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1

INLEIDING

Om ons te kunnen blijven richten op het hoogste doel van onze Christelijke gemeente - het zijn van
een stralende bruidsgemeente die haar Bruidegom hartelijk liefheeft, wervend staat in deze wereld
en in groot verlangen toeleeft naar de wederkomst van de hemelse Bruidegom - is het wenselijk een
zekere ordening aan te brengen in de vele kerkelijke activiteiten en het toenemend aantal
vraagstukken waarmee we worden geconfronteerd.
In een beleidsplan kunnen uiteraard niet alle details worden vastgelegd. Bovendien wordt al veel
geregeld in de kerkorde met de daarbij behorende ordinanties. De kerkenraad beschouwt dit
beleidsplan dan ook vooral als een beknopte beschrijving van haar identiteit en als een vorm van
zelfreflectie met als doel te komen tot een duidelijk, bewust en verantwoord beleid. Dit beleidsplan
geeft slechts die aspecten van het gemeenteleven aan waarop de kerkenraad meent bepaalde
accenten te moeten leggen.
Dit beleidsplan is geschreven in het geloof en het vertrouwen dat niet wij maar de Koning van de
Kerk, door middel van Zijn Woord en Geest, onze gemeente leidt. Ten diepste is en blijft de Bijbel ons
‘beleidsplan’. Daarmee zijn vertrekpunt en richting van het beleidsplan voor onze gemeente al
aangegeven.
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2

BIJBELS-THEOLOGISCHE VERANTWOORDING EN IDENTITEIT

2.1
Gemeente
In zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus wordt beleden dat de Zoon van God van het begin
van de wereld tot aan het einde ervan zich uit het gehele menselijke geslacht een gemeente vormt,
die tot het eeuwige leven is uitverkoren, door zijn Geest en Woord in de eenheid van het ware geloof
vergaderd, beschermd en in stand gehouden wordt, en dat ik hiervan een levend lid ben en eeuwig
zal blijven. Wij geloven dat God ook in de hervormde gemeente te Ooltgensplaat, een gedeelte van
de ene heilige, algemene, Christelijke Kerk vergadert, beschermt en onderhoudt. Onze plaatselijke
gemeente is een deel van het grote lichaam van Christus (1 Kor. 12 en Ef. 4), een geestelijk huis
gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, van wie Jezus Christus Zelf de hoeksteen
(Ef. 2) en het fundament is (1 Kor. 3).
In gebondenheid aan de Schrift en de belijdenis vervult de gemeente haar missionaire taak in deze
wereld door gestalte te geven aan haar roeping ‘de grote daden Gods te verkondigen, zowel naar
binnen als naar buiten’ (1 Pet. 2:9).
In de gemeente zijn naast het ‘ambt aller gelovigen’ (1 Pet. 2:9) ook bijzondere ambten:
predikant(en), ouderlingen en diakenen. Door middel van de ambten krijgt het zogenaamde
‘tegenover’ van Christus naar Zijn gemeente gestalte.
Binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland zal onze gemeente de aanduiding
‘Hervormde Gemeente’ gebruiken.
2.2
Identiteit en algemene clausule
De hervormde gemeente te Ooltgensplaat weet zich gegrond in het Woord van God en verbonden
met de drie algemene belijdenisgeschriften (apostolische geloofsbelijdenis, belijdenis van Nicea, en
de belijdenis van Athanasius) en de vier reformatorische belijdenisgeschriften (de Nederlandse
Geloofsbelijdenis of de 37 artikelen, de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels, en de
Catechismus van Genève). Binnen de Protestantse Kerk in Nederland meent de kerkenraad in
principe de beleidslijnen van de Gereformeerde Bond te moeten volgen. Binnen de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN) zal onze ‘hervormde gemeente’ de huidige hervormd gereformeerde identiteit
voluit handhaven en waarborgen, ook al worden in dit beleidsplan niet alle facetten volledig
beschreven.
2.3
Eredienst en verkondiging
2.3.1 De eredienst
De gemeente komt ‘s zondags twee keer samen om het Woord te horen, de Naam van de Heere aan
te roepen in dankzegging en gebed, haar gaven af te zonderen voor de instandhouding van de
eredienst en de Christelijke barmhartigheid, en om de lof voor de Heere uit te zingen. Op gezette
tijden worden sacramentsdiensten gehouden. Zowel vóór als ná de dienst wordt in de
kerkenraadskamer een gebed uitgesproken door de ouderling van dienst.
De kerkenraad is zich ervan bewust dat niet alles in een beleidsplan kan worden vastgelegd maar wil
benadrukken dat het, zowel in reguliere als tijdens bijzondere erediensten, gaat om de eer van God
en dat alle activiteiten in orde en eerbied dienen plaats te vinden.
Tijdens de eredienst wordt de Schrift gelezen door gebruik te maken van de Herziene
Statenvertaling. Om tegemoet te komen aan de gevoelens van gastpredikanten wordt hen de vrijheid
gelaten in de eredienst de Statenvertaling te gebruiken. Ten behoeve van de gemeentezang wordt
gebruikt gemaakt van de Psalmen (berijming 1773) en de daaraan toegevoegde ‘Enige Gezangen’. Bij
bijzondere gelegenheden kunnen ook andere (geestelijke) liederen worden gezongen zoals het
Wilhelmus, het ‘Ere zij God’, en het Lutherlied. Wanneer andere geestelijke liederen worden
gezongen zal de inhoud daarvan eerst door de kerkenraad worden getoetst aan de Heilige Schrift.
De tijdens de eredienst gebruikte liturgische formulieren zijn hertaalde formulieren uit de
gereformeerde traditie.
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Het sacrament van de Heilige Doop wordt regelmatig bediend, afhankelijk van het aantal geboorten
in onze gemeente. Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend.
Ten aanzien van het kerkelijk jaar wil de gemeente zich houden aan de bestaande bijzondere dagen:
vier adventszondagen, twee Kerstdagen, de dagen van het oude en nieuwe jaar, zeven
lijdenszondagen met de Goede Vrijdag, twee Paasdagen, Hemelvaartsdag, twee Pinksterdagen, en
het gedenken van hen die ons ontvallen zijn op de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop
overigens de wederkomst van Christus centraal staat. Ook op de (landelijke) biddag en dankdag voor
gewas en arbeid (en visserij) komt de gemeente samen rondom het Woord. Aan de predikant wordt
gevraagd in de voorbereiding van de biddag- en dankdagmiddagdienst zoveel mogelijk rekening te
houden met de aanwezigheid van jonge kinderen tijdens die diensten. Op tweede paasdag en
tweede pinksterdag kunnen de diensten een afwijkend karakter hebben.
2.3.2 De verkondiging
Centraal in de eredienst staat de prediking van het Woord, de verkondiging van het heilig Evangelie.
De prediking is vooral uitleg en toepassing van de Schrift en geschiedt in gemeenschap met de
algemene en reformatorische belijdenisgeschriften (zie 2.2).
De prediking is gefundeerd in de opdracht van Christus in samenhang met het doopbevel (Matt. 28).
Doel van de prediking is vooral ‘Gods Naam en daden te verheerlijken’ (Hand. 2), ‘de mensen te
bewegen tot het geloof’ (2 Kor. 5), hun geloof te versterken, ‘hen toe te rusten een getuige van
Christus te zijn in deze wereld’ (1 Pet. 2:9), en hen op te roepen tot en leiding te geven aan het
proces van heiliging (bekering).
Om de gemeente te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is, wordt de tweede dienst van
de zondag zoveel mogelijk (afhankelijk van de tijd van het kerkelijk jaar, vakantie, etc.) aangemerkt
als leerdienst waarin naast de Heidelbergse Catechismus ook andere belijdenisgeschriften (zoals
boven beschreven) behandeld kunnen worden.
2.3.3 Bezinning
Wij, als kerkenraadsleden bezinnen ons over de liturgie van de gemeente. We stellen elkaar/ons de
vraag waarom we deze liturgie hebben en die wekelijks vorm geven. Later zullen we ook de
gemeente informeren over de betekenis ervan in onze gemeente.
2.4
Sacramenten
Uit kracht van Gods verbond worden kleine kinderen van gelovigen gedoopt. Volwassenen worden
alleen gedoopt na het afleggen van openbare geloofsbelijdenis.
Voor de gedoopten geldt dat Gods belofte, die in hun doop betuigd en verzegeld wordt, oproept tot
geloof en bekering. Dit geloof wordt door de Heilige Geest, in de weg van de verkondiging van het
Woord, gewerkt en versterkt, en door de sacramenten (Heilige Doop en Heilig Avondmaal) versterkt.
Evenals de Heilige Doop is ook het Heilig Avondmaal een instelling van Jezus Christus, ingesteld
alleen voor Zijn gelovigen. Aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten allen die openbare
geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Allen die de Schrift niet voor Gods heilig en onfeilbaar Woord
houden en/of die weten dat zij met aanstootgevende zonde besmet zijn (Die zonder bekering blijven
voortleven) worden vermaand zich van de tafel des Heeren te onthouden.
2.5
Huwelijk
Het huwelijk tussen één man en één vrouw is een instelling van God waarin zij samen het mens-zijn
naar het beeld van God vertonen (Gen. 1:26 en 27 en Gen. 2:18 en 24). Het huwelijk dient als zodanig
heilig gehouden te worden (zie o.a. Joh.2:1-12 en het huwelijksformulier). We zien echter wel de
gebrokenheid van het leven als gevolg van onze zonden terug in de gebrokenheid binnen gezinnen
en huwelijken. Ook in het huwelijk gesloten voor Gods aangezicht zien we breuken en scheidingen
voorkomen.
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De kerkenraad zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om echtscheiding te voorkomen. We zullen
wijzen op het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus; door de geloofsverbondenheid met Christus hebben we deel aan Zijn helend werk. In geloof mogen we veel
verwachten, ook in de zichtbare breuken en scheidingen.
Buiten dat er maar één duidelijke norm is voor een echtscheiding, namelijk overspel (Mal. 2:13-16,
Matt. 5:31 en 32; 19:1-12 en 1 Kor. 7:10-16), zal de kerkenraad een weg zoeken tot verzoening. Soms
zijn er situaties waarin we moeten erkennen dat verzoening niet mogelijk is - met een scheiding tot
gevolg. Hoewel onze samenleving een grotere variatie laat zien aan mogelijkheden tot scheiden
houden wij vast aan de Bijbelse norm dat het huwelijk niet te ontbinden is - daarin verwijzend naar
de woorden van Mattheüs: “Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden” (Matt
19:6).
2.6
Alternatieve samenlevingsvormen
Alternatieve samenlevingsvormen worden door Gods Woord afgewezen. Om deze reden heeft de
kerkenraad principiële bezwaren tegen Ordinantie 5, artikel 4 waarin de mogelijkheid wordt geboden
andere levensverbintenissen dan het huwelijk voor Gods aangezicht te laten zegenen. De kerkenraad
zal daarom de zegening van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw, in
de hervormde gemeente te Ooltgensplaat, niet toestaan. Daarnaast hebben we in onze samenleving
te maken met diverse vormen van samenleven buiten het huwelijk. Dit varieert van ‘bij elkaar
intrekken’ tot geregistreerd partnerschap. Samenwonen functioneert vaak als overbruggingsperiode
naar een mogelijk huwelijk of andere vorm van duurzaam samenleven. Omdat de kerkenraad van
mening is dat het huwelijk de Bijbelse norm van samenleven is, neemt ze op grond van het Woord
afstand van dergelijke samenlevingsvormen. In het pastorale contact wat zal onderhouden worden,
zal worden aangedrongen op een huwelijk. Bij een huwelijksverzoek zal liefde en zorgvuldigheid in
acht worden genomen, maar ook erkenning van zonde. Het verzoek tot het laten dopen van
kinderen, het afleggen van belijdenis en het deelnemen aan het Heilig Avondmaal kan alleen
gehonoreerd worden als men trouwt.
2.7
Begrafenis en crematie
Tot de pastorale taak van de gemeente behoort de zorg voor overledenen en rouwdragenden. Het
beleid van de kerkenraad is er op gericht gemeenteleden een christelijke begrafenis te geven.
De Bijbel leert ons dat zowel joden als christenen begraven werden. We lezen dat de Heere Jezus is
begraven. Hij is daarmee ons tot voorbeeld. In de geschiedenis van de kerk is er wel de traditie van
de begrafenis, niet de crematie. Bij een verzoek een rouwdienst te leiden voorafgaande aan een
crematie wil de kerkenraad dit verzoek echter niet direct weigeren. Daarbij zet de kerkenraad zich in
met een open en luisterende houding. De predikant gaat alleen voor in een rouwdienst, als daarin
gebeden, uit de Schrift gelezen en een meditatie gehouden kan worden. Ook dient hij inspraak te
hebben in de gang van zaken tijdens de liturgie.
2.8
Euthanasie en abortus
2.8.1 Euthanasie
De intrinsieke waarde van het lichaam van de mens, het feit dat het leven een gave van God is (onze
tijden zijn in Gods hand, Psalm 31:16a) en de roeping van een christen om zich in zijn lijden met
Christus te verenigen zijn de fundamentele redenen waarom het christelijk geloof euthanasie afwijst.
Toch willen we alles doen wat in het vermogen ligt van ons als kerkelijke gemeente om zorg te
hebben voor de ander. Deze palliatieve zorg is ook een aandachtspunt voor de diaconale taak van de
gemeente. We ondersteunen dan ook het hospice Calando.
Omdat er onduidelijkheid bestaat over de manier waarop in deze medisch wordt gehandeld willen
we kort de betekenis van euthanasie, abstinentie en palliatieve sedatie uiteenzetten. Onder
euthanasie verstaan we actieve levensbeëindiging op verzoek van de patiënt zelf, waarbij aan de
wettelijke zorgvuldigheidseisen voldaan wordt.
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Onder abstinentie verstaan we het staken van de actieve medische behandeling.
Onder palliatieve sedatie verstaan we het toedienen van onder andere slaapmedicatie tijdens de
stervensfase van een patiënt. Hierbij wordt de onderliggende ziekte niet meer behandeld en overlijdt
een patiënt uiteindelijk aan zijn ziekte.
Palliatieve sedatie wordt niet toegepast met de vooropgezette bedoeling de patiënt (diep) in slaap te
brengen en het overlijden te bespoedigen of uit te stellen. Palliatieve sedatie wordt gezien als
normaal medisch handelen en valt daardoor niet onder het Wetboek van Strafrecht, zoals dat bij
euthanasie wel het geval is. Een levenseindekliniek is wezenlijk anders dan een hospice.
Bij actieve euthanasie kan geen kerkelijke begrafenis volgen. Toch willen we in dit alles een pastorale
en meelevende houding van predikant en kerkenraad tonen.
2.8.2 Abortus
Elk menselijk leven is vanaf het begin waardevol en kwetsbaar, ook het ongeboren leven. Vanuit de
Bijbel zijn er goede gronden om aan te nemen dat in een vroeg stadium al sprake is van leven. Het is
immers in de moederschoot geweven (Ps. 139: 13). Hier gaat het niet alleen over één van de meest
onderscheidende aspecten tussen mens en dier maar ook om de ’compleetheid’ van de ongeboren
vrucht, dus het leven. Het feit dat God, als Schepper, tevens Eigenaar is van ieder (menselijk) leven,
verplicht ons dat leven te beschermen. Hoe kwetsbaarder dat leven, hoe meer recht het heeft op
bescherming.
2.9
Beleid ten aanzien van homoseksualiteit
De kerkenraad maakt in zijn beleid onderscheid tussen homofilie en homoseksualiteit. We zien het
homofiel zijn niet als een persoonlijke schuld, maar als een gevolg van de gebrokenheid van de
schepping sinds de zondeval. Onder homoseksualiteit verstaan wij seksuele handelingen tussen
mensen van hetzelfde geslacht. Van homofilie spreken we als een mens zich (seksueel) aangetrokken
voelt tot iemand van hetzelfde geslacht. Als gemeente willen we een veilige plaats bieden, waarin
iedereen - ook zij die deze gevoelens hebben - op begrip, steun en bijstand kan rekenen. Als
kerkenraad laten we ons leiden door de 'Bijbelse scheppingsorde', die geen ruimte biedt voor
homoseksualiteit. Het huwelijk tussen één man en één vrouw is een instelling van God waarbinnen
zij samen ‘tot één vlees zullen zijn’ en zo samen het beeld van God weerspiegelen. Enkel als man en
vrouw kunnen we aan de opdracht die God de mensen heeft gegeven voldoen (Gen 1:28).
Homoseksualiteit is in de Schrift geen legitieme optie. Er zijn uitleggers die menen dat het verbod
louter betrekking heeft op uitwassen als prostitutie, of rituele seks. De algemene bewoordingen van
de (verbods-)teksten en de bredere context waarin zij in de Bijbel voorkomen, geven ons echter niet
de vrijmoedigheid hun geldigheid te beperken tot deze uitwassen. De kerkenraad wijst op grond van
de Schrift de homoseksuele praktijk af als zonde. Gemeenteleden die in deze zonde leven, vermanen
wij daarom naar het bevel van Christus zich van de tafel des Heeren te onthouden (in woorden van
het avondmaal formulier).
De kerkenraad erkent dat het spreken over gevoelens en geaardheid te allen tijde een tere en
zorgvuldige zaak is.
2.10 De ambten in de gemeente
In de tijd van de Reformatie is het ‘ambt aller gelovigen’ opnieuw ontdekt. Het ambt aller gelovigen
houdt in dat het gehele leven van de gelovigen Gods eer dient te beogen. Ieder moet zich verplicht
weten zijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden te gebruiken.
Daarnaast zijn in de gemeente ook de zogenaamde bijzondere ambten.
 Het profetische ambt uit zich vooral in de verkondiging van het Woord door de predikant tijdens
de openbare erediensten.
 Het priesterlijke ambt uit zich vooral in de diaconale bewogenheid binnen en vanuit de gemeente en wordt door de diakenen begeleid.
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 Het koninklijke ambt uit zich vooral in het toezicht op de gemeente, uitgevoerd en gehandhaafd
door de ouderlingen.
Tot ambtsdragers van de gemeente worden, uiteraard door wettige verkiezing, alleen mannelijke
lidmaten (mannen die openbare belijdenis hebben afgelegd) van de gemeente geroepen en
bevestigd.
De vrouwen in de gemeente dragen het ‘ambt aller gelovigen’. Volgens onze Schriftvisie geeft de
Heilige Schrift aan dat de bijzondere ambten niet door vrouwen gedragen mogen worden. Een
dergelijk beleid in de gemeente maakt de positie van de vrouw in de gemeente beslist niet tot een
mindere maar tot een ándere. Ieder gemeentelid wordt met zijn of haar geschonken gaven
gestimuleerd een persoonlijke bijdrage te leveren aan de gemeenteopbouw.
De vervulling van een vacature van de predikantsplaats (beroepingswerk) is een taak van de
kerkenraad.
2.11 Pastoraat
Zoals de eredienst wordt gekenmerkt en bepaald door de prediking in het openbaar, zo wordt het
pastoraat gekenmerkt en bepaald door de ‘prediking aan de huizen’. Schriftlezing en gebed (voor
zover daartoe de gelegenheid wordt gegeven) behoren tot de wezenlijke elementen van het
huisbezoek.
In principe wordt de gehele gemeente bezocht omdat de gehele gemeente de kudde Gods is. Aan
ouderen en gemeenteleden die met ziekten en andere zorgen te maken hebben, wordt door de
predikant en/of een ouderling zoveel mogelijk extra aandacht gegeven.
2.12 Zondagsschool, catechese, vorming, en toerusting
Uit kracht van het genadeverbond zijn de kinderen en de jongeren van de gemeente opgenomen in
het geheel van de gemeente. Daarom heeft de gemeente een verantwoordelijkheid naar haar
kinderen en jongeren voor wat betreft zondagsschool, catechese, vorming en toerusting.
Zondagsschool, catechese, vorming en toerusting worden (indien nodig) gegeven naar leeftijd; iedere
verschillende leeftijdsfase vraagt immers een specifieke benadering.
2.13 Jeugdwerk
Het jeugdwerk wil jonge gemeenteleden de mogelijkheid bieden tot onderlinge ontmoeting en
ontwikkeling in het persoonlijk functioneren als gemeentelid. Ook wil het jeugdwerk jongeren de
mogelijkheden bieden het geleerde in de praktijk te brengen en op onderdelen verder uit te diepen;
leer en leven zijn immers met elkaar verbonden en zowel op zondag als ‘door de week’ van groot
belang.
Het leer- en bewustwordingsproces wordt begeleid door leidinggevenden vanuit de gemeente. Deze
leidinggevenden worden door de jeugdraad (een soort platform voor leidinggevenden) voorgedragen
aan de kerkenraad. Na instemming worden de desbetreffende personen door de jeugdraad
benaderd. Dit laatste geldt uiteraard, in principe, voor alle werkers en leidinggevenden in het gehele
kerkenwerk.

