur van onze kerkorganisatie laat zien dat er een behoorlijk aantal commissies is die zich
met een deel van de kerkelijke activiteiten bezighoudt. De commissies zijn in grote mate zelfstandig
en laten een aanzienlijke verantwoordelijkheid zien bij de continuering van hun activiteiten. Deze
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn een groot goed, dat we moeten koesteren en
onderhouden. Veel gemeenteleden hebben hierdoor de mogelijkheid zich beschikbaar te stellen voor
een activiteit en zij dragen in belangrijke mate bij aan ons gemeente-zijn.
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Om onze gemeenschap krachtig te houden, moet de onderlinge communicatie tussen
gemeenteleden, kerkenraad en diverse geledingen goed onderhouden worden. Dat betekent goede
onderlinge informatie en openheid over de zaken waar we mee bezig zijn. Betrokkenheid en
verantwoordelijkheid zijn zaken die een ieder aangaan.
De communicatie tussen de diverse geledingen is voor verbetering vatbaar. Als het gaat om
uitwerking van beleidsdoelen en vormgeven aan het jaarthema, dan is enige coördinatie gewenst.
Ruim voor de vaststelling van een nieuw jaarthema zal er een overleg moeten zijn om de diverse
activiteiten te inventariseren, te coördineren en vooral te enthousiasmeren. Naast de kerkenraad,
commissie gemeenteopbouw, liturgiecommissie en de Jeugdcentrale hebben de predikant en/of
kerkelijk werker hier een duidelijke rol.
We zien landelijk, maar ook in onze kerk een bepaalde trend zich aftekenen. Jongeren lijken zich
minder tot de kerk in haar huidige vorm aangetrokken te voelen. Ouderen blijven bestuurlijke en
andere taken uitvoeren. We mogen ons gelukkig prijzen dat in onze kerk jongeren zijn die zich
betrokken voelen en ook een daadwerkelijk aandeel leveren in de activiteiten van onze kerk. We
zouden echter graag willen dat jongere mensen ook een aandeel zouden hebben in bestuurlijke
taken. In het vorige beleidsplan is al aangegeven dat het van belang is dat er een goed contact is
tussen de verschillende (leeftijds-)groepen, om te voorkomen dat er een kloof of irritatie ontstaat
tussen degenen die zich inspannen in bestuurlijke activiteiten, uitvoerende activiteiten en degenen
die om welke reden dan ook weinig bijdragen aan de organisatie. Dat onderlinge contact om begrip
te krijgen of houden voor elkaars situatie kan beter.
Het aantal leden in onze kerk blijft ongeveer gelijk. Toch moeten we ook voorbereid zijn op een
vermindering van het aantal leden. Het is geen voorspelling, maar het is niet uitgesloten. Dat
betekent, dat we zullen moeten nadenken over het effect daarvan op onze kerk. Wat betekent dat als
het gaat om onze beleidsdoelen? Blijven we bij vermindering van het aantal leden krachtig genoeg,
financieel, maar vooral ook pastoraal en diaconaal, om datgene te doen waar we voor staan?
Welke mogelijkheden zijn er om in de toekomst onze kerk en geloofsgemeenschap te behouden en
onze Bijbelse opdracht uit te voeren?
Om het heil van Christus uit te dragen, zoals in het kernpunt van ons beleid verwoord, is het nodig
dat we ons als gemeente verdiepen in de betekenis van ons geloof, de betekenis van wat voor ons in
de Bijbel geschreven staat en hoe ernaar te leven. Denken en spreken wij voldoende over die
betekenis? Bespreken en delen wij dat ook met elkaar? De vele activiteiten binnen onze kerk bieden
daar gelegenheid voor. Meer deelname zou goed zijn van zowel kerkleden als mensen van buiten
onze kerk. Daarnaast is er de sociale kant van ons gemeente-zijn. En die is belangrijk. Voor ons als
kerkgemeenschap zijn beide elementen belangrijk. De onderlinge verbondenheid in geloof, leven,
beleven en gebed, zijn een onmisbaar element in het onderhouden en behouden van onze
kerkgemeenschap. Begeleiding door de predikant en kerkelijk werker is hierbij essentieel.
Wij zijn een gemeenschap met diverse kerkelijke achtergronden. Dit moet bij activiteiten en b.v.
prediking worden onderkend. Dat betekent niet voor elk wat wils, maar met respect voor een ieder
de boodschap, zoals in de Bijbel geschreven en in onze belijdenis aanvaard, verkondigen,
overdenken, bespreken en uitdragen. Begeleiding en toerusting door predikant en kerkelijk werker
is hierbij noodzakelijk. De komende tijd zal hier, voor jong en oud, meer aandacht voor moeten zijn,
ook om jongeren en hun eventuele kinderen toe te rusten in hun geloof en geloofsopvoeding. Het is
goed als we elkaar hierop durven aanspreken. Het gesprek tussen jong en oud (en alles wat er
tussen zit) zou meer moeten plaatsvinden.
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Door het wegvallen van de avonddiensten is er tijd en ruimte vrijgekomen voor nieuwe initiatieven.
Er is ruimte ontstaan voor alternatieve vormen om te leren in geloof, om het geloof te vieren en om
de boodschap van Christus uit te dragen. De kerkenraad heeft aan de verschillende geledingen en
gemeenteleden gevraagd na te denken over nieuwe ideeën. Enkele activiteiten zijn inmiddels
gestart. Het is goed als hier de komende tijd meer aandacht voor is.
De jeugd is een kleine maar belangrijke groep in onze kerk. Jaarlijks zijn er jeugdclubs en
catechese. We moeten nadenken over op welke wijze wij de jeugd bij de kerkdiensten betrokken
kunnen houden. Daarnaast is het belangrijk de mogelijkheden te onderzoeken om ook nietkerkelijke jeugd te betrekken bij wat de kerk voor hen kan betekenen en de boodschap van Christus
over te brengen. Voorbeeld daarvan is de zgn. 'Kliederkerk'. die als proef gestart wordt. Op de
vrijgekomen zondagavonden, maar ook in de morgendiensten is meer betrokkenheid van en
aandacht voor de jeugd van wezenlijk belang.
Tot slot moet gezegd, dat er veel goeds in onze kerk gebeurt, maar dat het essentieel is dat alle
leden van de kerk zich afvragen welke rol en/of bijdrage zij aan de kerk en gemeente-zijn kunnen
leveren. Samen zullen we creatieve manieren moeten bedenken om het beleid gestalte te geven. In
onze visie is het verwoord: We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid. Een
verantwoordelijkheid die misschien groot is, maar die zich ook kan uiten in kleine bijdragen, naar
ieders eigen mogelijkheden. Pas dan kunnen we zeggen: we zijn een geloofsgemeenschap die vanuit
de kracht van die gemeenschap en gevoed door geloof in God en Jezus Christus werkt aan het doel
dat we ons gesteld hebben.
De kerkenraad van de Gereformeerde kerk PKN van Schoonrewoerd

