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0. Inleiding 

 

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft voor dat een gemeente telkens 

voor een periode van vier jaar een beleidsplan opstelt. Het nu voorliggende beleidsplan 

voor de periode 2017-2020 bevat veel tekst die in het vorige beleidsplan ook was 

opgenomen. Niet omdat onze gemeente wars is van elke verandering, maar omdat veel 

beleidsuitspraken hun fundament vinden in het onveranderlijke Woord van God en een 

gemeente ook behoefte heeft aan continuïteit en stabiliteit in plaats van rusteloos mee te 

bewegen met de golfbewegingen in kerk en maatschappij. Anderzijds realiseren wij ons 

ook dat het niet van wijsheid zou getuigen als wij aan zich voordoende ontwikkelingen 

geheel voorbij zouden gaan en niet de soepelheid zouden hebben om, waar dat zinvol, 

mogelijk en bijbels verantwoord is, het beleid daarop af te stemmen. Veranderen om het 

veranderen wijzen wij af, starheid en bewegingloosheid eveneens. Gods Woord is daarbij 

maatgevend en richtinggevend.  

Meer dan ooit beseffen wij de grote waarde van het deel mogen uitmaken van een 

christelijke gemeente waarin God spreekt door middel van de verkondiging van Zijn 

Woord, de bediening van de sacramenten, de catechese, het pastoraat en het jeugd-,  

jongeren- en verenigingswerk. Die waardering is er ook voor de zondag als rustdag die in 

onze tijd als zodanig onder grote druk staat. Behalve het ontvangen van geestelijk voedsel 

onder de Woordverkondiging is er ook de heilzame werking van de rustdag voor lichaam 

en geest. Wij kunnen de zondag als scheppingsgave van God niet genoeg waarderen en 

zullen moeten waken voor het behoud ervan.  

Als christelijke gemeente willen wij ook onze plaats innemen in de samenleving. Niet als 

een ontoegankelijke burcht waarin de gemeente zich veilig terugtrekt en veilig waant tegen 

aanvallen van buitenaf, en waaruit buitenstaanders eerder geweerd dan erin genodigd 

worden. Eerder als een plaats waar de gemeente veilig is en veiligheid ervaart én 

toegerust wordt om vandaaruit haar verantwoordelijkheid in de staat en maatschappij op 

een christelijke wijze invulling te geven. Er is sprake van een pendelbeweging van 

gemeente naar samenleving en terug als een vice-versa.  

Het is ons gebed dat we als gemeente in ons dorp een zoutend zout en een lichtend licht 

zullen zijn, en dat velen uit de duisternis getrokken zullen worden tot het licht van Gods 

genade in Zijn Zoon, Jezus Christus. 

 

Streefkerk, januari 2017. 
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1. Grondslag 

 

 

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk 

in Nederland. Dat houdt onder meer in, dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats 

wordt toegekend aan een schriftuurlijke, bevindelijke en appellerende prediking in de beide 

zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen, gericht op de verkondiging van 

het werk van de drie-enige God, vóór en ín de mens. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbare 

Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. 

De gemeente belijdt het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof zoals verwoord in de drie 

algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 

Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan 

in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van de vaderen. Zij acht zich 

gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de Drie Formulieren van 

Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 

Dordtse Leerregels. 

De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten 

van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of van de overheid. 

Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden 

aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het 

bestraffen van de zonden en ons in alle dingen te richten naar het onfeilbare Woord van 

God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is verwerpen. Als kerk, geboren uit de 

gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zondermeer de 

Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de 

Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig 

Gods Woord, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door 

verwereldlijking. Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk, die God in ons vaderland 

geplant heeft, ons Nederlandse volk in het algemeen en de inwoners van ons eigen dorp in 

het bijzonder te dienen met het heilig Evangelie van de genade Gods. 

De kerkenraad heeft het Convenant Alblasserdam ondertekend waarin is aangegeven op 

welke punten de kerkenraad niet instemt met de bepalingen van de Kerkorde van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Het convenant is geheel geïntegreerd in dit beleidsplan. 
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2.  De Gemeente in cijfers 

 

Cijfermatige gegevens over de gemeente geven inzicht in ontwikkelingen die van belang 

kunnen zijn bij het vormgeven van het beleid voor de kortere en langere termijn. In 

onderstaande grafieken zijn enkele trends zichtbaar gemaakt. Ze vertonen een beeld dat 

niet significant afwijkt van landelijke ontwikkelingen. Het zijn tegelijk zorgelijke 

ontwikkelingen die blijvend de aandacht van kerkenraad en gemeente vragen. Anderzijds 

worden wij bemoedigd door de belijdenis “dat de Kerk er vanaf het begin van de wereld is 

geweest, en er zal zijn tot het einde toe.” De zaak van Gods Kerk staat er niet hopeloos 

voor, alle zichtbare krimp ten spijt, “omdat Christus een eeuwige Koning is, Die zonder 

onderdanen niet zijn kan.” (NGB artikel 27). 

 

2.1 Ledenaantal 

Leden van de Hervormde Gemeente zijn belijdende- en doopleden. Per 1 oktober 2016 

waren er 259 belijden leden, 113 mannen en 146 vrouwen. Verder be

staat de gemeente uit ingeschreven personen, deze categorie bevat de ongedoopte 

kinderen en geboorteleden vanuit de vroegere Hervormde Kerk. We mogen dankbaar 

opmerken dat het aantal belijdende leden de laatste jaren gestegen is. In 2014 zijn door 

de wijkouderlingen adressen bezocht van ingeschrevenen. Dit heeft geresulteerd in een 

afname, veroorzaakt door verhuizingen die niet gemeld waren of het laten uitschrijven. Als 

positief kan genoemd worden het opnieuw in contact komen met deze personen. 

 

2.2 Leeftijdsopbouw 
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Voor de toekomst van de gemeente is het van belang om te weten hoe de leeftijdsopbouw 

van de gemeente is en welke ontwikkelingen hierin plaatsvinden.  

 

 
In de grafiek op de vorige pagina is de leeftijdsopbouw van de gemeente te zien. Het 

aantal kinderen wordt minder, tussen de 30 en 45 jaar valt een gat en er zijn weinig 

hoogbejaarden in de gemeenten. Dat laatste heeft alles te maken met veel recente 

verhuizingen van gemeenteleden naar verzorgingstehuizen in omliggende plaatsen.  

We mogen blij zijn met veel jonge gemeenteleden tussen de 15 en 30 jaar. 

 

2.3 Kerkbezoek 

De morgendiensten worden door circa 325, de avonddiensten door circa 225 gemeente-

leden bezocht. Tijdens de avonddiensten bezoeken aanzienlijk meer jongeren de 

kerkdiensten dan tijdens de morgendiensten. De kerkenraad houdt periodiek een telling van 

het aantal kerkgangers in de morgen-  en de avonddienst. 

Predikant en kerkenraad stellen tijdens huisbezoeken enz. de noodzaak van trouwe 

kerkgang aan de orde. Onder trouwe kerkgang verstaat de kerkenraad het bijwonen van – 

zo mogelijk – beide zondagse diensten en van de bijzondere diensten op bid- en dankdag 

en op de tweede christelijke feestdagen. 

De belangstelling voor de jaarlijkse Reformatieherdenking is gering, die voor de 

jeugddiensten (zie 9.7) neemt af. Nagegaan zal worden hoe de belangstelling voor deze 

bijzondere diensten vergroot kan worden.  
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3.  Kerk 2025 

 

3.1 Waar een Woord is, is een weg 

In april 2016 heeft de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland de nota “Kerk 

2025: een stap verder” unaniem aanvaard. Deze nota is een vervolg op de in november 

2015 eveneens unaniem aanvaarde nota “Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg.” In 

deze nota’s is nagedacht over de toekomst van de kerk, rekening houdend met allerlei 

trends en ontwikkelingen in kerk en samenleving. Die ontwikkelingen zijn onder andere een 

toenemende secularisatie (verwereldlijking), het gericht zijn op eigen keuzes 

(individualisme), een afnemende bereidheid om zich (aan een kerk) te binden, de digitale 

revolutie en een globalisering van de samenleving. Deze ontwikkelingen zijn even zovele 

bedreigingen als kansen voor de kerk. In genoemde nota’s is uitgesproken dat het dan wel 

zaak is dat de kerk terugkeert naar de basis van het kerk-zijn. “De kerk is geroepen om een 

levende, vitale, diaconale en missionaire gemeenschap te zijn rond Woord en sacrament.” 

Die terugkeer zal gepaard gaan met het afleggen van wat ons in het kerk-zijn hindert en 

haar gang door de wereld onnodig zwaar maakt. Daartoe behoort ook een (te) omvangrijke 

organisatiestructuur die niet past bij een krimpende kerk. Financiële afwegingen hebben 

daarbij zeker ook een rol gespeeld.  

De kerkenraad zal deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en daaraan op een positief-

kritische manier meewerken. Daarbij wordt gewaakt voor het behoud van het presbyteriaal-

synodale karakter van de kerk, wat betekent dat de kerk niet van bovenaf wordt geregeerd 

maar vanuit de plaatselijke gemeenten wordt gebouwd. “Het hart van de kerk klopt in de 

plaatselijke gemeente.” De kerkenraad hecht er daarom ook aan dat alle gemeenten in de 

classis vertegenwoordigd zijn. 