Zie verder ook het beleidsplan van de jeugdraad.
2.14 Apostolaat en zending
‘Zending is het werk van de Drie-enige God, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de kerk, om
met woord en daad in de wereld Zijn genade bekend te maken, dat er namelijk door het werk van
Jezus Christus verlossing is, die door geloof en bekering ontvangen wordt’.
Op grond van de heilige Schrift erkent de kerkenraad de bijzondere plaats van het volk Israël binnen
het heilsplan van God. Daarom mag (en moet) tijdens de zondagse erediensten, met een zekere
regelmaat, ook voorbede voor Israël worden gedaan.
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2.15 Diaconaat
Het diaconaat is erop gericht dat de gemeente zich ‘de handen van Christus’ toont in allerlei werken
van barmhartigheid, zowel naar binnen als naar buiten. Het diaconaal dienstbetoon behoort zich uit
te strekken over de plaatselijke kerkelijke gemeente, maar ook over de landelijke en wereldwijde
kerk. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente deze vorm van dienstbetoon ook in financiële
zin mogelijk te maken.

Zie verder ook het beleidsplan van het college van diakenen.
2.16 Beheer
De instandhouding van de eredienst en alle andere daarmee samenhangende activiteiten en taken
van de gemeente hebben uiteraard ook een financiële kant. Juist omdat het hier vooral de voortgang
van de prediking betreft, is deze zorg met betrekking tot de stoffelijke belangen een voluit geestelijke
zorg.
Deze zorg is allereerst toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. Dit college wordt
gevormd door drie tot ouderling-kerkrentmeester verkozen lidmaten en twee kerkrentmeesters die
niet in het ambt staan.

Zie verder ook het beleidsplan van het college van kerkrentmeesters.
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3

BESCHRIJVING PLAATSELIJKE SITUATIE

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de hervormde gemeente te
Ooltgensplaat is georganiseerd en gestructureerd.
3.1
Hervormde gemeente te Ooltgensplaat
Ooltgensplaat telt 4 kerkgenootschappen. Hervormde Gemeente (PKN), Gereformeerde Kerk (PKN),
Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en Gereformeerde Gemeente. Een belangrijk deel van de bevolking
behoort helaas tot geen enkel kerkgenootschap.
De hervormde gemeente te Ooltgensplaat was per 01-01-2019 als volgt samengesteld:
Belijdende leden
Doopleden

215
407

Totaal

622

Onze hervormde gemeente heeft twee zogenaamde ‘preekplaatsen’: de dorpskerk in Ooltgensplaat
en een kerkgebouw in Langstraat. In Langstraat wordt op zondag één kerkdienst gehouden (alleen
’s morgens). De kerkgangers in Langstraat worden geacht zo veel als mogelijk aanwezig te zijn tijdens
de avonddienst in Ooltgensplaat.
3.2
Kerkenraad
Als er geen vacatures zijn, bestaat onze kerkenraad uit:
 1 predikant
 7 ouderlingen, van wie
- 5 ouderlingen
- 2 ouderlingen-kerkrentmeester
 4 diakenen
Hiernaast zijn er nog 3 kerkrentmeesters die geen ambtsdrager zijn.
Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het
aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten vertegenwoordigd
zijn en wel naast de predikant tenminste 2 ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn,
2 ouderlingen-kerkrentmeester en 2 diakenen.
Tevens dienen er tenminste 2 kerkrentmeesters, niet zijnde ouderling-kerkrentmeester, te zijn.
De kerkenraad vergadert ongeveer één keer per maand (afgezien van de zomermaanden).
3.3
Verkiezing ambtsdragers
De verkiezing van de ambtsdragers wordt gehouden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde
en wordt verder beschreven in de plaatselijke regeling.
3.4
Wijken
Voor het pastorale werk is de gemeente verdeeld in een aantal wijken. Samen met de predikant
heeft de wijkouderling het pastorale toezicht op de gemeenteleden in de betreffende wijken.
De colleges van kerkrentmeesters en diakenen verrichten hun taken in het geheel van de gemeente.
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4