Kerkdiensten en overige activiteiten::
Onze kerkdiensten en de overige activiteiten vinden plaats in ons kerkgebouw en in de
aangrenzende ruimten van de Lichtkring.
De kerk en De Lichtkring zijn gelegen aan de Dorpsstraat 48 te Schoonrewoerd.
Predikant en Kerkelijkwerker:
Predikant van deze gemeente is ds. Gerlinde van den Berg-de Haan
(0345-642430, predikant@gkschoonrewoerd.nl ),
en als kerkelijkwerker is Mw. Jannie van den Berg- Kersbergen werkzaam.
(kerkwerker@gkschoonrewoerd.nl).

Meer informatie is te vinden op de website: www.gkschoonrewoerd.nl.
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Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie
predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers,
kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Verslag activiteiten:
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de
financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af
aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Voorgenomen bestedingen:
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden
gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in
de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het
komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
begroting
2017

rekening
2017

rekening
2016

BATEN
Opbrengst uit bezittingen

€

8.480 €

8.334 €

9.799

€

74.700 €

81.027 €

84.106

Totaal baten €

83.180 €

89.361 €

93.905

Bijdragen gemeenteleden

LASTEN
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers

€

50.560 €

52.041 €

48.961

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€

4.545 €

3.719 €

3.557

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

4.777 €

4.966 €

4.990

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

€

25.485 €

23.910 €

26.190

Salarissen (kosters, organisten e.d.)

€

4.113 €

4.063 €

4.008

Lasten beheer en administratie, bankkosten, rente

€

3.625 €

4.221 €

3.617

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

-

€

-

Totaal lasten €

93.105 €

92.919 €

91.323

€

-9.925 €

-3.558 €

2.582

Resultaat (baten - lasten)
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Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een actie, vergelijkbaar met de Actie
Kerkbalans, gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerkelijke gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen
voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke
bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen
en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig
personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
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