Zorg bestaat er over het sterk terugdringen van het aantal classes (van 74 classes naar 11 

regionale classes). De kerkenraad heeft daartegen bezwaar aangetekend en voorgesteld 

alleen waar nodig classes samen te voegen en het aantal tot niet minder dan circa 40 te 

verminderen. Vermindering van het aantal classes vereist het zoeken naar nieuwe 

samenwerkingsverbanden op kleinere schaal, bijvoorbeeld binnen de burgerlijke gemeente 

of binnen de werkgemeenschap van predikanten, die geen bestuurlijk karakter hebben maar 

platforms zijn voor ontmoeting, bezinning en onderlinge dienst. 

De uitwerking van genoemde nota’s zal onder andere resulteren in voorstellen tot wijziging 

van de Kerkorde. De kerkenraad zal deze voorstellen beoordelen en daarover zijn gevoelen 

kenbaar maken (considereren) aan de Classicale vergadering. Waar nodig zal de 

kerkenraad de gemeente informeren en / of raadplegen over de voortgang van dit proces.   
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4. Eredienst en ambt 

 

Het hart van de gemeente klopt in de bediening van het Woord en van de sacramenten. Met 

name daar, in de werkplaats van de Heilige Geest, maar niet alléén daar, vindt de 

ontmoeting plaats tussen de roepende God en de gemeente die naar Zijn Naam genoemd 

is. 

 

4.1.1 Prediking 

Hiervóór zijn enkele kenmerken van de voorgestane prediking genoemd: zuiver, 

schriftuurlijk, bevindelijk, appellerend. Daaraan zouden nog andere kenmerken toegevoegd 

kunnen worden.      

De prediking is geadresseerd aan alle hoorders: kinderen, jongeren en ouderen, 

eenvoudigen en geleerden, denkers en doeners. Het vereist van de prediker een 

voortdurende inspanning om deze geledingen recht te doen. Anderzijds mag van de 

hoorders verwacht worden dat zij zich inspannen om het gehoorde te verstaan en de 

predikers van het Woord met hun gebed te omringen.  

De morgendienst op de bid- en dankdag is bijzonder gericht op de kinderen in de kerk. Het 

is van belang dat kinderen en jongeren ervaren dat zij er in de diensten helemaal bij horen. 

Dat geldt niet in het minst ook voor de zondagse avonddiensten waarin jongeren ruim(er) 

vertegenwoordigd zijn. Bij het uitnodigen van predikanten voor de avonddiensten zal 

daarmee rekening worden gehouden. Deze diensten zullen zoveel mogelijk thematisch op 

jongeren gericht zijn. 

De prediking is regelmatig onderwerp van gesprek tussen predikant en kerkenraad, al dan 

niet aan de hand van een concrete preek.   

 

4.1.2 Leerdienst 

Zorg bestaat er ten aanzien van de kennis van de Schrift en van de belijdenis bij jongeren 

maar ook bij ouderen. Niet voor niets is vanouds het grote belang benadrukt van de 

leerdienst, die in het algemeen in de avonddienst plaatsvindt. In de leerdienst wordt bij 

voorkeur gepreekt aan de hand van de Heidelbergse Catechismus, maar ook de 

Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels komen daarvoor in aanmerking.  

 

Zo mogelijk heeft iedere avonddienst waarin de eigen predikant voorgaat het karakter van 

een leerdienst, waarbij een uitzondering gemaakt wordt voor de zondagen op en rond de 

heilsfeiten en andere bijzondere zondagen. Regelmatig kan ook de morgendienst het 

karakter van een leerdienst hebben. 
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4.2 Sacramenten 

In de bediening van de Heilige Doop en de bediening en viering van het Heilig Avondmaal 

belijdt en ervaart de gemeente de verbondstrouw van de HEERE en de gemeenschap met 

Christus en met elkaar. 

De sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal zijn als tekenen en zegelen 

gegeven bij het Woord. De kerkenraad is geroepen deze sacramenten heilig te bewaren. 

Dit vereist een intensieve pastorale begeleiding, juist rondom de sacramenten. 

 

4.2.1 Heilige Doop 

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus 

Christus om ons en ons zaad Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine 

kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk van God gedoopt te wezen.  

De begeerte van ouders hun kinderen te laten dopen, is naar de mening van de kerkenraad 

onlosmakelijk verbonden met een trouwe kerkgang. Waar die gewoonte er niet is, behoudt 

de kerkenraad zich de mogelijkheid voor de bediening van de doop tenminste uit te stellen.   

 

Mede onder invloed van de evangelische beweging staat de kinderdoop steeds meer ter 

discussie en worden vragen gesteld over herdoop, doopgedachtenis, doopbevestiging en 

rituelen rond het doen van openbare belijdenis. De kerkenraad, daarmee geconfronteerd, 

heeft zich in de achterliggende jaren intensief met genoemde thema’s bezig gehouden en 

daarover beleidsuitspraken gedaan.  

a. De kerkenraad staat volledig achter de kinderdoop en achter de volwassendoop aan hen 

die als kind niet gedoopt zijn. 

b. Met gemeenteleden die een tweede doop overwegen, wordt daarover op een pastorale 

wijze gesproken. Zij die een tweede doop hebben ondergaan, komen niet in aanmerking 

voor het bekleden van een ambt. Ambtsdragers die zich opnieuw hebben laten dopen, 

zal dringend gevraagd worden als ambtsdrager terug te treden of zich tenminste aan het 

einde van hun ambtstermijn niet herkiesbaar te stellen. Zij kunnen onder bepaalde 

voorwaarden wel werkzaam zijn en blijven als leidinggevende in jeugd- en 

verenigingswerk. 

c. De doop in andere gemeenten wordt erkend wanneer die is uitgevoerd conform 

Ordinantie 6, artikel 5 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.  

d. Voor een juiste verstaan van de doop is regelmatig onderwijs over de diepe inhoud van 

dit sacrament van groot belang. Behalve tijdens de catechese krijgt dit thema ook 

tenminste in alle geplande doopdiensten in de prediking een plaats. 

 

4.2.2 Heilig Avondmaal 

Als kerkenraad en gemeente belijden wij tevens, dat het Heilig Avondmaal een instelling is 

van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen, die in het midden der 

gemeente belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Daarom vermanen wij alle 
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ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des 

Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en 

weren, allen, die de heilige sacramenten misbruiken of verachten. Een homoseksuele 

levenspraktijk wordt onverenigbaar geacht met deelname aan het Heilig Avondmaal. 

 

Circa 50% van de belijdende lidmaten neemt niet deel aan de viering van het Heilig 

Avondmaal. Daaronder zijn ook ouderen en chronisch zieken die niet de mogelijkheid 

hebben de kerkdiensten bij te wonen en aan dit sacrament deel te nemen. Niettemin is het 

aantal niet-avondmaalgangers aanzienlijk. Naast pastorale zorg aan hen die gewoon zijn 

het avondmaal wel te vieren, zal de kerkenraad zich ook richten tot hen die zich, om 

uiteenlopende redenen, aan die viering onttrekken. 

In de week voorafgaande aan de bediening van het avondmaal wordt, naast de gebruikelijke 

censura morum, een korte – niet-ambtelijke – voorbereidingssamenkomst gehouden. 

 

4.2.3 Een hoofddeksel voor de vrouw? 

Kan van vrouwen die aan de sacramenten deelnemen gevraagd worden het hoofd te 

bedekken? Het vraagteken achter het opschrift wijst er op dat deze vraag met enige 

regelmaat – en dat is zeker niet iets van de laatste jaren – terugkeert binnen de kerkenraad 

en tijdens de huisbezoeken. In 2006 heeft de kerkenraad zijn standpunt hierover door middel 

van een brief bekend gemaakt aan de gemeente. Kerntekst die in dit verband wordt 

opgevoerd is 1 Korinthe 11 : 5. Niet ontkend kan worden dat sprake is van een zekere 

inconsequentie, waar deze regel niet wordt gehandhaafd waar het de kerkgang betreft en 

wel waar het deelname aan de sacramenten betreft. De interpretatie van dit Bijbelwoord is 

in de kerkelijke praktijk niet eenvoudig en ook niet eenduidig. Genoeg redenen voor de 

kerkenraad om zich hierop in de planperiode te bezinnen en hierover richtinggevende 

uitspraken te doen.  

 

4.3 Kerkdienst en Liturgie 

Voor de orde van dienst wordt gehanteerd het Dienstboek voor de Protestantse Kerk in 

Nederland. Als liturgische formulieren worden gebruikt de formulieren uit de gereformeerde 

traditie zoals die op initiatief van de Gereformeerde Bond zijn hertaald, en in 2004 zijn 

uitgegeven als onderdeel van het Dienstboek – een proeve, deel II, Leven – Zegen – 

Gemeenschap.  

De Schriftlezing in de eredienst vindt plaats uit de Herziene Statenvertaling. Aan 

gastpredikanten die hiertegen overwegende bezwaren hebben, wordt ruimte gelaten uit de 

oude Statenvertaling te lezen. 