CONSISTORIE

4.1
Pastoraat
4.1.1 Huisbezoek
Er wordt naar gestreefd eenmaal per twee jaar alle pastorale eenheden (gezinnen) te bezoeken
tijdens het zogenaamde huisbezoek. Als regel krijgen gemeenteleden bezoek van hun eigen
wijkouderling (samen met een andere ouderling, bezoekbroeder of diaken) om op deze manier het
opbouwen van een pastorale relatie tussen leden en ouderlingen te bevorderen. Iedere ouderling is
verantwoordelijk voor het organiseren van een bezoekrooster voor zijn eigen wijk.
Ouderen boven de 80 jaar worden, zo veel als mogelijk, rondom hun verjaardag bezocht door de
predikant. Ouderen die zijn opgenomen in een instelling buiten Ooltgensplaat, worden eens per jaar
door ambtsdragers bezocht.
Indien tijdens de pastorale bezoeken ook een materiële nood ter sprake komt, is er overleg tussen de
predikant of de betreffende ouderling en de diaconie.
De predikant en de ouderlingen vermelden de huisbezoeken in het Leden Registratie Programma.
We hebben een ziekenoverzicht wat minimaal eens per maand gemaild wordt. Het is van belang dat
terugkoppeling door predikant en ouderlingen plaats vindt.
Bezoekbroeders leggen bij hun benoeming de belofte van geheimhouding af. Ze zijn gekoppeld aan
een ouderling en dienen dezelfde termijn.
Hoewel het geheel van het pastoraat onder verantwoordelijkheid van het consistorie (predikant en
ouderlingen) staat, is het zogenaamde ‘onderlinge pastoraat’ (zorg en aandacht van gemeenteleden
onder en naar elkaar) een onmisbaar onderdeel van het pastoraat, ook naar de ouderen die naar een
zorginstelling buiten het dorp verhuisd zijn. Dit ‘onderlinge pastoraat’ dient gestimuleerd te worden.
4.1.2 Bediening van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal
Aan de kleine kinderen van de gemeente wordt de Heilige Doop bediend. Voorafgaand aan de
bediening worden de doopouders uitgenodigd naar de doopzitting te komen. Deze doopzitting
wordt, bij voorkeur, ongeveer een week vóór de bediening gehouden. Tijdens de doopzitting wordt
gesproken over de betekenis van de Doop en worden enkele praktische en administratieve zaken
besproken. Namens de kerkenraad zijn de predikant en een ouderling hierbij aanwezig.
Als doopouders nog geen lidmaat van de gemeente zijn, worden zij opgeroepen de
belijdeniscatechisatie te volgen.
Bediening van het Heilig Avondmaal vindt vier keer per jaar plaats. Voorafgaand aan de zondag
waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend, is de week van voorbereiding - die aanvangt met een
eredienst waarin expliciet wordt stilgestaan bij de voorbereiding op het Avondmaal. Tijdens deze
dienst wordt het eerste gedeelte van het formulier om het Heilig Avondmaal te bedienen gelezen.
In de voorbereidingsweek is , op een doordeweekse avond, censura morum: gemeenteleden kunnen
zich met vragen over leer en leven van de avondmaalsgangers wenden tot de kerkenraad nadat men
eerst zelf met de betreffende broeder of zuster heeft gesproken (zie ook Matt.18:15-22). Ook wordt
in de voorbereidingsweek een bezinningsavond georganiseerd. Daar wordt op meditatieve wijze
ingegaan op diverse aspecten rondom het Heilig Avondmaal.
4.1.3 Bevestiging en inzegening van het huwelijk
Het aanstaand bruidspaar neemt tijdig contact op met de predikant om de trouwdatum vast te
stellen. De huwelijksdienst wordt in principe geleid door de eigen predikant. Alleen op grond van een
geldige reden (te beoordelen door de kerkenraad) kan hiervan worden afgeweken. Ruim vóór de
trouwdatum nodigt de predikant het aanstaande bruidspaar uit voor een trouwgesprek.
Tijdens een door de kerkenraad vastgestelde bijzondere eredienst wordt een bruidspaar in de
gelegenheid gesteld Gods zegen over het huwelijk te vragen. Door de kerkenraad wordt de
mogelijkheid gegeven tot het zingen van een gezang of geestelijk lied in aanvulling op artikel 2.3.
Dit alles in overleg met predikant en kerkenraad.
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Het liturgische formulier dat gebruikt wordt tijdens de huwelijksvoltrekking is een hertaling van het
klassieke formulier.
4.1.4 Begrafenis
In geval van overlijden kan door de nabestaanden contact met de predikant worden gezocht met het
verzoek een rouwbijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomsten hebben geen ambtelijk karakter.
Rouwbijeenkomsten worden meestal in het verenigingsgebouw Elthato gehouden. Op verzoek van
de naaste familie van de overledene kan ook in het kerkgebouw een bijeenkomst worden gehouden.
De begrafenisplechtigheid kan, indien gewenst, door de predikant of een ouderling worden
afgesloten.
Na het overlijden van een gemeentelid wordt in de morgendienst, na de afkondigingen, een moment
van stilte gehouden, waarna een passende psalm gezongen wordt.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt stilgestaan bij de overleden gemeenteleden. Deze
worden genoemd en hun nabestaanden worden hiervoor uitgenodigd.
4.1.5 Weeksluitingen in Ebbe en Vloed (Woongemeenschap van ouderen te Oude-Tonge)
Op verzoek verzorgt de predikant of een (oud-)kerkenraadslid van tijd tot tijd een weeksluiting in
Ebbe en Vloed te Oude-Tonge. Deze weeksluitingen worden overigens verzorgd door predikanten
en/of kerkenraadsleden uit diverse omliggende gemeenten.
4.2
Catechese
De catechese wordt gegeven in een aantal groepen waarbij vooral wordt gekeken naar leeftijd:
 ongeveer 12 tot 14 jaar
 ongeveer 15 tot 16 jaar
 ongeveer 16 jaar en ouder
 belijdeniscatechese
De catechese wordt bij voorkeur gegeven door de predikant.
De hele gemeente, met de ouders in het bijzonder, dient (meer) betrokken te worden bij de
catechese. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een startavond waarop de ouders worden
uitgenodigd.
4.3
Kringwerk
Er is zowel in Ooltgensplaat als in Langstraat een Bijbelkring, waaraan iedereen deel mag nemen.
Hier staat vooral het onderzoek van de Bijbel centraal, waarbij ook lijnen naar de actualiteit en het
leven in de gemeente kunnen worden getrokken. Er is ook een jongvolwassen kring, die in het
bijzonder aansluit bij de behoeften van jonge mensen tussen 23 en 40 jaar.
4.4
Zending en evangelisatie
4.4.1 Missionaire gemeente
De kerkenraad heeft het in de afgelopen jaren als zijn roeping gezien ook degenen die geen of
nauwelijks een band met de kerk hebben, voor het eerst of opnieuw met het Evangelie in aanraking
te brengen. Het Focustraject heeft hier een belangrijke bijdrage in gehad. Uit de evaluatie van het
Focustraject is wel gebleken dat de gemeente, voor de missionaire houding, meer bewust gemaakt
moet worden.
Het is een opdracht die ons is gegeven vanuit de Bijbel. Missionair komt van missio: het Latijnse
woord voor zending. Een missionaire gemeente is dus een gemeente die zich geroepen weet tot
zending veraf en dichtbij. Dat betekent concreet dat we ons als gemeente, maar ook ieder
gemeentelid afzonderlijk, dienend dienen op te stellen om het evangelie te verkondigen en dit ook
aan anderen uit te leggen wanneer daar de gelegenheid voor is of wordt gemaakt.
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De basis voor deze roeping ligt in de opdracht en belofte die Jezus doet in Handelingen 1: “U zult de
kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in
Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde”.
Met de opdracht te getuigen van de Naam van Christus voelen we ons echter vaak verlegen. Juist in
een geseculariseerde samenleving waarin we als christenen in de marge zijn gekomen. Die
secularisatie (het ontbreken van het verlangen naar God in ons hart) voltrekt zich niet alleen buiten
ons, maar verdeelt ook ons hart en ons leven. Het past ons, dat wij ons daarvoor, voor God
verootmoedigen. Zo kunnen we in afhankelijkheid van Gods genade op ontspannen manier getuigen
en mensen die nu nog buiten God leven de weg naar Jezus wijzen - of dat nu tijdens een door de
gemeente georganiseerde activiteit is, of op het werk, in de winkel of op school.
Als we ons die roeping ter harte nemen, beseffen we dat het niet alleen een kleine selecte groep
gemeenteleden is die dit werk zal oppakken, maar dat heel de gemeente in beeld komt om te
getuigen. Ieder met de zijn of haar geschonken gaven en talenten. Luisteren naar God én naar de
mensen om ons heen, om zo de brug te slaan; een missionaire gemeente beweegt zich voortdurend
tussen de binnenkamer en het getuigen in de samenleving.
De samenwerking tussen predikant, kerkenraad en zendings- en evangelisatiecommissie zal van
cruciaal belang zijn.
In de afgelopen jaren was de ZEC (Zendings- en Evangelisatie Commissie) er met name
verantwoordelijk voor de gemeente hierin te stimuleren. In de afgelopen periode is gebleken dat de
ZEC te veel bij interne gemeente-activiteiten was betrokken. Hierdoor is de aandacht voor de
kerntaken wat uit het zicht geraakt. Om die reden gaat de ZEC dan ook een doorstart maken en
vormt een viertal personen een commissie, waarin ieder zich richt op zijn eigen kerntaken.
De commissies worden:
 Een Zendingscommissie (ZC), waarin het wereldwijde werk in Gods Koninkrijk zorg en aandacht
heeft (zoals dat onder meer door de GZB gestalte krijgt), en de vertaalslag naar de gemeente
wordt gemaakt. Ook het hulpverleningswerk in de Oekraïne dat vanuit Ooltgensplaat
georganiseerd wordt, maakt hier deel van uit.
 Een Evangelisatiecommissie (EC), die zich richt op het present-zijn in het dorp, met aandacht voor
toerusting met het oog op christen-zijn in ieders eigen omgeving.
 Een commissie Vorming en Toerusting (V en T), die intern is gericht op de geloofsgroei van de
gemeente.
 Een Activiteitencommissie (AC), die zich richt op concrete gemeente-activiteiten om de binding
van de individuele gemeenteleden te bevorderen.
4.4.2 Zending
Bij het missionair gemeente-zijn hoort ook de betrokkenheid bij het zendingswerk buiten ons eigen
dorp. Vanuit de gemeente wordt dan ook meegeleefd met - en financiële steun gegeven aan - diverse
zendingsprojecten en de via de GZB uitgezonden zendingswerkers. Op dit moment ligt de nadruk met
name op het werk voor de Oekraïne. Veel activiteiten worden georganiseerd om financiële middelen
te ontvangen, die middels de werkgroep uitgegeven worden aan de projecten die er zijn in het land
zelf.
Doel
De zendingscommissie stelt zich tot doel de gemeente bewustwording bij te brengen en roept op te
getuigen van het Evangelie in de wereld om ons heen. Enerzijds door heel concreet over de
landsgrenzen heen in een land als Oekraïne aanwezig te zijn. Anderzijds door de gemeente bewust te
maken van de roeping die we hebben met het Evangelie niet alleen naar binnen gericht te zijn, maar
ook naar buiten toe.
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Uitwerking
Voor het Oekraïne gemeenteproject acties houden om financiële middelen op te halen voor het
project en bestaande projecten te financieren. De Oekraïne groep zal de banden met de Oekraïne
onderhouden, de projecten daar bezoeken en - waar mogelijk - nieuwe projecten onder de aandacht
brengen van de gemeente.
 Gemeenteavond organiseren over zending om de gemeente bewust te maken van de taak het
evangelie te delen over de landsgrenzen heen. Het kan ook door deelgenoot te worden van
andere gemeenten van het ‘Eiland’ die zendingswerkers uitzenden. In het verlengde hiervan
liggen ook de bestaande contacten met de GZB.
 Zendingsbussen: doel vaststellen. Het betreft de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk.
 De jongeren in contact brengen met zending. Door bijvoorbeeld op de catechese het GZB
catechese project te gebruiken.
4.4.3 Evangelisatie
De vraag die we ons stellen is welke betekenis heeft het werk van evangelisatie in onze gemeente?
In de evaluatie van het Focustraject wordt gewezen op het present zijn voor het dorp: Mede door de
krimp van de gemeente is de vraag naar boven gekomen op welke manier de gemeente present is in
het dorp: “Hoe zijn we niet alleen gemeente ìn, maar ook gemeente vóór het dorp?” Met die vraag
willen we ons in de komende beleidsperiode bezighouden.
Concreet heeft ‘present zijn in het dorp’ vorm gekregen door o.a. het aanwezig zijn op de
Oeltgendag, er mensen aan te spreken en contact te leggen met dorpsbewoners. Op de kerstmarkt
nodigen we mensen uit, middels flyers, voor de kerstzang en de kerstdiensten. Ook bellen we
randkerkelijken in Ooltgensplaat, Langstraat en Achthuizen en vragen hen of zij door ons bezocht
willen worden. Verder waren het DABAR-werk en het Pinksterpad onderdeel van het werk als
evangelisatiecommissie.
Doel
Het doel van ‘present zijn in het dorp’ is het evangelie van Jezus Christus te laten zien en horen,
opdat mensen Jezus mogen leren kennen waar Hij naar hen op zoek is. Om dit te bereiken willen we
de band met het dorp versterken. Enerzijds door zichtbaar aanwezig te zijn in het dorp zelf: Op het
kerkplein tijdens de kerstmarkt, aanwezig te zijn op de Oeltgendag, de kerk open te stellen op
monumentendag en verder daar aanwezig te zijn waar de mogelijkheden zich voordoen.
Anderzijds is dit de woon- en leefomgeving van de gemeenteleden. We willen dus de gemeente
bewust maken van de mogelijkheden met randkerkelijken in contact te komen en hen stimuleren
deze contacten aan te gaan.
Uitwerking
Present zijn in het dorp: het dorp
 De focus op present zijn in het dorp wordt de komende jaren versterkt door op de Oeltgendag
aanwezig te zijn. We willen ons daar met name richten op de kinderen en hen uit nodigen voor
het clubwerk in de gemeente en de VBC, die in de zomer wordt gehouden.
 We zullen aanwezig zijn op de kerstmarkt en dan niet alleen flyeren, maar ook de kerstboodschap
concreet maken vanuit het Evangelie.
 We willen door gebed het missionaire werk in de gemeente versterken. Juist in het missionaire
werk beseffen we dat we volledig afhankelijk zijn van wat Gods Geest kan doen in mensen. Gebed
is daarbij onmisbaar en we willen dan ook de bestaande gebedsgroepen blijven stimuleren.
 Present zijn is voor ons ook het kerkgebouw wat zichtbaar maken in de kern van het dorp.
Daarom willen we dat open stellen tijdens open-monumentendag, kerstmarkt en wanneer de
mogelijkheden zich voordoen.
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Present zijn in het dorp: Woon- en leefomgeving van de gemeenteleden
 Persoonlijke evangelisatie is van onschatbare betekenis, omdat mensen vaak voor het Evangelie
gewonnen worden op basis van persoonlijke gesprekken/contacten. Van belang is dat gemeenteleden worden toegerust en gestimuleerd in hun eigen omgeving een getuige te zijn.
 We willen gemeenteleden toerusten tot het persoonlijke getuigen in eigen omgeving. Hoe kan dat
praktisch vorm worden gegeven? We willen hen stimuleren een lichtend licht en een zoutend
zout te zijn voor hun buurtgenoten.
4.4.4 Vorming en toerusting
Het Focusteam gaat door als klankbordgroep Vorming en Toerusting. In deze klankbordgroep is de
breedte van de gemeente vertegenwoordigd. Hier wordt nagedacht over thema’s die gemeentebreed aan de orde kunnen komen. Waar het kan, zullen zondagsschool, catechese, clubs,
Bijbelkringen en de verkondiging hierbij betrokken worden. In samenspraak met de klankbordgroep
vindt ook toerusting plaats van hen die leidinggeven. Ook andere aspecten van het gemeenteleven
komen hier aan de orde. We denken aan de invulling van bijzondere diensten zoals: Bid- en dankdag,
VBC-dienst en 2e Pinksterdag.
Doel
De prediking, het kringwerk en andere vormende activiteiten nauwer te verbinden, zodat extra
uitdiepen en verrijking mogelijk is. Het kringwerk biedt aanvullende mogelijkheden de prediking door
te spreken of de prediking te voeden. We willen naast de (pastorale) verzorging van de
gemeenteleden ons ook toeleggen op de toerusting van gemeenteleden.
Uitwerking
 Om de kinderen meer bewust te maken van de betekenis van bid- en dankdag willen we hen
vooraf stimuleren hier mee bezig te zijn. We willen dit doen door te werken met het thema dat
aangereikt wordt door de HGJB. Het aangereikte materiaal van de HGJB willen we delen met de
jeugdclubs en waar mogelijk vooraf in de gezinnen kenbaar maken.
 Het persoonlijke gesprek over geloof en het delen met de ander, zowel in de gemeente als naar
buiten toe, is een belangrijke pijler. We willen dit doen door gebruik te maken van materiaal wat
dit geloofsgesprek stimuleert.
 Een eventueel jaarthema of thema van de Bijbelkring willen we terug laten komen in de prediking
door diverse keren een thema in de prediking uit te werken en hier vervolgens een preekbespreking over te houden.
 De commissie denkt na en doet een voorstel aan de kerkenraad over de invulling van de liturgie
op de 2e pinksterdag. In deze dienst willen we de gemeente stimuleren meer betrokken te zijn bij
de dienst. Waar mogelijk vragen we jongeren en ouderen mee te denken en betrokken te zijn bij
de uitvoering van deze dienst.
 Belangrijk is dat mensen, die de zondagse diensten bezoeken, zich welkom weten. Voor met name
de gasten die aanwezig zijn, willen we een gemeente zijn die hen welkom heet en hen de weg
wijst in het kerkgebouw. Om die reden zal er in de morgendienst een commissie van welkom
gevormd worden.
4.4.5 Activiteitencommissie
De activiteitencommissie richt zich op concrete gemeente-activiteiten. Naast de erediensten en de
activiteiten in de week, verzorgd door de jeugdclub, vrouwenvereniging, 55+ kring, en de
(huis)Bijbelkringen is het goed voor de onderlinge verbondenheid de gemeenteleden een plek te
bieden waar ze elkaar ontmoeten kunnen.
Doel
De activiteitencommissie heeft als doel die onderlinge verbondenheid te stimuleren.
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Uitwerking
 Zorgdragen voor het bekend maken en organiseren van het koffiedrinken na de dienst.
 Het jaarlijks houden van een gemeentedag waar we als gemeente gezamenlijk een maaltijd
gebruiken.
 Organiseren van de zondagavondzang.
 Oppakken wat de gemeente zal stimuleren elkaar te ontmoeten.
4.5
Verenigingen
4.5.1 Vrouwenkring
De vrouwenkring komt één keer per twee weken bijeen. Er wordt een meditatie over een
Bijbelgedeelte behandeld en er is ruimte voor gedichten, zingen, vrije verhalen, etc. De vrouwenkring
is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde
Grondslag.
4.5.2 55+-kring
Tijdens het winterseizoen organiseert een comité, samengesteld uit leden van de Gereformeerde
Kerk en onze hervormde gemeente, vrijwel iedere maand een gezamenlijke middag bedoeld voor
gemeenteleden van 55 jaar en ouder. Tijdens deze middag wordt een meditatie gehouden. Ook
wordt gezongen en kunnen gedichten worden voorgedragen. Soms is er een spreker of een
presentatie van dia’s.
4.5.3 Gebeds-of huiskringen
Binnen de gemeente is een aantal gebeds- of huiskringen, waarvan één in Langstraat. Tijdens deze
kringsamenkomsten wordt een stukje uit de Bijbel of een aangelegen onderwerp behandeld. Er
wordt samen gebeden voor elkaar, de gemeente en de nood in de gehele wereld. Bij voorkeur neemt
aan iedere kring een ambtsdrager deel.
4.6
Onderwijs
De kerkenraad probeert het contact met de plaatselijke Christelijke basisschool ‘De Hoeksteen’ te
onderhouden door contact met die leden van onze gemeente die in het bestuur zitting hebben. De
kerkenraad wil dit intensiveren door minstens eens per jaar met het bestuur te vergaderen.
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College van Kerkrentmeesters
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1

INLEIDING

Deze bijlage omvat het beleidsplan van het college van kerkrentmeesters van de hervormde
gemeente te Ooltgensplaat. Dit beleidsplan beschrijft de omvang en grootte van het
kerkrentmeesterlijk beheer en de daarmee verbonden financiële consequenties volgend uit het door
de kerkenraad bepaalde beleid, zoals beschreven in dit beleidsplan.
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2

DOELSTELLING

Het college van kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle
stoffelijke zaken van de gemeente - voor zover niet van diaconale aard - en verricht de
daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de
ordinanties en een daartoe opgestelde plaatselijke regeling.
Naast aandacht voor de stoffelijke zaken van de gemeente wil het College van
Kerkrentmeesters in de beleidsperiode ook aandacht schenken aan het gebruik en de
inrichting van de gebouwen.
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3

ORGANISATIE

3.1
Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf kerkrentmeesters, van wie minimaal twee
ouderlingen-kerkrentmeester. De ouderlingen-kerkrentmeester staan volledig in het ambt van
ouderling en hebben daarbij in het bijzonder een taak op het terrein van beheer en financiën.
3.2
Stuurgroep Langstraat
De Stuurgroep Langstraat behartigt het beheer van het kerkgebouw in Langstraat; zij levert de
nodige inspanningen tot een sluitende exploitatie te komen. De verantwoordelijkheden en
machtigingen van de Stuurgroep Langstraat zijn vastgesteld in een Huishoudelijk reglement.
3.3
Personele zaken
3.3.1 Predikant
Onze gemeente heeft één predikantsplaats. Aanstelling en salariëring geschieden volgens de
regeling arbeidsvoorwaarden voor predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland.
3.3.2 Organisten
Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en overige diensten heeft onze gemeente
een aantal organisten. Jaarlijks is er een bespreking tussen het college van kerkrentmeesters
en de organisten, teneinde de afgelopen periode te evalueren en, zo nodig, afspraken te
maken voor de komende periode.
Jaarlijks wordt vanuit het college een rooster opgesteld met speelbeurten van de organisten.
Uitgangspunt voor de kerk in Ooltgensplaat is dat één organist maximaal de helft van het
aantal beurten mag vervullen.
3.3.3 Kosters
De functie van koster wordt ingevuld door vier vrijwilligers, die bij toerbeurt hun taak
vervullen. Alle kosterswerkzaamheden, zoals beschreven in een daartoe door de
kerkrentmeesters gemaakte taakomschrijving, worden verricht door de dienstdoende koster,
op basis van vrijwilligheid.
Jaarlijks is een bespreking tussen het college van kerkrentmeesters en de kosters, ten einde
de afgelopen periode te evalueren en, zo nodig, afspraken te maken voor de komende
periode.
Iedere twee weken wordt de kerk door vrijwilligers schoongemaakt.
3.3.4 Administrateur
De financiële administratie van de gemeente wordt verzorgd door de administrateur. Naast de
maandelijkse salaris- en vergoedingenadministratie en betalingen, zorgt hij voor alle boekingen,
alsmede voor tussentijdse kwartaalrapporteringen m.b.t. inkomsten en uitgaven. Ook draagt hij zorg
voor alle vereiste rapporteringen naar het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken
m.b.t. zaken als jaarrekening, begroting etc.
De administrateur krijgt voor zijn werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.
De administrateur wordt door het College op de hoogte gehouden van de zaken die financieel van
belang zijn.

23

Hervormde Gemeente Ooltgensplaat

3.4
Ledenadministratie
Het College van kerkrentmeesters benoemt een gemeentelid, verantwoordelijk voor de
ledenadministratie conform het LRP systeem van de Protestantse kerk in Nederland, voor het
inrichten en bijhouden van de registers van gemeente en kerk.
Op basis van de gevoerde ledenadministratie verricht hij mede de volledige voorbereiding en
organisatie van de inzameling van de jaarlijkse kerkelijke vrijwillige bijdrage middels de actie
Kerkbalans en de jaarlijkse actie solidariteitskas.
3.5
Informatievoorziening
Het college van kerkrentmeesters informeert de gemeenteleden via het eilandelijke kerkblad ‘De
Zaaier’. Algemene informatie wordt verstrekt via de gemeentegids die iedere twee jaar wordt
uitgegeven. Algemene informatie is ook te raadplegen op de website van de gemeente,
www.hervormd-ooltgensplaat.nl.
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4