Tijdens de ambtelijke erediensten worden uitsluitend de Psalmen uit de berijming van 1773 

en de daarachter opgenomen zogenaamde Enige Gezangen (ritmisch) gezongen. 

Initiatieven om te komen tot een herziening van de berijmde Psalmen worden met 

belangstelling gevolgd. De kerkenraad is van mening dat zo’n herziening het product zou 
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moeten zijn van samenwerkende kerken, dit in tegenstelling tot allerlei individuele en 

particuliere berijmingen die het licht zien. In de bezinning op dit onderwerp wordt ook de in 

2016 verschenen bundel Weerklank betrokken.  

Op de 1e Kerst-, Paas- en Pinksterdag worden, voorafgaand aan de morgendienst, enkele 

Kerst-, resp. Paas- en Pinksterliederen gezongen.  Buiten de ambtelijke diensten is ruimte 

voor verantwoord gekozen vrije liederen en voor begeleiding van de zang met andere 

muziekinstrumenten dan het orgel.  

De plaats van het vrije lied in het gemeentewerk zal onderwerp van bezinning zijn. Daarbij 

zal aandacht besteed worden aan criteria die bij het selecteren van verantwoorde liederen 

toegepast kunnen worden. Er is veel kaf onder het koren. Ook zal bezien worden hoe de 

schat aan liederen uit oudere liedbundels bewaard kan worden voor het nageslacht en hoe 

bij oudere generaties waardering voor nieuwe liederen en zangstijlen kan worden 

bijgebracht. 

 

4.4 Kanselruil 

De kerkenraad staat positief tegenover het streven naar eenheid tussen kerken en 

gemeenten van gereformeerd belijden. Voor wat betreft de mogelijkheid van kanselruil met 

geestverwante gemeenten / predikanten zoals verwoord in een gezamenlijke brief d.d. 24 

juni 2014 van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en deputaten voor de eenheid 

van de gereformeerde belijders in Nederland (CGK) neemt de kerkenraad vooralsnog een 

afwachtende houding aan waar het de diensten op zon- en feestdagen betreft. Voor niet-

ambtelijke diensten, zoals jeugddiensten en de reformatieherdenking, mogen ook 

voorgangers uit andere kerkgenootschappen worden uitgenodigd. Uitgangspunt is ook 

hierbij de trouw aan de gereformeerde belijdenis.  

 

4.5 Visie op het ambt 

Met handhaving van het ambt aller gelovigen, wordt de gemeente geleid door ambtsdragers, 

te weten: de predikant, de ouderling(-kerkrentmeester) en de diaken. Op grond van Gods 

Woord wordt de vrouw in het ambt afgewezen. Aan de vrouw wordt niettemin een waarde-

volle plaats en taak in de gemeente toebedeeld. 

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel 

ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden 

mannenbroeders, belijdende leden van de plaatselijke Hervormde Gemeente binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland en vervuld met de Heilige Geest. 

Als kerkenraad en gemeente belijden wij tevens dat zodanige mannen als kandidaat tot de 

heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven 

vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van 

Jezus Christus. 
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4.6 Uitzending kerkdiensten 

Ouderen, zieken die aan huis gebonden zijn en ouders van jonge kinderen (de laatsten 

tegen betaling van de aansluitkosten en bij overigens trouwe kerkgang) kunnen voor het 

meebeleven van de kerkdiensten gebruik maken van de kerkradio. De kerkdiensten zijn 

ook te beluisteren en te downloaden via www.kerkdienstgemist.nl.  

 

4.7 Kerkklokradio 

De Hervormde Gemeente Streefkerk werkt mee aan het uitzenden van meditaties en 

kerkdiensten en daaraan gerelateerde programma’s via Kerkklokradio. 
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5. Apostolaat 

 

De gemeente is, evenals elk van haar leden, geroepen om in de wereld het Evangelie van 

Jezus Christus uit te dragen in Woord en wandel, met het oog op het heil van de volken en 

de komst van Gods Koninkrijk. 

De apostolaire arbeid van de gemeente onderscheidt zich in evangelisatie, inwendige 

zending en zending. Het getuigend gesprek met Israël, dat Jezus is de Christus, neemt 

daarin een bijzondere plaats in. 

  

5.1 Zending 

De kerkenraad laat zich bijstaan door een Zendingscommissie. De leden van deze 

commissie worden gezocht onder de trouw kerkelijk meelevende leden van de gemeente. 

Een ouderling is voorzitter van de commissie. De kerkenraad nodigt de commissie tenminste 

één keer per twee jaar uit voor overleg. 

De Zendingscommissie heeft tot taak de gemeenteleden bewust te maken van de 

zendingsopdracht van de gemeente in haar geheel en van de gemeenteleden in het 

bijzonder, en hen in aanraking te brengen met het zendingswerk, met name zoals dat ge-

stalte krijgt in het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. 

Getracht wordt dit onder meer concreet te maken door het uitnodigen van (oud) 

zendingswerkers op de verenigingsavonden en het onderhouden van de contacten met 

de zendingswerkers. 

In prediking, catechese en jeugdwerk wordt de missionaire bewustwording binnen de 

gemeente, c.q. onder de jeugd bevorderd. Het is het verlangen van de kerkenraad dat ook 

uit eigen gemeente jongeren een roeping krijgen om zich voor kortere of langere tijd te geven 

voor het zendingswerk. 

De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld door collecten haar aandeel te geven in de 

geldelijke lasten die aan de zendingswerk zijn verbonden. Door van tijd tot tijd aandacht te 

vragen voor concrete zendingsprojecten wordt de betrokkenheid van de gemeente bij het 

zendingswerk vergroot. De zendingscommissie onderhoud contacten met hen die vanuit 

eigen gemeente of vanuit andere gemeenten als zendingswerkers zijn uitgezonden en 

stimuleert gemeenteleden dat eveneens te doen. 

 

5.2 Israël 

Wij belijden dat Israël Gods uitverkoren volk is en blijft en dat Gods bijzondere zorg tot Zijn 

volk uitgaat. De opdracht van de christelijke gemeente tot het uitdragen van het Evangelie 

van Jezus Christus betreft allereerst het volk Israël en komt vandaar tot de einden der 

aarde: eerst de Jood, en (ook) de Griek. 
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Op de zogeheten Israëlzondag, de eerste zondag in oktober, wordt in de prediking 

aandacht geschonken aan Israël. De extra diaconiecollecte is die zondag bestemd voor 

een specifiek doel dat verband houdt met het volk Israël. 

Verder worden via de diaconie financiële bijdragen geleverd aan instanties die bij het werk 

in Israël betrokken zijn. Tevens wordt regelmatig voorbede gedaan voor het volk van 

Israël. 

De kerkenraad draagt er zorg voor dat het onderwerp "Israël" in de gemeente voldoende 

aandacht krijgt. Dit vindt zoveel mogelijk plaats binnen bestaande verbanden zoals 

jeugdclubs en verenigingen en / of tijdens gemeenteavonden. 

 

5.3 Evangelisatie 

De gemeente van Jezus Christus is geroepen het Evangelie in Woord en daad uit te 
dragen in de wereld. Deze taak heeft de Heere Jezus ons gegeven toen Hij voor Zijn 
hemelvaart zei: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb.’ 
 
De kerkenraad laat zich bijstaan door een Evangelisatiecommissie. De leden van deze 
commissie worden gezocht onder de trouw kerkelijk meelevende leden van de gemeente. 
Een ouderling is mentor van de commissie. De kerkenraad nodigt de commissie tenminste 
één keer per twee jaar uit voor overleg. 
De Evangelisatiecommissie is primair ingesteld om zich bezig te houden met evangelisatie 
binnen de gemeente Streefkerk. 
 
De commissie tracht bij leden van de gemeente die vreemd zijn aan, c.q. vervreemd zijn van 

het Woord van God, opening te creëren voor bezoek door predikant en/of (wijk)ouderling. 

De kerkenraad, c.q. de evangelisatiecommissie zal zich de komende jaren richten op de 
volgende terreinen: 
 
1. Rand- en buitenkerkelijken in aanraking brengen met het evangelie.  

De commissie wil de komende jaren de activiteiten verschuiven van acties naar 
persoonlijke betrokkenheid. Daarbij zijn aandacht, warmte en zichtbaarheid belangrijk. 
Concrete doelstelling is meer bezoekwerk binnen de gemeente verrichten, omdat een 
persoonlijke relatie meer mogelijkheden biedt tot het uitdragen van het Evangelie.  

 
2. De gemeenteleden van de Hervormde Gemeente van Streefkerk toerusten in het 

evangeliseren.  
De commissie wil alle leden van de Hervormde Gemeente van Streefkerk betrekken 
bij het evangelisatiewerk en hen toerusten om in hun directe omgeving (buren /straat / 
dorp) een levende brief van Christus te zijn. 
 

3. Participeren in het dorpsleven 
Deelname aan activiteiten in het dorp, waar dat mogelijk en verantwoord is zonder dat 
de christelijke identiteit in het gedrag komt, biedt mogelijkheden tot het leggen van 
contacten met rand- en buitenkerkelijke dorpsbewoners en tot het krijgen van invloed 
op ontwikkelingen binnen de dorpsgemeenschap. Dit kan aangewend worden tot het 
bevorderen en behouden van christelijke normen en waarden in de samenleving, 
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waaronder het bevorderen van de zondagsrust in relatie tot het toenemende aantal 
toeristen.  