BEHEER EN ONDERHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN

4.1
Algemeen
De kerkelijke gebouwen zijn het kerkgebouw inclusief de kerkenraadkamer en de toren (daterend uit
1847) en de pastorie (daterend uit 1963) in Ooltgensplaat alsmede het kerkgebouw inclusief
kerkenraadkamer(uit 1922) en de pastorie(daterend uit 1930) in Langstraat. Het beheer van de
kerkelijke gebouwen wordt onderverdeeld in twee zaken namelijk het gebruik en het onderhoud.
4.2
Gebruik
De kerkgebouwen zijn primair bedoeld voor de samenkomst van de gemeente tijdens de
erediensten. Verzoeken voor andere samenkomsten worden per geval besproken en al dan niet
goedgekeurd door de kerkrentmeesters. De pastorie te Ooltgensplaat is bedoeld voor huisvesting
van het predikantsgezin.
De pastorie te Langstraat wordt verhuurd.
4.3
Onderhoud
Het onderhoud van de kerkelijke gebouwen kan worden opgesplitst in klein en groot onderhoud.
Klein onderhoud betreft zaken die niet nauwkeurig te voorzien en in te schatten zijn, maar waarvan
er wel ieder jaar zich een aantal voordoet. Een van de kerkrentmeesters inspecteert de gebouwen op
deze zaken en rapporteert deze aan de voorzitter. Beoordeling van het uit te voeren klein onderhoud
vindt plaats in de vergadering van het College van kerkrentmeesters voor de gebouwen
Ooltgensplaat en door de stuurgroepvergadering voor de gebouwen Langstraat. De financiële
gevolgen hiervan zijn beperkt en dienen dan ook op basis van ervaringscijfers jaarlijks in één bedrag
te worden begroot.
Groot onderhoud is van structurele aard en dient plaats te vinden volgens een daartoe door de
kerkrentmeesters en stuurgroep op te stellen groot onderhoudsplan kerkelijke gebouwen met
inventaris, dat een periode van tenminste 10 jaar dient te bestrijken. Jaarlijks dient aan dit groot
onderhoudsplan één jaar te worden toegevoegd, waarbij op basis van gedurende het verstreken jaar
verworven nieuwe feiten / inzichten eventuele aanpassingen in het plan kunnen worden
doorgevoerd. Monumentenwacht voert jaarlijks een inspectie uit op de staat van het monumentale
kerkgebouw te Ooltgensplaat, de rapportage hiervan wordt verwerkt in het groot onderhoudsplan.
4.4
Onderhoud pastorie Langstraat
De pastorie heeft in de afgelopen beleidstermijn regulier onderhoud ontvangen.
De pastorie zal in de huidige beleidstermijn op onderstaande punten gerestaureerd worden:
 Vervangen lekke dubbelglas beglazing
 Schilderwerk buitenzijde
 Herstelwerkzaamheden muren en kozijnen buitenzijde
4.5
Onderhoud pastorie Ooltgensplaat
De pastorie is in de afgelopen beleidstermijn op onderstaande punten gerestaureerd:
 2015 Nieuwe buitendeuren en kozijnen incl. hardstenen geplaatste bijkeuken en schuurtje
 2015 Dakgoot achterzijde beschot vervangen door trespa
 2018 Vervangen platte dak en schoorstenen door nieuw dakleer incl. isoleren,
vervangen dakpannen en dakramen
 2018 Houten aanbouw aan het schuurtje volledig nieuw opgebouwd i.v.m. stormschade
 2018 Nieuwe keuken geplaatst
 2018 Schilderwerk binnenzijde muren, plafonds, deuren en kozijnen
 2018 Herindeling begane grond incl. aanbrengen vloerisolatie, vloerverwarming, nieuw
elektra/gas/water leidingwerk, nieuwe WC en nieuwe plafonds, deze
werkzaamheden zijn uitgevoerd excl. in de woonkamer
De pastorie zal in de huidige beleidstermijn regulier onderhoud ontvangen.
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4.6
Onderhoud kerkgebouw Langstraat
Het onderhoud van het kerkgebouw kan worden opgesplitst in klein en groot onderhoud. Klein
onderhoud betreft zaken die niet nauwkeurig te voorzien en in te schatten zijn, maar waarvan er wel
ieder jaar zich een aantal voordoet. De stuurgroep Langstraat inspecteert het gebouw op deze zaken
en rapporteert deze aan de kerkrentmeesters. Beoordeling van het uit te voeren klein onderhoud
vindt plaats in de stuurgroepvergadering, die minimaal ieder kwartaal gehouden wordt.
De financiële gevolgen hiervan zijn beperkt en dienen dan ook op basis van ervaringscijfers jaarlijks in
één bedrag te worden begroot.
Groot onderhoud is van structurele aard en dient plaats te vinden volgens een daartoe door de
kerkrentmeesters en stuurgroep op te stellen groot onderhoudsplan kerkgebouw met inventaris, dat
een periode van tenminste 10 jaar dient te bestrijken. Jaarlijks dient aan dit groot onderhoudsplan
één jaar te worden toegevoegd, waarbij op basis van gedurende het verstreken jaar verworven
nieuwe feiten / inzichten eventuele aanpassingen in het plan kunnen worden doorgevoerd.
4.7
Onderhoud kerkgebouw Ooltgensplaat
Stand van zaken:
Vanaf 1992 zijn diverse restauraties aan het kerkgebouw uitgevoerd, t.w.:
 1992 Kerkdak, waarbij ook de leien zijn vernieuwd
 1995 Kerkenraadkamer totaal in oude staat teruggebracht, waarbij dakconstructie is
vernieuwd en een wandkast is aangebracht
 1998 Alle stalen ramen van de kerk gerestaureerd, van een gedeelte van de kerk zijn de
dakgoten vernieuwd, muurankers, dakbeschot en muurplaten gerestaureerd
 2012 Restantgedeelte van de dakgoten, dakbeschot, muurankers en muurplaten gerestaureerd.
Algehele restauratie van de toren
 2012 Stuclaag vernieuwd en schilderwerk aan toren en dakgoten gedaan
Het kerkgebouw is in de afgelopen beleidstermijn op onderstaande punten gerestaureerd:
 2014 - 2017 Diverse herstelwerkzaamheden binnenzijde toren o.a. vervangen en
herstellen kopbalken
 2014
Vervangen CV ketels kerk, excl. CV ketel consistorie
 2014
Vervangen geluidsinstallatie incl. boxen en bekabeling
 2015
Vervangen kozijnen en hardstenen onderdorpel, herstellen bovendorpel en
deuren achterzijde kerk nooduitgang richting het kerkhof
 2015
Tuin tussen ingang voordeur en zijdeur kerk opgeknapt incl. vervangen
riolering en herstellen rioleringsput
 2016
Diverse herstelwerkzaamheden aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie
 2016
Vervangen vloerbedekking in de kerk door tapijttegels
 2016
Hekwerk ingang begraafplaats incl. deur naar consistorie gerestaureerd incl.
vervangen van onderliggend natuursteen
 2017
CV leidingen onder de houten vloer in de kerk vervangen
Het kerkgebouw zal in deze beleidstermijn op onderstaande punten gerestaureerd worden:
 Metsel- en voegherstelwerkzaamheden buitenzijde kerk
 Aanbrengen van loopplanken op de zolder binnenzijde kerk
 Schilderwerk hout, stucwerk en ramen/ankers/roosters buitenzijde kerk
 Schilderwerk klokkenstoel
 Vervangen hoofdingang kerkdeuren incl. kozijn, hang- en sluitwerk en hardstenen onderdorpel
 Lood vervangen tussen hoofdingang kerkdeuren en ronde boog erboven
 Schilderwerk binnendeuren, kozijnen en houten beschoeiing hoofdportaal toren
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Bovenstaande punten in overeenstemming met de meerjarenbegroting 2018 - 2023
goedgekeurd door het Restauratiefonds.
Voor de algehele restauratie van de toren en buitenzijde kerk in de periode 2018 - 2023 is
subsidie toegezegd door het Restauratiefonds, zijnde 50% van de subsidiabele kosten, zie ook
Appendix A.
Verder zullen in 2019 gesprekken met de gemeente Goeree-Overflakkee worden gevoerd
omtrent het onderhoud van de kerktoren. Op grond van wet- en regelgeving is de burgerlijke
gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de toren, ondanks dat het eigendom van
de toren bij de kerkelijke gemeente berust.
De bedoeling is nader afspraken te maken over wanneer welk onderhoud plaatsvindt en wie
hierin het initiatief neemt. Ook zullen afspraken moeten worden gemaakt over de financiële
verrekening van het onderhoud van de toren, zowel van kosten uit het verleden als voor de
toekomst.
4.8
Onderhoud orgel
Het Leeflang orgel daterend uit 1973 zal in de huidige beleidstermijn op onderstaande punten
onderhoud ontvangen:



Tweejaarlijkse stembeurt
Herintonatie indien nodig en in overleg met de organisten

4.9
Kerktelevisie
In de beleidstermijn zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden van de introductie van
kerktelevisie.
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5

FINANCIËN

5.1
Algemeen
In de paragraaf financiën gaat het over twee onderwerpen. Allereerst gaat het over de
kosten / bestedingen die het gevolg zijn van de hiervoor genoemde zaken van beheer. In de
tweede plaats gaat het vervolgens over de wijze waarop deze jaarlijks te verwachten
kosten / bestedingen kunnen worden betaald. Met andere woorden: Hoe kunnen de jaarlijks
benodigde middelen worden verworven om een sluitende (dus financieel gezonde)
begroting te verkrijgen?
Conform de landelijke richtlijnen wordt voor aanvang van ieder jaar (uiterlijk voor
15 december) een begroting opgesteld, waarin goedkeuring wordt gevraagd voor de
financiële consequenties van het te voeren beleid.
Verder wordt uiterlijk voor 1 mei de ontwerpjaarrekening van het afgelopen jaar opgemaakt
in vergelijking met de dat jaar betreffende begroting. De ontwerpjaarrekening wordt
voorgelegd aan de kerkenraad.
Na de bespreking van de ontwerpjaarrekening in de kerkenraad, wordt de jaarrekening ter
inzage gelegd voor de gemeente.
Vervolgens benoemt de kerkenraad twee deskundigen of een accountant teneinde de
jaarrekening te beoordelen en goed te keuren.
Na de controle en ter- inzage- legging stelt de kerkenraad de jaarrekening definitief vast. De
jaarrekening dient uiterlijk voor 15 juni na afloop van een jaar te worden ingediend bij het
landelijk orgaan.
5.2
Meerjarenraming
Voor een overzicht van de meerjarenramingen:
Voor Ooltgensplaat zie appendix A.
Voor Langstraat zie appendix B.
In deze meerjarenramingen wordt een overzicht gegeven van de geldwerving (baten) en de
kosten / bestedingen (lasten) voor de huidige beleidstermijn.
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APPENDIX A

MEERJARENRAMING 2020 – 2024 OOLTGENSPLAAT

Algemeen
De begroting van de kerkrentmeesters wordt opgemaakt aan de hand van de gegevens van
voorgaande jaren, op basis van reële cijfers. De ontvangsten zijn sterk afhankelijk van de leden
en verdere betrokkenen bij onze kerk. Een vast gegeven zijn de jaarlijkse inkomsten uit de
opbrengsten van ‘Boedel Bigge’.
De uitgaven hebben betrekking op het goed functioneren van het kerkenwerk met alles wat er
mee te maken heeft.
De begrote kosten zijn o.a. voor:
 pastoraat
 normaal onderhoud kerkgebouw, pastorieën en orgel
 verlichting en verwarming kerkgebouwen
 bijdrage kerkelijke instanties
 salarissen en vergoedingen
 beheer en administratie
 enz.
Het groot onderhoud aan de kerk wordt in de beleidsperiode uitgevoerd overeenkomstig het
goedgekeurde meerjarenplan door het Restauratiefonds.
Getracht wordt ieder jaar tussen de € 5.000,00 en € 10.000,00 te reserveren t.b.v.
onverwachte uitgaven voor klein onderhoud.
De jaarlijkse kosten worden begroot op ongeveer € 127.370,00 (basis: 2019).
De jaarlijkse inflatie wordt begroot op 2%. Deze kosten moeten worden opgebracht uit
collecten bij de eredienst, giften en vrijwillige bijdragen.
In de afgelopen periode mochten we ook een aantal keren een legaat ontvangen.
Het vermogen van de kerk is hierdoor positief gebleven.
De verantwoordelijkheid dit zo te houden ligt bij het College en de gemeente.
Groot onderhoudsplan kerkgebouw met toren
Restauratie algehele kerk en kerktoren over de periode 2018 - 2023.
Deze restauratie is begroot op € 145.146,00, waarvan subsidiabele lasten € 121.375,00.
Deze begroting is opgesteld in 2018. Van het restauratiefonds wordt hiervoor 50% aan subsidie
ontvangen, zijnde € 60.688,00.
De subsidie van het restauratiefonds wordt voor 90% bevoorschot, verdeeld over de periode 2018
t/m 2023. Uiterlijk voor 30 april 2024 dient een eindafrekening worden opgesteld en een
prestatieverklaring te worden overlegd aan het Restauratiefonds.
Na afloop van de restauratieperiode wordt een geactualiseerde meerjarenplanning opgesteld.
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APPENDIX B

MEERJARENRAMING 2020 – 2024 LANGSTRAAT

Algemeen
De begroting van de stuurgroep Langstraat wordt opgemaakt aan de hand van een
inventarisatie, uitgevoerd in 2018, en met behulp van gegevens van voorafgaande jaren. De
ontvangsten zijn sterk afhankelijk van het aantal leden en verdere betrokkenen bij de kerk in
Langstraat.
De uitgaven zijn gericht op het in stand houden van het kerkgebouw en de voortgang van de
eredienst.
De begrote kosten zijn o.a. voor:
 normaal onderhoud kerkgebouw (groot en klein onderhoud)
 verlichting en verwarming kerkgebouw
 vergoedingen
 beheer en administratie
 enz.
De begroting 2019 laat een totaal aan uitgaven zien van € 14.500,00. Deze kosten moeten
worden opgebracht uit collecten, giften en vrijwillige bijdragen.
Jaarlijks wordt bezien welk bedrag kan worden gereserveerd voor onderhoud, afhankelijk van
de inkomsten en uitgaven.
De huidige verwarmingsinstallatie dateert van 1954. Uit onderzoek blijkt dat momenteel geen
vervanging hoeft plaats te vinden. Het blijft wel een punt van aandacht voor mogelijke kosten.
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Jeugdraad
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1

VISIE

Wij geloven dat kinderen/jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk
gestalte krijgt als zij hun houvast vinden in Hem. Als gemeente weten we ons medeverantwoordelijk
voor de geloofsopvoeding van de jongeren in de gemeente. Het is een opdracht die in de Bijbel, het
Woord van God, tot ons komt met de volgende woorden:
Niet verbergen maar vertellen - Psalm 78
4
Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden
van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. 5Want Hij heeft een
getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen geboden om
ze hun kinderen bekend te maken,
6
opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan
en ze weer aan hun kinderen vertellen; 7zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet
vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen.
Inprenten in het hart - Deuteronomium 6
5
Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw
kracht. 6Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 7U moet ze uw kinderen
inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u
opstaat. 8U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen
uw ogen zijn.
Zichtbaar als herinnering - Jozua 4
6
Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: Wat betekenen deze stenen voor u? 7dan moet u
tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de
HEERE. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen
deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid.
Niet verhinderen maar omarmen en zegenen - Markus 10
13
En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften
degenen die hen bij Hem brachten. 14Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei
tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanige is het
Koninkrijk van God. 15Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal
het beslist niet binnengaan. 16En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen.
Doop, belijdenis en Avondmaal
Daarnaast worden we in de doop van de kleine kinderen ook opgeroepen samen met de ouders en
de scholen ons in te zetten de jongeren onderwijs aan te bieden vanuit de Heilige Schrift en hen zo te
leren wie de Heere God voor hen is. We willen hen stimuleren God te zoeken en te dienen. Daarbij is
het ons gebed en ons doel dat ze als jonge volwassenen de God van hun doop zullen belijden in het
midden van de gemeente en zo toegang ontvangen tot het Heilig Avondmaal.
Een veilige plek om te leren, te leven en te delen
Tevens wil de gemeente een plek zijn waar de jongeren zich veilig weten, een luisterend oor vinden,
elkaar kunnen ontmoeten, hun (geloofs- en levens)vragen kunnen stellen en in de praktijk leren wat
het is om christen te zijn in het leven van alledag, om een zoutend zout (smaakmaker) en een
lichtend licht (zichtbaar) te zijn in hun omgeving. We vinden het ook belangrijk onze jeugd bewust te
maken van hun diaconale roeping. We mogen/moeten delen van onze overvloed, die wij uit Gods
hand ontvangen. De verschillende onderdelen van het jeugdwerk willen daar, elk naar hun eigen
karakter, verantwoordelijkheid voor dragen en in voorzien.
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2

BELEID

2.1
Algemeen
Kinderen en jongeren uit onze gemeente willen we zodanig vormen en toerusten dat zij komen tot
een zelfstandig en volwassen geloof. We doen dit in de wetenschap dat we dit zelf niet kunnen en
daarbij afhankelijk zijn van de werking van Gods Geest. Het is de Heilige Geest die in ons werkt en
levend maakt. We mogen weten en ervaren dat God ons wil gebruiken in Zijn Koninkrijk.
2.2
Leer en Leven
We doen dit door onze jongeren te leren op zondagsschool en catechisatie. Zondagsschool en
Catechisatie zijn specifieke leermomenten met kennisoverdracht. Vanuit de Bijbel. ‘Zo is dan het
geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God’. Romeinen 10:17. Op de clubs is er ook
ruimte voor ontspanning, ontmoeting en sociale contacten met eventueel een uitje zoals
bijvoorbeeld een strandwandeling, bowlen of schaatsen om het geleerde in praktijk te brengen.
Actief bezig zijn heeft hierbij de voorkeur. Het gezamenlijk bekijken van een verantwoorde film hoort
ook tot de mogelijkheden. De leiding dient verantwoordelijkheid te nemen en de te bekijken film
vooraf zelf bekeken en beoordeeld te hebben.
2.3
Rand- en buitenkerkelijk
Op de clubs en met name de Vakantie Bijbel Club komen ook rand- en buitenkerkelijke kinderen. Een
mooie en ultieme gelegenheid ook hen te vertellen wie de Heere Jezus is, wat Hij gedaan heeft, wat
Hij doet, en wat Hij nog doen zal.
2.4
Bijbellezen en Gebed
Bij alle activiteiten wordt uit de Bijbel gelezen, en geopend en afgesloten met gebed. Ook verdient
het aanbeveling een psalm of lied te zingen. Zoals gezegd is Gods Woord, de Bijbel, onze leidraad en
inspiratiebron, en heeft deze absoluut gezag. In de kerk, op clubs, catechisatie en zondagsschool
gebruiken we de ‘Herziene Statenvertaling’. Kinderen en jongeren mogen aangemoedigd worden zelf
(hardop) te (leren) bidden.
2.5
Muziek en Zang
We willen het met elkaar zingen stimuleren. Een gezegde luidt: ‘Zingen is 2x bidden’. We hechten
zeer aan het primaat van de Psalmen, ‘het gezongen Woord’, waarin de Bijbelse boodschap
evenwichtig tot uiting komt. Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van de liederenbundel ‘Op
toonhoogte’. Ook het gebruik van muziekinstrumenten wordt gestimuleerd. Er is in Elthato o.a. een
keyboard beschikbaar.
2.6
HGJB en Bond van Hervormde Zondagsscholen
Op de clubs en Vakantie Bijbel Club wordt gebruikt gemaakt van het materiaal van de HGJB.
Op de zondagsschool wordt gebruik gemaakt van materiaal van de Bond van Hervormde
Zondagsscholen. Bij gezamenlijke activiteiten van clubs en/of zondagsschool dient het (uit te delen)
materiaal op elkaar te worden afgestemd op de jeugdraad of in overleg met predikant en/of
jeugdouderling.
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2.7
Kind en Eredienst
 Het is ons streven de kinderen/jongeren van de gemeente op gezette tijden ook een
taak/betrokkenheid te geven in de eredienst. Dat gebeurt door bijvoorbeeld tijdens bid- en
dankdag (wanneer de kinderen vooraan zitten) in de middagdienst een aantal van de kinderen
te laten collecteren. Ook mogen de kinderen voor deze diensten zelf dank- en gebedspunten
aangeven en wordt in de week voorafgaand aan deze diensten een gezinsdagboekje uitgereikt
met als doel er in gezinsverband mee bezig te zijn.
 Bij de afsluitingsdienst van de Vakantie Bijbel Club zitten de kinderen ook voorin en zingen zij
het themalied en/of zeggen zij de geleerde Bijbeltekst op.
 Ook bij doopdiensten is er speciale aandacht voor kinderen en mogen zij naar voren komen.
 Bij de catechismus preken wordt een zogeheten ‘hand-out’ uitgereikt met daarin ook tekst en
uitleg voor kinderen/jongeren.
 Bij de opening winterwerk helpen kinderen mee met collecteren.
 Achterin de kerk liggen boekjes voor kinderen om in te schrijven of te kleuren.
2.8
Club- en/of zondagsschoolleiding
Om leiding te geven aan één van de clubs of zondagsschool dient deze persoon minimaal 16 jaar of
ouder te zijn en positief kerkelijk meelevend met de gemeente. Bij voorkeur langer dan één jaar. Ook
visie en beleid zoals genoemd zullen gedeeld en onderschreven moeten worden. De
jeugdouderling/voorzitter van de jeugdraad wordt erin gekend alvorens een nieuw teamlid gevraagd
wordt. De jeugdouderling informeert op zijn beurt de kerkenraad. De uiteindelijke
verantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad. Het kan zijn dat een meerderheid van de kerkenraad
anders beslist of een andere voordracht doet.
2.9
Ontmoeting kerkenraad en leidinggevenden
Jaarlijks vindt een ontmoeting plaats tussen kerkenraad en leidinggevenden. Het is gebruikelijk bij
deze gelegenheid de leidinggevenden een buffet aan te bieden als blijk van waardering en om de
onderlinge band te verstevigen. Aansluitend is er nog een invulling in het kader van vorming en
toerusting. Deze avond kan gecombineerd worden met een van de drie jeugdraadvergaderingen.
2.10 Vorming en Toerusting
Toerusting geschiedt o.a. door (regio)avonden en cursussen van de HGJB of Bond van Hervormde
Zondagsscholen. Er is ook een specifieke toerustingsavond aan het begin van het seizoen (in
september).
2.11 Pastoraat
Leidinggevenden kunnen - naast bij wijkouderling of predikant - ook terecht bij de jeugdouderling.
Uiteraard geldt dit ook voor de jongeren uit de gemeente. Het is belangrijk voor jeugdleiding en
jeugdouderling de kinderen/jongeren te kennen en contact met ze te onderhouden.
2.12 Diaconale projecten
 HGJB diaconaal project 2 jaarlijks
 Zondagsschool jaarlijks
 Collectebussen catechisatie
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3

ORGANISATIE

3.1

Activiteiten

Concreet zijn er de volgende activiteiten voor de jeugd:


Zondagsschool Obadja 4-12 jaar (basisschool)
Elke zondagmiddag in Elthato. Er zijn 2 groepen.



Catechisatie vanaf 12 jaar
Elke maandagavond in Elthato. Er zijn 3 groepen.



Club 9- (groep 3-5 basisschool)
Elke woensdagavond in Elthato.



Club 9+ (groep 6-8 basisschool)
Elke 2 weken in Elthato.



Tienerclub Ichthus 13-15 jaar (voortgezet onderwijs)
Elke 2 weken op vrijdagavond in Elthato.



16+ kring 16 (voortgezet onderwijs en verdere studie)
Elke 3 weken bij een van de jongeren thuis. De jongeren bereiden samen met hun ouders de
avond/een onderwerp voor. Ook worden op zaterdagavonden andere activiteiten georganiseerd
zoals een strandwandeling of het bekijken van een film. Soms wordt iets gedaan voor een
specifieke doelgroep, bijvoorbeeld een diner voor 55 plussers.



Vakantie Bijbel Club 4-12 jaar (basisschool) / Tieners (voortgezet onderwijs) / Sing-in (alle
leeftijden)
Elke zomervakantie 3 dagen lang in een tent op het marktveld voor de kerk.
‘s Ochtends een Bijbelverhaal, bidden, zingen, sketch en knutselen.
‘s Middags een spel, speurtocht, vossenjacht en een kinderevangelisatie programma.
‘s Avonds Sing-in en tieneravond.

De 9- en 9+ club hebben een gezamenlijke start- en afsluitingsavond van het seizoen. Ook is er een
gezamenlijke kerstfeestviering van deze clubs.
Op 2e kerstdag is in de kerk in Ooltgensplaat het kerstfeest van de zondagsschool.
Elke 2 jaar met Hemelvaartsdag is er een meerdaags uitje voor de 12+ club en 16+ kring. Organisatie
en leiding is in handen van de leiding van de tienerclub, 16+ kring en de jeugdouderling.
3.2
Jeugdraad
Er is een jeugdraad waarin elke club, kring of zondagsschool een afgevaardigde heeft. De jeugdraad
vergadert 3 maal per seizoen: Voor de start van het seizoen in september, halverwege het seizoen in
januari en aan het eind van het seizoen in mei. Naast de jeugdouderling, als voorzitter, maakt ook de
predikant deel uit van de jeugdraad en is er een penningmeester. Het jeugdwerk wordt grotendeels
betaald door de diaconie. Voor één van de jeugdraadvergaderingen worden alle leidinggevenden en
kerkenraadsleden uitgenodigd. Bij voorkeur de laatste, in combinatie met de eerder genoemde
ontmoeting tussen leidinggevenden en kerkenraad.
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3.3
Financieel
 Deelname aan de clubs is gratis. Een financiële bijdrage mag niet belemmerend werken voor
ouders om hun kinderen naar de club te sturen, te laten gaan.
 De VBC en zondagsschool beheren een eigen kas/bankrekening.
 Het 2 jaarlijkse uitje met Hemelvaartsdag kent ook een eigen begroting die separaat wordt
afgestemd met de diaconie.
 Bij externe activiteiten/uitjes is de stelregel dat een eigen bijdrage gevraagd wordt van ca. 50%
van de kostprijs.
3.4
Opening winterwerk
Na de eredienst die in het teken van de opening van het winterwerk staat, is er ontmoeting in Elthato
met koffie, thee en limonade. We sluiten af met een kop soep en broodjes.
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4








BELEIDSVOORNEMENS
Concretere uitvoering van Vorming en Toerusting door o.a. een gezamenlijke startavond met
leidinggevenden aan het begin van het seizoen.
Integraal jeugdwerk (beter) afstemmen met predikant/jeugdouderling en jeugdraad
Bewust maken van diaconale roeping. Enkele suggesties:
Actief meedoen met de (tweejaarlijkse) projecten van de HGJB en het jaarlijkse project van
de Hervormde Zondagsscholenbond
Maaltijden verzorgen voor ouderen en/of alleenstaanden
Pannenkoekenfeest waarbij elk kind iemand meeneemt
Met dankdag fruit meenemen om fruitbakjes te maken voor bijvoorbeeld ouderen en/of
alleenstaanden
Kerststukjes maken en bezorgen
Ouders meer betrekken bij/informeren over (data) clubwerk, door een ‘nieuwsbrief’ te
verspreiden en/of een ouderavond te organiseren.
Mogelijkheid tot pastoraat voor jongeren duidelijker en bereikbaarder maken door ze een brief
of kaart te sturen.
Bij kinderen/jongeren op of rond hun doopdatum een herinneringskaart/steen o.i.d. bezorgen.
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College van Diakenen
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1