 
Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk mensen in Streefkerk hun knieën zullen buigen 
voor God en het leven vinden in Jezus Christus. 
 
Concrete activiteiten in het kader van evangelisatie zijn onder andere: 

- de jaarlijkse kerstzangdienst; 
- de jaarlijkse tentweek en –dienst; 
- de groeikring; 
- presentie tijdens de jaarlijkse rommelmarkt. 

 
 

5.4 Godsdienstonderwijs 

Namens en onder verantwoordelijkheid van de overheid, de directie van de school en in 

samenspraak met het college van kerkrentmeesters wordt godsdienstonderwijs gegeven 

aan de leerlingen van de openbare basisschool "De Boomgaard". Het is een belangrijke 

taak voor het college van kerkrentmeesters om goed contact te houden met de school, 

mede vanwege een op voordracht van de kerkenraad aangestelde en bevoegde 

leerkracht. De kosten van dit onderwijs worden sinds 2010 geheel vanuit de overheid 

gesubsidieerd. Mocht deze subsidie geheel of gedeeltelijk vervallen, dan zullen het college 

van kerkrentmeesters en het college van diakenen zich beraden hoe verder met het 

godsdienstonderwijs om te gaan. De leerlingen ontvangen bij het verlaten van de school 

een Bijbel, eventueel aangevuld met een eenvoudig dagboekje. 

De kerkenraad heeft jaarlijks een evaluerend gesprek met de godsdienstleerkracht.  
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6. Pastoraat 

 

Pastorale zorg is herderlijke zorg voor de kudde en voor de enkeling, in navolging van de 

grote Herder, Jezus Christus. 

 

6.1.1 De predikant 

De predikant verricht pastoraat in de breedste zin van het woord. In de praktijk zal de 

pastorale zorg van de predikant zich echter vooral toespitsen op crisispastoraat omdat het 

accent binnen zijn takenpakket ligt op prediking en catechese. 

Gemeenteleden van 85 jaar en ouder worden jaarlijks tenminste één keer door de predikant 

bezocht. 

 

6.1.2 De kerkenraad 

Periodieke huisbezoeken worden verricht door de gezamenlijke kerkenraadsleden, waarbij 

het primaat ligt bij de wijkouderlingen. De wijkouderling legt in principe alleen huisbezoeken 

af in de aan hem toegewezen wijk. Diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester nemen deel 

aan de gewone huisbezoeken voor zover het verrichten van de aan hun ambt verbonden 

taken daartoe ruimte laat.  

In gezamenlijk overleg bepaalt de kerkenraad welke (groepen van) gemeenteleden in 

aanmerking komen om periodiek uitsluitend door de wijkouderling bezocht te worden. 

Nieuw ingekomenen worden kort na hun komst naar Streefkerk door de wijkouderling 

bezocht.  

 

6.1.3 De wijkouderling 

De gemeente is ingedeeld in zes wijken. Aan iedere wijk is een wijkouderling toegewezen.  

De wijkouderling kent een eigen verantwoordelijkheid voor het verrichten van pastorale 

arbeid in zijn wijk. Het is van belang de wijze van bearbeiden van de verschillende wijken 

zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Om enerzijds te voorkomen dat gemeenteleden 

"tussen de wal en het schip geraken" en anderzijds te voorkomen dat men elkaar "voor de 

voeten loopt" is een onderlinge uitwisseling tussen predikant en ouderlingen over pastorale 

verrichtingen in de gemeente vereist. 

Gemeenteleden van 75 t/m 84 jaar worden jaarlijks tenminste één keer door de wijkouderling 

bezocht.  
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6.1.4 De bezoekbroeder 

De kerkenraad kan zich voor het pastoraat laten bijstaan door één of meer bezoekbroeders, 

bijv. oud-kerkenraadsleden. Hun aanwijzing geldt telkens voor één jaar. Verlenging van hun 

aanwijzing is mogelijk totdat zij de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt. De bezoekbroeder is 

geen ambtsdrager maar heeft wel geheimhoudingsplicht. 

 

6.2.1 Crisispastoraat 

Ingeval van ernstige ziekte, huwelijksproblemen, werkloosheid, verslaving, psychische 

nood, enz. is crisispastoraat op zijn plaats. Daarbij is goede samenspraak tussen predikant, 

wijkouderling en in sommige gevallen ook de diakenen vereist. Onderkend moet worden 

wanneer pastorale hulp moet samengaan mét of overgaan ín professionele 

maatschappelijke hulpverlening. Zo nodig wordt verwezen naar christelijke instellingen en/of 

hulpverleners. 

 

6.2.2 Psycho-pastorale begeleiding 

Voor langduriger begeleiding van gemeenteleden kunnen gemeenteleden worden 

ingeschakeld die de opleiding Psycho-pastorale toerusting (PPT) of een andere, daarmee 

gelijk te stellen en door de kerkenraad geaccordeerde opleiding met goed gevolg hebben 

afgerond. Deze begeleiding vindt plaats op verzoek van de kerkenraad en uitsluitend met 

instemming van de pastorant. De begeleider is geen ambtsdrager maar heeft wel 

geheimhoudingsplicht. De kerkenraad stelt een structuur vast waarbinnen de psycho-

pastorale begeleiders (PPB’ers) hun werk doen.   

 

6.3 Jongerenpastoraat 

Zie wat hierover geschreven is onder 9.2. 

 

6.4 Ouderenpastoraat 

Ouderen vormen een vaak vergeten groep in de samenleving. Als mensen om hen heen 

wegvallen, en hun wereld steeds kleiner wordt, hebben zij extra aandacht nodig.  

De bezoekbroeder, zoals genoemd in 5.1.4, bezoekt met name de ouderen in de gemeente. 

De wijkouderling bezoekt bejaarden in de leeftijd vanaf 75 tot 84 jaar ter gelegenheid van 

hun verjaardag. De predikant bezoekt de ouderen ter gelegenheid van hun verjaardag vanaf 

de leeftijd van 85 jaar.Hoewel in dat geval geen sprake is van pastoraat, kunnen hierbij ook 

de bezoekdames van het zorgcomité worden ingeschakeld (zie 7.4).  

De diaconie organiseert vier keer per jaar een contactmiddag voor ouderen en 

alleenstaanden. 
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6.5 Gebedsgenezing en ziekenzalving 

De kerkenraad heeft zich uitgesproken over gebedsgenezing en ziekenzalving en zijn 

standpunt daarover verwoord in een verklaring. Kern van de verklaring is dat beleden 

wordt dat God bij machte en bereid is zieken te genezen op het gebed, maar daarin ook 

soeverein en vrijmachtig handelt. Voor wat betreft ziekenzalving geeft de kerkenraad 

daartoe ruimte onder bepaalde, in genoemde verklaring opgenomen randvoorwaarden. 

Ziekenzalving vindt niet plaats op initiatief van predikant of kerkenraad maar uitsluitend op 

verzoek van de zieke. 

 

6.6 Euthanasie 

Het leven is door God gegeven en wordt, op Zijn tijd en wijze, door Hem genomen. De 

kerkenraad wijst de zelfbeschikking over het lichaam, tot uiting komend in het plegen van 

euthanasie en hulp bij zelfdoding, af. Daarbij wordt niet uit het oog verloren dat mensen 

soms door een diepe lijdensweg moeten gaan. Hulp en medische en pastorale begeleiding 

en een verantwoorde pijnbestrijding zijn dan van groot belang. Van uitzichtloos lijden is 

echter pas sprake wanneer er geen uitzicht is op een toekomst bij God waar pijn en lijden 

niet meer gevonden zullen worden en Hij alle tranen van de ogen zal afwissen. Deze 

uitspraak is zeker niet bagatelliserend bedoeld. De toenemende medische kennis, 

waardoor mensen langer kunnen leven, is één van de oorzaken dat sprake is van 

toenemend lichamelijk lijden. De mens moet ook kúnnen sterven.  

 

6.7 Begraven en cremeren 

Na de dood wordt het lichaam gezaaid in de aarde, waar het rust tot de wederkomst van 

Christus. Uit het geloof in de opstanding van de doden vloeit voort de afwijzing van het 

cremeren van onze doden. Deze uitspraak doet niets af aan het geloof dat God, die uit 

niets de mens schiep, ook uit as een vernieuwd lichaam kan creëren.  

De kerkenraad gaat zich op dit en het onder 6.6 genoemde thema bezinnen en betrekt 

daarbij de toenemende trend bij burgerlijke overheden om graven om financiële redenen 

al na een (in onze ogen te) korte termijn te willen ruimen. In de bezinning krijgen ook de 

mogelijkheden van pastorale zorg rond deze thema’s een plaats. 

 

6.8 Pastoraal overleg en toerusting 

Voor een goede uitvoering van het pastoraat zijn vorming en toerusting van allen die 

daarbij betrokken van groot belang. Zij worden in de gelegenheid gesteld toerustings-

bijeenkomsten en/of trainingen op het gebied van pastoraat bij te wonen. De kosten 

daarvan komen binnen bepaalde grenzen voor vergoeding in aanmerking. 
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Predikant en wijkouderlingen komen tenminste één keer per jaar in consistorievergadering 

bijeen. Tijdens deze vergadering(en)  kunnen – met inachtneming van de geheim-

houdingsplicht –  pastorale ervaringen worden besproken en kunnen onderwerpen van 

pastorale aard worden behandeld. Voor deze vergadering wordt ook de bezoekbroeder 

uitgenodigd. 

De kerkenraad houdt tenminste één keer per jaar een bezinningsbijeenkomst over een 

onderwerp dat het pastoraat raakt. Daarvoor kunnen ook niet-ambtsdragers die bij het 

pastoraat betrokken zijn worden uitgenodigd.    
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7. Diaconaat 

 

De verantwoordelijkheid voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente 

berust bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogens-

rechtelijke aangelegenheden, voor zover van diaconale aard, toe aan het College van 

Diakenen (hierna te noemen CvD). Het CvD stemt zijn beleid af op het beleid van de 

kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente en doet verslag van zijn 

werkzaamheden aan de kerkenraad. 

De dienst der barmhartigheid krijgt in de gemeente gestalte door: 

- het betrachten van onderling dienstbetoon; 

- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 

- het verrichten van bepaalde taken op diaconaal terrein; 

- het verlenen van medewerking aan andere arbeid ten behoeve van het maatschappelijk 

welzijn; 

- het bijeenbrengen van gelden voor de uitoefening van het diaconaat in en buiten 

Nederland; 

- het dienen van de Kerk in haar taak om overheid en samenleving te wijzen op haar 

roeping om ten aanzien van de sociale vraagstukken gerechtigheid te betrachten. 

De diaconie beraadt zich op het bieden van meer praktische hulp aan bijv. één-

oudergezinnen.   

De diaconale arbeid beperkt zich niet tot de meelevende leden van de gemeente, maar 

strekt zich evenzeer uit tot de rand- en buitenkerkelijke leden van de samenleving. Leden 

van een andere (kerkelijke) gemeente worden niet bijgestaan dan in bijzondere gevallen en 

na overleg met de diakenen van die andere gemeente. 

 

7.1 Diaconale activiteiten 

Diaconaat krijgt gestalte in hulpverlening en financiële bijdragen aan personen uit de eigen 

gemeente, en in financiële bijdragen aan plaatselijke, landelijke en mondiale sociaal-

maatschappelijke en diaconale projecten.  

In de praktijk ligt het zwaartepunt bij activiteiten buiten de gemeente.  

Het is de taak van de diakenen om alert te zijn op de omstandigheden van risicogroepen 

binnen de gemeente, zoals alleenstaanden, weduwen en weduwnaren, werklozen, 

gehandicapten enz. Het verdient aanbeveling om bij de normale huisbezoeken zoals 

genoemd onder 6.1.2 bij mensen uit deze risicogroepen, of bij mensen waarbij vermoed 

kan worden dat er financiële nood heerst, een diaken in te schakelen. 

De diaconie heeft zich ten doel gesteld om bij overlijden extra zorg te besteden aan de 

nabestaanden. Juist in deze tijd kan financiële nood ontstaan. De wijkdiaken bezoekt de 

nabestaande(n) van de overledene om zich hierover te laten informeren.  
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7.2 Diaconaat en gemeente 

Het creëren van meer betrokkenheid van de gemeente vereist een duidelijke presentatie 

van de diaconale activiteiten zodat gemeenteleden weten op welke wijze de mede door hen 

bijeengebrachte gelden worden besteed. Dit gebeurt door nadere uitleg in de Kerkbode of 

door diaconale collecten met een duidelijk vermelde bestemming. Die bestemming kan 

ondersteund worden met foldermateriaal van de desbetreffende instelling, c.q. het project. 

 

7.3 Diaconaat in de toekomst 

Er moet vanwege een terugtredende overheid rekening mee worden gehouden dat in de 

toekomst een zwaarder accent komt te liggen op de diaconale zorg van de christelijke 

gemeente. Dit vraagt om een inventarisatie van de terreinen waarop zich deze ontwikkeling 

voordoet of op korte termijn zal gaan voordoen, en om bezinning over de wijze waarop en 

de middelen waarmee dit gestalte kan krijgen.  

Binnen zekere grenzen kunnen gelden worden vrijgemaakt voor in de (nabije) toekomst op 

te vatten nieuwe activiteiten. Voorkomen moet echter worden dat ter besteding ontvangen 

diaconale gelden lange tijd niet worden aangewend.  

 

7.4    Zorgcomité 

Voor niet-financiële hulp aan gemeenteleden, c.q. gezinnen is een zorgcomité in het leven 

geroepen.  

De leden van dit comité bezoeken bepaalde groepen van gemeenteleden, en verlenen hulp 

op vrijwillige basis aan individuele gemeenteleden en aan gezinnen. Die hulp kan zich ook 

uitstrekken tot inwoners van Streefkerk die niet tot de Hervormde Gemeente behoren. 

Om werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden een zinvolle tijdsbesteding te 

geven, wordt ook aan hen gevraagd in dit werk te participeren. Ook jongeren kunnen erbij 

worden betrokken (zie 9.3). 

 

7.5 Opvang en begeleiding van vluchtelingen 

In 2006 is in Nieuw-Lekkerland door zeven plaatselijke kerken de stichting Interkerkelijke 

Samenwerkingsverband Noodhulp Nieuw-Lekkerland opgericht. Deze stichting heeft tot doel 

om nieuw in de gemeente komende vluchtelingen door vrijwilligers hulp aan te bieden. Het 

CvD heeft in 2015 besloten deel te nemen in deze stichting. Een diaken van onze gemeente 

neemt deel aan het overleg. Tevens wordt voor dit doel jaarlijks een diaconiecollecte 

gehouden.  
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Het doel is om de hulp te bieden op terreinen, waarin de overheid niet of onvoldoende voorziet. 

De diaconie zal voor de verschillende taken vooraf vrijwilligers benaderen, zodat bij een 

eventuele hulpvraag direct hulp geboden kan worden. Indien vanuit de plaatselijke overheid in 

Streefkerk vluchtelingen zullen worden gevestigd, zal de diaconie op dat moment een aantal 

vooraf benaderde vrijwilligers vragen om de nodige hulp te bieden. Deze hulp bestaat uit het 

met raad en daad helpen en indien nodig begeleiden naar de juiste instanties die de 

vluchtelingen verder kunnen helpen. Verder zal er hulp geboden worden bij het inrichten van 

de woning. Om een goede relatie met vluchtelingen te houden zullen vrijwilligers aan een gezin 

of persoon worden gekoppeld. 

 

7.6 Internationale contacten 

De Hervormde gemeente te Streefkerk onderhoudt sinds 1991 contacten met de kerkelijke 

gemeente te Bata in Roemenië. De diaconie gaat na hoe deze contacten een nieuwe 

impuls kunnen krijgen en hoe de eigen gemeente nadrukkelijker geïnformeerd en bij deze 

contacten betrokken kan worden .  
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8. Catechese 

 

Catechese is onderwijs van de kerk aan haar jeugd, in het verlengde van de Heilige Doop, 

gericht op de openbare geloofsbelijdenis en de toegang tot het Heilig Avondmaal. 

Daarnaast is er de noodzaak van voortdurend onderwijs, ook na de openbare 

geloofsbelijdenis. 

De zorg voor de catechese berust bij de kerkenraad, in het bijzonder bij het consistorie. 

 

8.1 Voorbereidende catechese 

In de voorbereidende catechese, die gestalte krijgt in de Zondagsschool, worden kinderen 

in de leeftijd tot 12 jaar in aanraking gebracht met de inhoud van de Bijbel, met belangrijke 

gebeurtenissen uit de geschiedenis van Kerk en Zending en met het christelijke lied. 

De oorspronkelijke doelstelling van het Zondagsschoolwerk, te weten het in aanraking 

brengen van kinderen uit onkerkelijke gezinnen met het Evangelie, wordt slechts zeer ten 

dele gerealiseerd. Vrijwel alle kinderen die de Zondagsschool bezoeken hebben een 

kerkelijke achtergrond. Het bereiken van de oorspronkelijke doelgroep en het stimuleren 

van kerkelijk meelevende ouders om hun kind(eren) de Zondagsschool te laten bezoeken, 

vragen om verdere doordenking. 

 

8.2    “Gewone” catechese 

De gewone catechese wordt gegeven aan jongeren vanaf 12 jaar. Zij is gericht op het 

verwerven van kennis van de Bijbel, van elementaire kennis van de belijdenis der Kerk, van 

hoofdzaken van de geschiedenis van de Kerk, in het bijzonder ook van de Reformatie, en 

van hoofdzaken van de Zending. Daarbij wordt een balans gezocht tussen aansluiten bij de 

(vaak beperkte) kennis bij de catechisanten en het handhaven van een verantwoord niveau 

van behandeling van de stof. 

Het vraagt inzet van ouders en kerkenraad om jongeren bewust te maken van het belang 

van de catechese. De concrete invulling van de catechese en het te gebruiken materiaal zijn 

daarbij mede van belang. De kerkenraad stelt tijdens huisbezoeken in gezinnen met 

kinderen de catechese aan de orde. 