INLEIDING

1.1
Algemeen
Dit document omvat het beleidsplan van de Diaconie van de hervormde gemeente van
Ooltgensplaat. Het beschrijft de diaconale activiteiten, die met Gods hulp gedaan mogen worden, te
midden van de plaatselijke gemeente en daarbuiten. De diaconie is dankbaar voor de vele
geldmiddelen en bezittingen, die de gemeente heeft ontvangen om de naaste dichtbij en veraf op
een verantwoorde manier te helpen en te ondersteunen.
1.2
Diaconaat - een Bijbelse opdracht
Diaconaat is afgeleid van het Griekse woord Diaconos dat ‘dienen’ betekent en dienen staat in het
teken van barmhartigheid en gerechtigheid. Dit komt naar voren in het tweede grote gebod, zoals
dat blijkt uit de samenvatting van de wet: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’. In diverse wetten,
beschreven in Numeri en Deuteronomium, wordt het volk Israël opgelegd aandacht en zorg te
hebben voor de naaste en dan vooral voor weduwen en wezen, armen, rechtelozen en
vreemdelingen. In het Nieuwe Testament is Jezus zélf het beste voorbeeld van hoe men dienen
moet; Hij was begaan met de zieken en zwakken en Hij schaamde zich niet om dienend bezig te zijn.
Zo waste Hij de voeten van de discipelen (Joh. 13 : 5 - 14). Ook vertelde Hij de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan (Luk.10 : 25 - 37) met als thema: Niet voorbijgaan aan de overzijde van de
weg, maar neerknielen en de medemens tot helper zijn. In Matt. 25 : 31 - 46 zegt Jezus: ‘Voorwaar, Ik
zeg u: Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor
Mij gedaan.’ Dus ,bij het dienen van onze naaste, dienen we ook Christus.
1.3
Gemeente van Christus
Diaconaat betekent zich de vraag stellen: ‘Wat kan ik voor anderen, mijn naasten - in de
omstandigheden waarin deze verkeren - doen en welke wegen zijn er om daadwerkelijk te helpen ?’
Dat de diakenen als eersten het diaconaat verzorgen, wil niet zeggen dat het een taak van hen alleen
is. In Galaten 6 vers 2 worden wij als gemeente geroepen: ‘Draagt elkaars lasten, en vervul zo de wet
van Christus’. Ook in de Kerkorde komt naar voren dat dienen een taak is van heel de gemeente: ‘De
diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de
gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de
diakenen wordt verricht’.
Een belangrijke actuele ontwikkeling is het ontstaan van de zogenaamde participatiesamenleving,
waarin de overheid steeds minder zorg voor de zwakkeren voor haar rekening neemt. Dit is een kans
om, als kerkelijke gemeente, te laten zien oog te hebben voor de naaste en bereid te zijn deze te
helpen voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt. Wie Christus liefheeft, ziet de nood en verlangt
concrete hulp te bieden. De diaconale arbeid is dus een taak van de gehele gemeente.
1.4
Diaconale uitgangspunten
Uit de bijbel leren we dat dienst aan God ook betekent: Dienst aan de naaste. We mogen daarom aan
het diaconale werk de volgende uitgangspunten verbinden:
• Het gaat in het diaconaat om de Bijbelse dienst van barmhartigheid en gerechtigheid aan onze
naaste.
• De gemeente leert haar diaconale houding van Christus zelf; Hij is gekomen om te dienen.
• Diaconaat is dienst vanuit en aan Christus, Die Zich identificeert met de armen. Diaconaat
verrichten wij om Christus’ wil en in Zijn Naam (grondslag).
• Diaconaat is Godsdienst; diaconaat is een kenmerk van de gemeente als lichaam van Christus. In
al haar doen en laten toont de gemeente haar diaconale karakter en stelt zij zich blijvend de vraag
‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ (grondhouding).
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1.5
De diaconale arbeid
 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
Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping
 Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de
diaconale opdracht elders in de wereld.
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2

ORGANISATIE

2.1
Diaconie
Het college van diakenen bestaat uit vier diakenen, die gekozen worden uit de lidmaten van de
gemeente.
Volgens de kerkorde bestaat de mogelijkheid dat er diaconale rentmeesters worden aangesteld.
Het College dient uit minimaal 2 diakenen te bestaan, eventueel aangevuld met 2 diaconale
rentmeesters.
2.2
Taken binnen de eredienst
Tijdens de eredienst hebben de diakenen de volgende taken:
- Ze rouleren mee bij het voorlezen van de afkondigingen;
- Collecteren in de erediensten en - waar van toepassing - bij bijzondere diensten.
- Daarnaast hebben zij een bijzondere taak bij de viering van het Heilig Avondmaal; de
predikant wordt door een ouderling en een diaken (beide tafelwacht) terzijde gestaan bij de
voorbereiding van de tafel.
Van de diaken met tafelwacht wordt verwacht dat deze ook avondmaalganger is. De dienst aan de
Avondmaalstafel vindt haar oorsprong in de instelling van het avondmaal door de Heere Jezus,
waarbij Hij de voeten van Zijn discipelen wast en Zich niet schaamt voor ‘slavendienst’. Het is
onze roeping Hem in dit dienen te volgen. De dienst van de diaken aan de tafel moet dan ook
worden gezien als een zichtbare vertolking van het dienstbaar zijn aan God en de naaste.
2.3
Administrateur
De financiële administratie van de diaconie wordt verzorgd door de administrateur. Ook verzorgt hij
alle vereiste rapportages, zoals begroting en jaarrekening, voor de Classicale Commissie voor de
Behandeling Beheerszaken (CCBB).
De administrateur heeft een (parttime) dienstbetrekking en is bij voorkeur een gemeentelid.
Salariëring, inclusief de daarop verplichte inhoudingen, vindt plaats conform de daarbij behorende
arbeidsovereenkomst. Tweemaal per jaar vindt een bespreking plaats tussen de diaconie en de
administrateur.
2.4
Beheerder Elthato
Voor het beheer van het verenigingsgebouw Elthato is door de diaconie een beheerder aangesteld.
De beheerder heeft een (parttime) dienstbetrekking en is bij voorkeur een gemeentelid. Salariëring,
inclusief de daarop verplichte inhoudingen, vindt plaats conform de daarbij behorende
arbeidsovereenkomst. Tweemaal per jaar vindt een bespreking plaats tussen de diaconie en de
beheerder.
2.5
Informatie voorziening
Het college van diakenen informeert de gemeenteleden in het eilandelijke kerkblad ‘De Zaaier’.
Algemene informatie wordt verstrekt in de gemeentegids die iedere twee jaar wordt uitgegeven.
Tevens wordt 3 x per jaar een Gemeentecontact uitgegeven. Hierin wordt zowel kerkelijke informatie
verstrekt, als aandacht geschonken aan plaatselijke activiteiten en/of speciale gelegenheden. Ook
andere van nut zijnde informatie kan hierin worden vermeld.
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3

BEHEER EN ONDERHOUD GEBOUWEN

3.1
Algemeen
Het beheer van het gebouw ‘Elthato’ wordt onderverdeeld in twee zaken, namelijk het gebruik en
het onderhoud.
3.2
Verenigingsgebouw Elthato
Het verenigingsgebouw is primair bedoeld voor de samenkomst van alle clubs en verenigingen
binnen de gemeente. Naast deze activiteiten wordt de zaal verhuurd aan derden. Verzoeken voor
andere samenkomsten en/of activiteiten worden per geval besproken en al dan niet akkoord
bevonden door de diaconie. Onderhoud aan dit gebouw wordt gedaan na inspectie en goedkeuring
van de diaconie.
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4

GELDWERVING

De geldmiddelen worden verkregen uit de volgende bronnen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Collecten tijdens de kerkdiensten;
Giften;
Rente;
Inkomsten uit verpachte landerijen;
Huurinkomsten van ‘Elthato’;
De nalatenschap ‘Boedel Bigge’;
De opbrengst van deze boedel zal, ‘in de geest van Pieter Bigge’, worden besteed aan diaconale
doelen binnen de eigen gemeente.
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5

DIACONALE ACTIVITEITEN

Aan de hand van de volgende indeling zullen de diaconale activiteiten besproken worden.
5.1
5.2
5.3
5.4

Binnen de kerkelijke gemeente van Ooltgensplaat
Participatie in Diaconale activiteiten op het eiland Goeree Overflakkee
Provinciaal en landelijk binnen Nederland
Wereldwijd