 

8.3   Belijdeniscatechese 

Belijdeniscatechese is voorbereiding op de openbare geloofsbelijdenis. De catechisanten 

worden geleid tot persoonlijk gebruik van de Bijbel, vertrouwd gemaakt met de belijdenis der 

Kerk en bepaald bij de roeping van de belijdende leden van de gemeente van Christus. 
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De kerkenraad stelt de belijdeniscatechese ter bestemder plaats en gelegenheid, onder 

andere tijdens huis- en doopbezoeken, aan de orde en stimuleert de deelname daaraan op 

een pastorale wijze.  

Wanneer daaraan behoefte bestaat, kan overwogen worden voor groepen van ouderen 

afzonderlijke gelegenheid tot het volgen van de belijdeniscatechese te geven. 

 

 

8.4 Voortgezette catechese 

Voortgezette catechese heeft ten doel gemeenteleden te brengen tot verdieping van de 

kennis van Gods Woord, tot versterking van de gemeenschap en tot bevordering van het 

vervullen van de roeping van de gemeente in de wereld. Vormen van voortgezette 

catechese zijn Bijbelkringen en gespreksgroepen. Onder de laatste kunnen doop- en 

huwelijkscatechese vorm krijgen (zie onder 8.5).  

Bijbelkringen en gespreksgroepen, alsmede de andere verenigingen vallen onder de 

eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. Wel kan de leiding of een eigen bestuur zorg 

dragen voor een nadere invulling van het beleid. 

 

8.5 Doop- en huwelijkscatechese 

Om de rijke betekenis van de Heilige Doop, mede in relatie tot de opvoeding van kinderen, 

bij (doop)ouders levend te houden, wordt jaarlijks gedurende één avond doopcatechese 

gegeven. Tijdens de doopcatechese komen thema’s met betrekking tot doop en opvoeding 

aan de orde.  

De verantwoordelijkheid van gehuwden ten opzichte van elkaar en van ouders ten opzichte 

van hun kinderen in de opvoeding is groot. Het zijn terreinen vol voetangels en klemmen 

waar zij hun weg soms al zoekende en tastende gaan. Ter ondersteuning van (aanstaande) 

echtparen, c.q. ouders en ter voorkoming van mogelijke crises wordt jaarlijks 

huwelijkscatechese aangeboden. 

Nagegaan zal worden hoe deze vormen van catechese vormgegeven kunnen worden en 

hoe de belangstelling daarvoor kan worden vergroot. 
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9. Jeugdwerk 

 

De kerk is, naast de ouders en de school, medeverantwoordelijk voor de vorming en 

toerusting van de jeugd op alle terreinen van het leven en haar in aanraking te brengen met 

en te bewaren bij het Evangelie van Jezus Christus. 

De verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het werk met en ten behoeve van de jeugd 

wordt verricht, berust bij de kerkenraad. 

 

9.1.1 Jeugdraad 

De kerkenraad laat zich bij het jeugdwerk bijstaan door een Jeugdraad. Voorzitter van deze 

raad is de algemene jeugdouderling (zie onder 8.1.2). 

De Jeugdraad behartigt, als orgaan van bijstand van de kerkenraad, de belangen van het 

jeugdwerk, door: 

- het ondersteunen en begeleiden van leidinggevenden in het jeugdwerk; 

- intensiveren van contacten tussen verenigingen; 

- het bevorderen van belangstelling van de jeugd voor catechisaties en verenigingen; 

- het bevorderen van belangstelling van de gemeente voor het jeugdwerk. 

De kerkenraad overlegt tenminste één keer per twee jaar met de Jeugdraad. 

 

9.1.2 Jeugdouderling 

De kerkenraad benoemt uit zijn midden een ouderling als algemeen jeugdouderling en een 

ouderling als jeugdouderling met als bijzondere opdracht het jeugdpastoraat (hierna te 

noemen “jeugdpastor”). Voor persoonlijke contacten met meisjes wordt een vrouwelijk 

gemeentelid als jeugdpastor aangewezen. De inhoud van het jeugdpastoraat en de 

taakverdeling tussen beide jeugdouderlingen zijn verwoord in een beschrijving van het 

jeugdpastoraat. 

 

9.2 Jeugdpastoraat 

Pastoraat is in hoofdstuk 5 omschreven als herderlijke zorg voor de kudde en voor de 

enkeling. Pastorale begeleiding van de jeugd is een taak van de predikant, de kerkenraad 

(in het bijzonder de jeugdouderling) en de leidinggevenden in het jeugdwerk. De jeugdpastor 

zoekt naar mogelijkheden om met jongeren – individueel of in kleine groepjes – in  gesprek 

te zijn, in het bijzonder met hen die pastorale zorg en begeleiding nodig hebben. Hij verdiept 

zich in de leefwereld van jongeren en brengt zo nodig trends en ontwikkelingen onder de 

jeugd ter sprake binnen de kerkenraad.   
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9.3    Jeugddiaconaat 

Jeugddiaconaat richt zich enerzijds op jongeren die, diaconaal gezien, speciale aandacht 

en zorg behoeven (werkloosheid, handicap, verslaving). Anderzijds is van belang dat 

jongeren zelf zich bewust worden van hun diaconale roeping, zodat zij zich persoonlijk of 

als groep beschikbaar stellen voor bepaalde diaconale taken. 

De kerkenraad wijst een diaken aan die als afgevaardigde van de diaconie zitting heeft in 

de Jeugdraad ter bevordering van deze beide aspecten van jeugddiaconaat. 

 

9.4 Clubs en verenigingen 

Er is een Zondagsschool, reeds genoemd onder 8.1, voor kinderen van 4-12 jaar.  

Er zijn clubs voor de leeftijd van 8-12 en 12-16 jaar en er is een jeugdvereniging voor de 

leeftijd van 16-circa 24 jaar. 

Een Werkgroep Open Jeugdwerk organiseert activiteiten die een verantwoorde besteding 

van de zaterdagavond door jongeren mogelijk maken.  

 

9.5.1 Leidinggevenden 

De leidinggevenden in het jeugdwerk worden betrokken uit de meelevende leden van de 

gemeente. Het aanzoeken van leidinggevenden geschiedt na verleende toestemming door 

de kerkenraad. Leidinggevenden blijven tenminste vier jaren / seizoenen aan een club of 

vereniging verbonden alvorens in aanmerking te komen om leiding te gaan geven aan een 

andere club of vereniging. Afwijking daarvan is uitsluitend mogelijk na instemming van de 

club of vereniging waaraan de leidinggevende is verbonden. 

Leidinggevenden kunnen zich, in overleg met en voor rekening van de Jeugdraad, laten 

toerusten voor het vervullen van hun taak. De Jeugdraad kan ook zelf die toerusting ter 

hand nemen. Tot de vorming en toerusting van leidinggevenden behoort ook het 

verwerven en verdiepen van kennis van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis. De 

kerkenraad zoekt naar mogelijkheden om hieraan gericht gestalte te geven.  

Jaarlijks worden voor de leidinggevenden een openings- en sluitingsavond georganiseerd 

waarop een aspect betreffende het jeugdwerk, c.q. het geven van leiding daaraan wordt 

uitgewerkt. 

 

9.5.2 Groepsondersteuner 

Aan de leiding van clubs / verenigingen kan per club / vereniging maximaal één 

groepsondersteuner worden toegevoegd. De groepsondersteuner ondersteunt de 

leidinggevenden bij het leiding geven, waaronder het bewaren van de orde, maar verzorgt 

in principe geen inleidingen en Bijbelvertellingen, openingen en sluitingen.  
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Doel is door te groeien naar de functie van leidinggevende.  Voor de groepsondersteuner 

is een profiel opgesteld. 

 

9.6 Preekbespreking 

De kerkenraad belegt per seizoen een zevental preekbesprekingen, waarvan drie voor de 

jongeren van 12 - 16 jaar en vier voor de jongeren van 16 jaar en ouder. Van de laatste 

zijn twee preekbesprekingen toegankelijk voor alle gemeenteleden van 16 jaar en ouder.  

Nagegaan zal worden hoe de belangstelling voor de preekbesprekingen kan worden 

vergroot en hoe kan worden voorkomen dat koffiegroepen een concurrerende uitwerking 

hebben op het bijwonen ervan. 

 

9.7 Jeugddiensten 

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad organiseert een jeugddienstcommissie 

jaarlijks tenminste twee jeugddiensten waarin op jongeren gerichte thema’s worden 

behandeld. In de jeugddienstcommissie hebben, naast twee kerkenraadsleden, ook vijf 

jongeren zitting. 
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10. Huwelijk, gezin en relaties 

 

Het huwelijk is binnen de Scheppingsorde de door God gegeven relatie tussen één man en 

één vrouw. Het gezin kan worden aangemerkt als de hoeksteen van de samenleving. Beide 

liggen in de huidige opinie onder vuur en worden bedreigd. Het seculiere denken hierover 

wint ook binnen de christelijke gemeente terrein. De mogelijkheid tot het zegenen van 

homofiele relaties, zoals verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, 

is daarvan een voorbeeld.  

 

10.1 Huwelijk en gezin 

Wij belijden dat het huwelijk tussen één man en één vrouw een instelling van God is en als 

zodanig heilig gehouden dient te worden.  

Kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk in Streefkerk vindt in principe plaats 

door de plaatselijke predikant of, ingeval van een vacature, door de consulent. Daarvan kan 

worden afgeweken wanneer sprake is van een familierelatie tussen een predikant en  bruid 

of bruidegom of van een bijzondere pastorale betrokkenheid tussen predikant en bruid en/of 

bruidegom. 

De kerkenraad werkt niet mee aan de kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk 

in een andere gemeente onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Streefkerk.  

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en een kerkje binnen de kerk. De vrede en 

harmonie binnen het (christelijke) gezin worden op allerlei wijze bedreigd. De kerkenraad 

ziet het als zijn taak ouders in prediking, pastoraat en voortgezette catechese te 

ondersteunen in het vormgeven van een christelijk gezinsleven en in het onderkennen van 

en weerstand bieden aan deze bedreigingen. Dat kan door het verzorgen van doop- en/of 

huwelijkscatechese (zie 8.5). Gedurende de planperiode zal daaraan op een nader te 

bepalen wijze inhoud worden gegeven. 

 

10.2 Echtscheiding 

Een toenemend aantal huwelijken eindigt in een echtscheiding. Dat gaat aan de christelijke 

gemeente niet voorbij. De kerkenraad weet zich geroepen tot het verlenen van pastorale 

zorg in situaties waarin het in stand houden van een huwelijk onder druk staat. In veel 

gevallen zal pastorale zorg onvoldoende zijn en is professionele hulp noodzakelijk.  

De kerkenraad zal gedurende de planperiode beleid formuleren met betrekking tot 

hertrouwen na echtscheiding. 

 

10.3 Ongehuwd samenwonen 
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De kerkenraad wijst het als man en vrouw ongehuwd samenwonen op bijbelse gronden af 

en zal daarover censuur uitoefenen. Aan de kerkelijke bevestiging en inzegening van een 

huwelijk na een periode van samenwonen wordt niet zonder meer meegewerkt. De 

kerkenraad beslist hierover in ieder individueel geval en behoudt zich het recht voor 

medewerking te weigeren. 

 

10.4 Homoseksualiteit en relaties 

Ook in Streefkerk zullen gemeenteleden zijn die seksueel gezien gericht zijn op mensen van 

hetzelfde geslacht. De kerkenraad erkent hen als volwaardige gemeenteleden. 

Homoseksuele relaties worden echter in strijd geacht met het Woord van God en zijn 

daarom censurabel. De kerkenraad werkt niet mee aan enige vorm van zegening of 

bevestiging daarvan. Wel is er binnen de gemeente pastorale aandacht voor de homofiele 

medemens die worstelt met zijn of haar geaardheid. De kerkenraad zal zich de komende 

periode bezinnen op dit thema. 
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11. Beheer en Financiën 

 

De stoffelijke belangen van de gemeente worden behartigd door het College van 

Kerkrentmeesters (hierna te noemen “het CvK”). Het CvK is, samen met de kerkenraad, 

verantwoordelijk voor een gezond financieel beheer en alles wat nodig is om een kerkelijke 

gemeente te laten functioneren. Dit alles zodat het Woord ook in de toekomst zondag aan 

zondag in de gemeente verkondigd kan worden. 

 

11.1 De samenstelling van het College van Kerkrentmeesters 

Het CvK bestaat uit vijf personen, in de verhouding drie ouderlingen-kerkrentmeester en 

twee kerkrentmeesters. 

 

11.2 De taken van het College van Kerkrentmeesters 

Het CvK voert de taken uit zoals die zijn omschreven in Ordinantie 11, artikel 7 en nader 

uitgewerkt in de plaatselijke regeling. 

 

11.3 Commissies en vrijwilligers 

Het CvK laat zich bij de uitvoering van haar taken bijstaan door de volgende commissies: 

Commissie van bijstand 

Kerkradiocommissie 

Verjaardagsfondscommissie 

Daarnaast zijn er vele vrijwilligers in de gemeente actief op allerlei terrein, zoals: 

BHV-ers     (Hulp)kosters 

Interieursverzorgers kerkgebouw  Vrijwilligers (tuin)onderhoud pastorie en 

Beheerder “Het Anker”       Het Anker 

Rommelmarktcommissie en helpers  Kerkradiocommissie 

Verjaringsfondsvrijwilligers   Coördinator collectenbonnen 

Websitebeheerders    Coördinator kerkbode 

Organisten     Bestuurder kerkauto 

Collectanten     Docent godsdienstonderwijs o.b.s. 

Organisatie kinderoppas   Kalligrafeerster doop- / belijdeniskaarten 

      Bibliotheekvrijwilligers 

 

11.4 Financiën 

Het CvK is, in overleg met de kerkenraad, belast met het scheppen en onderhouden van 

de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken in de gemeente.  
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11.4.1 Begroting en jaarrekening 

Het CvK stelt jaarlijks een begroting en jaarrekening op. De jaarrekening wordt 

gecontroleerd door een aantal daartoe bevoegde gemeenteleden, waarna ook schriftelijk 

verslag van de uitkomsten wordt gedaan. 

 

11.4.2 Geldwerving en geefgedrag 

Eén keer per jaar wordt de actie vrijwillige bijdrage gehouden. Deze vindt meestal plaats 

in de maand februari. Door middel van een begeleidende brief wordt de gemeente op de 

hoogte gesteld van de financiële situatie van de gemeente. Daaraan gekoppeld de vraag 

dat ieder zijn verantwoordelijkheid hierin kent, uiteraard naar de mogelijkheden die een 

ieder heeft. Het bedrag dat opgehaald wordt via de vrijwillige bijdrage is ruim 60% van het 

totaal wat aan giften binnenkomt. Het CvK verwacht dat dit percentage de komende jaren 

verder zal stijgen. Het resterende percentage komt via de wekelijkse collecten en de 

bijzondere en extra collecten. Extra collecten worden één keer per maand gehouden, met 

daarbij een vooraf bekend gemaakt doel. Onder de bijzondere collecten vallen de bid- en 

dankdagcollecte en de oudejaarscollecte. Verder is een jaarlijkse bijdrage vanuit de 

opbrengst van de rommelmarkt beschikbaar ter bestrijding van een gedeelte van de 

exploitatiekosten van Het Anker. In de afgelopen jaren heeft de rommelmarktcommissie 

ook bijgedragen in de kosten van de renovatie van Het Anker. In de komende periode 

bedraagt de bijdrage € 5.000,00 + 60% van het meerdere, te besteden t.b.v. Het Anker. 

Daarnaast zijn de offerblokken gedurende zes maanden bestemd voor het werk van het 

CvK. 

Het CvK beraadt zich op nieuwe mogelijkheden om blijvend aandacht te vragen voor het 

werk van het College. Daarbij kan gedacht worden aan het bezoeken van verenigingen, 

houden van huiskamerbijeenkomsten en via het eigen nieuwsorgaan “Op de hoogte.” 

 

11.4.3 Meerjarenbegroting 

Het CvK hecht aan continuïteit, en stelt daarom een meerjarenbegroting op. Dit om op tijd 

mogelijke knelpunten te kunnen signaleren en op tijd actie te kunnen ondernemen. Het 

CvK staat voor de opdracht om, gezien de twee genoemde trends, namelijk minder leden 

en stijgende kosten, hier de geldwerving op aan te passen. 

 

11.4.4 Mogelijke scenario’s bij teruglopend ledenaantal en stijgende kosten 

Prioriteit binnen de gemeente is de prediking en de samenkomst als gemeente in het 

kerkgebouw en het verenigingsgebouw ‘het Anker’. Oftewel het samenkomen rondom het 

Woord van God. De ontwikkelingen staan niet stil. Het ledental neemt langzaam af en het is 

een uitdaging om de begroting in de komende jaren rond te krijgen. Het CvK zal de 

mogelijkheden onderzoeken tot samenwerking met omliggende gemeenten op het gebied 

van het delen van kennis en het gebruik maken van elkaars faciliteiten.  
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11.4.5 Reserves 

Het CvK streeft naar een reserve voor onverwachte uitgaven van tenminste circa 

€ 50.000,00. Bij het vaststellen van dit bedrag is meegewogen dat via een verzekering, 

indien nodig, pastorale vervanging financieel mogelijk is gemaakt. Het CvK acht dit bedrag 

voldoende. 

De algemene reserve bedroeg op 1 januari 2016 € 58.267,00. 

 

11.4.6 Ontvangsten en uitgaven gedurende de achterliggende jaren 

 Ontvangsten Uitgaven Saldo 

2011 € 143.906 € 149.805 € -   5.899 

2012 € 147.235 € 137.730 €     9.505          

2013 € 139.293 € 157.458 € - 18.165 

2014 € 137.707 € 131.444 €     6.263 

2015 € 140.891 € 133.970 €     6.921 

 

Tabel 1 - Ontvangsten en uitgaven 2011 – 2015 

 

11.5 Onroerende en roerende zaken 

De gemeente beschikt over de volgende onroerende eigendommen: 

- het kerkgebouw, Kerkstraat 38. De toren is in eigendom van de burgerlijke gemeente. 

- de pastorie, Kerkstraat 36 

- het verenigingsbouw “Het Anker”, Molenakker 12 

Voor wat betreft de onroerende zaken vragen in de planperiode de volgende zaken de 

aandacht: 

Beleid beheer gebouwen 

Het is gewenst structuur aan te brengen in de planning van onderhoud voor de 

verschillende gebouwen. Voor alle gebouwen zal een meerjarenonderhoudsplan 

opgesteld worden met daarbij begrotingen en manieren van financiering. Voor het 

monumentale kerkgebouw zal voor de periode 2018 - 2024 opnieuw een subsidieaanvraag 

gedaan worden. 
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Pastorie 

Er zal oriëntatie plaatsvinden op de mogelijkheden van het in eigendom houden versus 

eventuele verkoop van de pastorie en de voor- en nadelen daarvan. 

Kerktoren 

Vanuit de burgerlijke gemeente kan het verzoek komen de zijbeuken van de kerktoren in 

eigendom over te dragen aan de kerkelijke gemeente. Bezinning zal plaatsvinden op de 

voor- en nadelen daarvan. 

Voor wat betreft de roerende zaken zal in de planperiode nagegaan worden of de huidige 

geluidboxen in de kerk blijvend aan de gestelde kwaliteitseisen kunnen blijven voldoen. 

 

11.6 Duurzaamheid 

Gods schepping staat als gevolg van de welvaart waarin wij leven onder grote druk. 

Allerwege wordt de roep om duurzaamheid gehoord. Wij mogen ons daarvoor als 

kerkelijke gemeente niet doof houden en ons aan de zorg voor de schepping niet 

onttrekken. In de planperiode zal beleid ontwikkeld worden op het terrein van 

duurzaamheid en verantwoord rentmeesterschap, waaronder het onderzoeken van 

mogelijkheden rond zonne-energie. 

 

11.7 Ledenregistratie 

Het CvK is verantwoordelijk voor een juiste ledenregistratie. Daarvoor wordt een 

internetapplicatie van het LRP (LedenRegistratiePKN) gebruikt die beschikbaar is voor de 

ledenadministrateur, de bijdrageadministrateur, de predikant en de wijkouderlingen. De 

lokaal beheerder oftewel de ledenadministrateur is verantwoordelijk voor het juist 

functioneren van dit systeem. Via LRP worden alle mutaties geregistreerd en zijn deze 

direct inzichtelijk voor de direct betrokkenen. 

Zelfs in een kleine dorpsgemeenschap blijken vertrekkende en nieuw-ingekomen 

gemeenteleden over het hoofd gezien te kunnen worden. Zeker wanneer mutaties vanuit de 

burgerlijke overheid niet meer worden doorgegeven, vereist dat een grotere alertheid van 

de ledenadministrateur, de kerkenraad en de gehele gemeente om zo tijdig en volledig 

mogelijk van mutaties kennis te nemen en daarop adequaat te reageren.  

 

11.8 Solidariteitskas 

“Gemeenten helpen elkaar” is de gedachte achter de Solidariteitskas die zo’n tien jaar 

geleden in het leven werd geroepen. De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte 

vaste jaarlijkse bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Een deel van 

het bedrag in de kas is bestemd voor vormen van pastoraat die niet door plaatselijke 

gemeenten worden uitgevoerd, zoals het dovenpastoraat en het koopvaardij pastoraat.  
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Het grootste deel van het bedrag in de kas is beschikbaar voor steun aan gemeenten bij de 

vervulling van hun kerntaken. De bijdrage bedroeg in de afgelopen jaren € 5,00 per belijdend 

lid. In de maand november organiseert het CvK deze actie. Middels een landelijke folder en 

begeleidende brief wordt hiervoor aandacht gevraagd. Er wordt aan alle belijdende leden 

een bijdrage van € 10,00 gevraagd, zodat er ook € 5,00 ten goede komt aan de plaatselijke 

gemeente.   
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12. Beleidsvoornemens en aandachtspunten 

 

Hoofdstuk 0 – Inleiding  

Geen. 

 

Hoofdstuk 1 – De grondslag 

Geen. 

 

Hoofdstuk 2 – De gemeente in cijfers 

 Stimuleren van het bijwonen van de jaarlijkse Reformatieherdenking. 

 Stimuleren van het bijwonen van de jeugddiensten. 

 

Hoofdstuk 3 – Kerk 2025 

 Innemen van een positief-kritische houding ten opzichte van de uitwerking van Kerk 

2025. 

 

Hoofdstuk 4 – Eredienst en ambt 

 Voortdurende aandacht voor en bezinning op (de inhoud van) de prediking en het 

bereiken van de hoorders in al hun geledingen. 

 Stimuleren van deelname aan preekbesprekingen. 

 Nadrukkelijke aandacht in de prediking voor thema’s die betrekking hebben op de Heilige 

Doop in de diensten die als doopdienst op het preekrooster zijn vermeld. 

 Pastorale zorg rond het niet-deelnemen aan het Heilig Avondmaal door belijdende 

lidmaten en het niet bijwonen van de dienst van dankzegging en nabetrachting door 

avondmaalgangers. 

 Beleid inzake hoofdbedekking vrouwen i.r.t. het Heilig Avondmaal. 

 Bezinning op aspecten van de eredienst, waaronder het volgen van ontwikkelingen rond 

een eventuele herziene berijming van de Psalmen. 

 Bezinning op de plaats van het vrije lied in het gemeentewerk waarbij aandacht besteed 

zal worden aan criteria die bij het selecteren van verantwoorde liederen toegepast 

kunnen worden. 

 Nagaan hoe de schat aan liederen uit oudere liedbundels bewaard kan worden voor het 

nageslacht en hoe bij oudere generaties waardering voor nieuwe liederen en zangstijlen 

kan worden bijgebracht. 
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Hoofdstuk 5 – Apostolaat  

 Houden van contact met zendingswerkers uit eigen gemeente of – wanneer die er niet 

zijn – andere zendingswerkers, bij voorkeur uitgezonden namens de Gereformeerde 

Zendingsbond. 

 Nagaan welke mogelijkheden er zijn om het thema “Kerk en Israël” nadrukkelijker onder 

de aandacht van de gemeente te brengen.  

 Binnen het evangelisatiewerk in de gemeente de activiteiten verschuiven van acties 

naar persoonlijke betrokkenheid. 

 De gehele Hervormde Gemeente van Streefkerk betrekken bij het evangelisatiewerk 

en hierin ook in toerusten. 

 

Hoofdstuk 6 – Pastoraat 

 Formuleren van beleid m.b.t. stervensbegeleiding versus euthanasie. 

 Formuleren van beleid m.b.t. begraven versus cremeren 

 

Hoofdstuk 7 – Diaconaat  

 Creëren van mogelijkheden tot het bieden van meer praktische hulp aan bijv. één-

oudergezinnen.   

 Vergroten van de bekendheid bij de gemeente met het werk van de Werkgroep 

Roemenië. 

 Vormgeven van hulp aan in de gemeente gehuisveste vluchtelingen.  

 

Hoofdstuk 8 – Catechese 

 Peilen van de behoefte onder ouderen tot het afzonderlijk volgen van 

belijdeniscatechese. 

 Stimuleren van deelname aan vormen van voortgezette catechese zoals doop- en 

huwelijkscatechese. 

 

Hoofdstuk 9 – Jeugdwerk 

 Zoeken naar mogelijkheden tot de vorming en toerusting van leidinggevenden, 

waartoe ook behoort het verwerven en verdiepen van kennis van Gods Woord en de 

gereformeerde belijdenis. 

 Nagaan hoe belangstelling voor preekbesprekingen vergroot en concurrerende 

werking van koffiegroepen verminderd kan worden.  
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Hoofdstuk 10 – Huwelijk, gezin en relaties 

 Formuleren van beleid m.b.t. huwelijk na echtscheiding. 

 Formuleren van beleid m.b.t. homoseksualiteit en homoseksuele relaties. 

 

Hoofdstuk 11 – Beheer en financiën 

 Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor het kerkgebouw voor de periode 

2018-2024. 

 Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor de overige kerkelijke gebouwen. 

 Bezinning op scenario’s bij teruglopend ledenbestand / teruglopende inkomsten en 

toenemende kosten.  

 Onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking met omliggende gemeenten op 

het gebied van het delen van kennis en het gebruik maken van elkaars faciliteiten.  

 Oriëntatie op de mogelijkheden van het in eigendom houden versus eventuele verkoop 

van de pastorie en de voor- en nadelen daarvan. 

 Bezinning op de voor- en nadelen van het in eigendom verkrijgen van de zijbeuken van 

de kerktoren. 

 Nagaan of de huidige geluidboxen in de kerk aan de gestelde kwaliteitseisen kunnen 

blijven voldoen. 

 Beleid ontwikkelen op het terrein van duurzaamheid en verantwoord rentmeester-

schap, waaronder het onderzoeken van mogelijkheden van zonne-energie. 
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Vaststelling en ondertekening 

 

Aldus vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Streefkerk op  

18 april 2017. 

 

Was getekend, 

Ds. T. van Bruggen, preses.             A. van Werkhoven, scriba. 

 