5.1
Binnen de kerkelijke gemeente van Ooltgensplaat
5.1.1 Eenzamen- en ziekenbezoek (Diaconale Werkgroep)
Hiervoor zorgt de Diaconale Werkgroep binnen de gemeente. Leden van deze groep brengen
bezoeken aan de eenzame, oudere of langdurig zieke gemeenteleden. Een aantal gemeenteleden
heeft zich voor dit werk beschikbaar gesteld. Het bezoekwerk wordt gecoördineerd door een
afvaardiging van de diaconie, die op de vergaderingen van deze werkgroep aanwezig is.
Momenteel worden de mogelijkheden verkend een diaconaal platform op te richten (zie volgende
alinea). Dit platform is breder van opzet dan alleen onze eigen kerkelijke gemeente. De diaconale
werkgroep zal hier dan in opgaan.
Mocht deze oprichting niet slagen dan zal de Diaconale Werkgroep zijn activiteiten weer hervatten
en zullen we naar mogelijkheden zoeken die gestructureerd plaats te laten vinden.
5.1.2 (Oprichten van) Diaconaal Platform
In samenwerking met de overige Protestants Christelijke Kerken in Ooltgensplaat en de dorpsraad
willen we er zijn om onze naaste hulp te kunnen bieden. Deze hulp wordt steeds meer noodzakelijk
in het kader van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), waarbinnen een steeds groter
beroep wordt gedaan op de mantelzorg - voordat zorg verleend wordt vanuit de zorgorganisaties.
5.1.3 Ouderenwerk 55+
In de gemeente worden ca. 8x per jaar 55+ middagen georganiseerd. Het aantal ouderen in de
gemeente (55 jaar en ouder) is ca. 300. Op het totaal van ca. 600 leden is dit een vrij grote groep. Het
maakt de vergrijsde leeftijdsopbouw binnen de gemeente duidelijk.
Met kerst krijgen alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder een kerstpakket aangeboden door de
diaconie. Dit wordt verzorgd door de Vrouwenkring. Dit geldt ook de oud-inwoners, die in
verzorgingstehuizen zoals ‘Ebbe en Vloed’ te Oude Tonge, ‘Geldershof’ te Dirksland of in ‘Nieuw
Rijsenburgh’ te Sommelsdijk wonen. Rond de verjaardag van gemeenteleden boven de 80 jaar wordt
hun door het Verjaringsfonds een fruitmandje overhandigd.
5.1.4 KerkWebRadio
De gemeente heeft ongeveer 20 luisteraars via de KerkWebRadio (KWR). De kosten worden
gedragen door een bijdrage van de abonnee zelf en van de diaconie. In de Hervormde Gemeente te
Ooltgensplaat worden alle kerkdiensten en bijeenkomsten tijdens het winterwerk in Elthato (deze
laatste zoveel als mogelijk) uitgezonden.
5.1.5 CD dienst
Momenteel worden alle diensten digitaal opgenomen en wordt op verzoek een CD gemaakt. Deze is
door gemeenteleden, tegen een geringe vergoeding, te verkrijgen. Verder is het voor iedereen
mogelijk de diensten te beluisteren via en te downloaden van de site www.kerkomroep.nl.
5.1.6 Vervoer naar en van de kerk
Gemeenteleden die slecht ter been zijn, kunnen gebruik maken van de kerktaxi. Deze wordt gereden
door gemeenteleden.
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5.1.7 Bibliotheek
Onder de verantwoordelijkheid van de diaconie valt een bibliotheek met een groot aantal boeken.
Er is een uitgebreide sortering romans, jeugd- en kinderboeken.
5.1.8 Ondersteuningen
Een belangrijke taak van de diaconie is het verlenen van hulp aan die gemeenteleden die, om wat
voor reden dan ook, in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Dergelijke gevallen komen vaak op
aanwijzing van de predikant of wijkouderling bij de diaconie. Het is dan belangrijk oorzaken van de
nood te inventariseren en in overleg naar oplossingen te zoeken. Bij de individuele hulpverlening is
een stijgende lijn te herkennen, mede door het terugtrekken van de overheid uit de sociale
voorzieningen en de stijging van de eigen bijdrage van o.a. de gezinshulp. Het is de verwachting dat
de komende jaren de vraag naar ondersteuning verder zal toenemen.
5.1.9 Vakantie Bijbel Club
Binnen de gemeente wordt ieder jaar in de zomervakantie een VBC-week gehouden. De doelstelling
van deze week is het in contact brengen van het evangelie aan kinderen van het dorp, in de leeftijd
van 4 t/m 12 jaar. Middels een financiële bijdrage van de diaconie wordt dit werk ondersteund.
5.1.10 Activiteitencommissie, Evangelisatiecommissie, Commissie Vorming en Toerusting en
Zendingscommissie
In 2019 is de Zendings-en Evangelisatie Commissie (ZEC) opgesplitst in 4 werkgroepen.
 Activiteitencommissie (AC)
Deze commissie richt zich op concrete gemeente-activiteiten om de binding van de individuele
gemeenteleden te bevorderen.
De betreffende activiteiten (kunnen) bestaan uit o.a.: Koffiedrinken na de dienst, gemeentedag,
zondagavondzang.
 Evangelisatiecommissie (EC)
Deze commissie richt zich op het ‘aanwezig zijn’ op het dorp, met aandacht voor toerusting met
het oog op ‘christen-zijn’ in ieders eigen omgeving.
De betreffende activiteiten (kunnen) bestaan uit o.a.: aanwezig zijn op de Oeltgendag, kerstmarkt,
monumentendag, openstelling kerkgebouw bij dergelijke gelegenheden.
 Commissie Vorming en Toerusting (V en T)
Deze commissie is intern gericht op de geloofsgroei van de gemeente.
De betreffende activiteiten (kunnen) bestaan uit o.a.: kinderen bewust maken van de betekenis
van bid-en dankdag door bepaalde activiteiten, persoonlijke gesprekken over geloof en het delen
met anderen, jaarthema vaststellen voor Bijbelkring en huis-/gebedskringen, preekbespreking,
invullen liturgie op 2e pinksterdag, de mensen die de kerkdiensten bezoeken, welkom te heten.
 Zendingscommissie (ZC)
Deze commissie richt zich op de zorg en aandacht in het wereldwijde werk in Gods Koninkrijk
GZB/IZB). Hierin een vertaalslag maken naar de gemeente. Ook het hulpverleningswerk in de
Oekraïne maakt hier deel van uit.
De betreffende activiteiten (kunnen) bestaan uit o.a.: gemeenteavond organiseren over de
zending, vaststellen doel van de zendingsbussen, jongeren in contact brengen met de zending
door b.v. op de catechese een GZB project te gebruiken/ondersteunen, financiële middelen
ophalen voor de projecten in de Oekraïne door b.v. het organiseren van een stamppotavond,
erwtensoepactie, verkoop GZB dagboekjes, etc.
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5.1.11 Plaatselijk jeugdwerk
Op diverse avonden wordt club gehouden voor jongens en meisjes in de gemeente in de leeftijd van
6 t/m 15 jaar. Daarnaast komt op zaterdag- of zondagavond de jeugd van 16+ bijeen. Van iedere club,
VBC en zondagsschool is een afgevaardigde vertegenwoordigd in de jeugdraad.
De jeugdraad vergadert meerdere keren per jaar om het werk op de clubs en zondagsschool te
bespreken en gezamenlijke activiteiten - zoals de openings- en slotavonden - te coördineren. Middels
een financiële bijdrage van de diaconie wordt dit werk ondersteund.
5.2
Participatie in diaconale activiteiten op het eiland Goeree Overflakkee
5.2.1 Stichting CuraMare
Voor ouderen-, thuis- en ziekenhuiszorg is er op ons eiland de stichting Curamare.
Onder de hoede van deze stichting vallen onder andere de verzorgingstehuizen ‘Nieuw Rijsenburgh’
te Sommelsdijk, ‘Geldershof’ te Dirksland, ‘Ebbe en Vloed’ te Oude-Tonge en ‘de Vliedberg’ te
Ouddorp alsmede het van Weel-Bethesda ziekenhuis te Dirksland. De Hervormde diaconieën van
Goeree Overflakkee zijn afgevaardigd in de identiteitsraad van ‘Nieuw Rijsenburgh’. Ook is een
gemeentelid afgevaardigd in de identiteitsraad van het Van Weel-Bethesda ziekenhuis. Financiële
ondersteuning wordt geboden met een garantstelling bij leningen of met een gift. De identiteitsraad
is er om de Christelijke identiteit te waarborgen.
Vanuit de identiteitsraad zijn bij de diensten in de ‘Lukaskapel van Nieuw Rijsenburgh’ (iedere
zondagmiddag en met Pasen en in twee herdenkingsdiensten waarin de overledenen van
betreffende afgelopen periode herdacht worden) twee afgevaardigden aanwezig.
5.2.2 Stichting ‘Sjaloom Zorg’
Het betreft hier de woonvoorzieningen voor gehandicapten ‘’Sjaloom‘ te Middelharnis, ‘Salem’ te
Dirksland en ‘De Stove v/h Refugium’ te Sommelsdijk. De diaconie ondersteunt deze voorzieningen
middels een financiële bijdrage.
5.2.3 Interkerkelijk samenwerkingsverband
Vanuit dit verband worden jaarlijks de kerstpakketten voor de bewoners van ‘Nieuw Rijsenburgh’
verzorgd. Dit wordt door de diaconie financieel ondersteund.
5.2.4 De Wegwijzer
Vanuit de diaconie is er een afgevaardigde voor ZLMK ‘De Wegwijzer’ te Middelharnis.
5.2.5 Actie Voedselbank
Jaarlijks wordt in december een actie voedselbank georganiseerd. Deze actie wordt in samenwerking
met de overige Protestants Christelijke Kerken van Ooltgensplaat uitgevoerd.
5.2.6 SchuldHulpMaatje Goeree Overflakkee
Door verschillende Protestante gemeenten op dit eiland is een intentieverklaring ondertekend om te
komen tot de eilandelijke stichting ‘SchuldHulpMaatje Goeree Overflakkee’. Deze toekomstige
stichting zal opereren onder de landelijke ‘Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland’. Op dit moment
zijn op ca. 100 plaatsen in Nederland SchuldHulpMaatjes actief. De missie, het doel en de visie zijn
voor alle afdelingen hetzelfde.
Missie:
De vereniging wil met haar gekwalificeerde vrijwilligersorganisatie en unieke laagdrempelige aanpak
mensen ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van financiële schuldenproblematiek.
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Doel:
De vereniging heeft als doel - zonder het streven naar winst - de SchuldHulpMaatje-aanpak te
bevorderen, te concretiseren en te borgen. Ze richt zich daarbij op de kwalitatief hoogwaardige inzet
van vrijwilligers bij de begeleiding van mensen die hun financiële schulden proberen op te lossen of
te voorkomen en doen alles wat hiermee noodzakelijkerwijs verband houdt of ertoe bevorderlijk kan
zijn.
Visie:
Geïnspireerd door het Evangelie en handelend vanuit naastenliefde en respect voor de ander,
ondersteunt de vereniging, door middel van inzet van getrainde vrijwilligers, mensen bij het oplossen
van de schuldenproblematiek en het voorkomen van schulden. Deze SchuldHulpMaatje-aanpak is
aanvullend op hulp die geboden wordt vanuit de reguliere organisaties. Het netwerk van
samenwerkende kerken en andere partijen is gericht op samenwerking met partijen die al actief zijn
op het gebied van vrijwillige schuldhulpverlening.
Ook onze gemeente heeft de intentieverklaring ondertekend. De oprichting van Stichting
SchuldHulpMaatje Goeree Overflakkee heeft op 23 november 2018 plaatsgevonden.
5.2.7 Veldwerker Stichting Ontmoeting
Eind 2007 spraken vertegenwoordigers van diverse kerken op Goeree-Overflakkee over de zorg
om jongeren die zich bewegen in een wereld met drank, drugs, eenzaamheid en torenhoge
schulden. Dit betreft jongeren vanuit alle lagen van de bevolking. De nood, die gevoeld wordt
voor deze ‘zorgmijders’ tussen de 14 en 26 jaar, is de drijfveer achter het uitbesteed Veldwerk.
Voor de uitvoering van het uitbesteed veldwerk werkt de Werkgroep Veldwerk Goeree
Overflakkee nauw samen met de Stichting Ontmoeting. Zo wordt op een professionele wijze
uitvoering gegeven aan het werk van de jongerencoach, en wordt de kwaliteit en continuïteit
bewaakt.
Sinds 1 januari 2009 is op Goeree Overflakkee een veldwerker werkzaam. De diaconie
ondersteunt dit initiatief met name op financieel gebied.
5.2.8 Diaconaal Maatschappelijk Werk Goeree Overflakkee
Psychosociale nood neemt in onze samenleving, maar ook binnen de kerk, toe. Denk hierbij aan
huwelijks- en gezinsproblemen, echtscheiding, psychisch lijden, eenzaamheid, rouwverwerking,
identiteitsproblemen, jeugdproblemen, huiselijk geweld, depressie, burn-out, e.d.
Deze trend gaat ook Goeree Overflakkee niet voorbij en de kerken signaleerden een grote behoefte
aan christelijk psychosociale hulpverlening.
Om in deze behoefte te voorzien zijn diverse kerken in samenwerking met Stichting ‘De
Vluchtheuvel’ en Stichting ‘Schuilplaats’ een project gestart diaconaal-maatschappelijk werk (DMW)
op Goeree Overflakkee gestalte te geven. ‘De Vluchtheuvel’ en ‘Schuilplaats’ zijn gecertificeerde,
christelijke hulpverleningsorganisaties die de uitvoering van de hulpverlening voor hun rekening
nemen. Beide organisaties bieden al meer dan 35 jaar hulp bij psychosociale problemen en hebben
gesprekslocaties in het hele land.
Om de benodigde hulp te geven, werkt het DMW graag samen met andere instellingen, zoals de
huisarts, het sociaal team, predikanten, en andere mogelijk betrokkenen.
DMW Goeree Overflakkee biedt professionele hulp aan inwoners van Goeree Overflakkee.
Hulpvragers die lid zijn van een kerk die het DMW ondersteunt, betalen een sterk gereduceerd tarief.
In december 2017 is DMW gestart in Middelharnis. Na de start werd duidelijk dat DMW in een
behoefte voorziet; het aantal hulpvragen is in korte tijd snel gestegen.
De diaconie ondersteunt dit middels een jaarlijkse bijdrage.
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5.3
Provinciaal en landelijk binnen Nederland
Deze activiteiten zijn velerlei. Het betreft instellingen die ondersteund worden door een gift of door
het houden van een gerichte collecte.
Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt door de diaconie een lijst samengesteld met giften voor
diaconale doelen. Het beleid van de diaconie in deze is zich in de samenstelling van de lijst bewust te
zijn van de grondslag en het doel van een stichting.
De giftenlijst wordt jaarlijks, in december, in de diaconievergadering vastgesteld en aan de
kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd.
5.4
Wereldwijd
Ook hier geldt dat instellingen door een gift of door een gerichte collecte ondersteund worden en
ook deze giften komen op de eerder vermelde giftenlijst.
5.5
Overig
5.5.1 Natuurrampen
Door de diaconie zal in geval van een natuurramp een extra collecte worden gehouden en/of een gift
worden gegeven.
5.5.2 Zendingsbussen
De opbrengsten van de collectebussen bij de uitgang van het kerkgebouw zijn bestemd voor o.a.
projecten van de GZB/IZB. Sinds enkele jaren is de offervaardigheid van de gemeente bij projecten
toegenomen.
Per kwartaal wordt een nieuw doel of project gekozen. Dit wordt in ‘de Zaaier’ toegelicht.
De coördinatie van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd door de plaatselijke zendings- en
evangelisatiecommissie.
5.5.3 Hulp aan de Oekraïne
In 2016 heeft de diaconie besloten een meerjarig project in de Oekraïne te ondersteunen. Het
betreft een Christelijke school in Dubno.
Christelijke scholen in de Oekraïne worden niet door de overheid gesubsidieerd.
De diaconie heeft zich hieraan t/m 2020 verbonden middels een jaarlijks bijdrage.
In 2020 zal het College zich beraden over een vervolgproject in de Oekraïne of een nieuw doel.
Overige ondersteuningen aan diverse projecten in de Oekraïne lopen via de Zendingscommissie.
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BELEIDSVOORNEMENS VAN DE DIACONIE
Aan de gemeente voorlichting geven over en verantwoording afleggen van de (uitgevoerde)
taken met als doel het diaconale bewustzijn van de gemeente te vergroten.
Onderzoeken van mogelijkheden om contacten met maatschappelijke instellingen en andere
kerkgenootschappen te intensiveren of aan te gaan. Dit i.v.m. de zich steeds meer
terugtrekkende overheid en het invoeren van de WMO. Dit via het Diaconaal Platform of
Diaconale Werkgroep.
Het in het oog krijgen van armoede, hulpbehoevendheid, lichamelijke- en psychische noden
binnen de gemeente via de bestaande kerkelijke structuren (diaconale werkgroep, pastoraat,
huisbezoeken en dergelijke). Dit via het Diaconaal Platform of Diaconale Werkgroep.
Daadwerkelijk steun verlenen in situaties van ziekte, armoede etc., door middel van kennis,
ervaring en financiën.
Om stichtingen of organisaties aan te merken als doel voor te houden collecten en voor giften,
dienen zij betrouwbaar te zijn en met een keurmerk te zijn onderscheiden. Stichtingen of
organisaties met doelen of beleid die niet overeenstemmen met Gods Woord worden niet
ondersteund.
De diaconie heeft in 2017 besloten om, gezien het forse eigen vermogen en de aanwezige
liquide middelen, een hoger bedrag aan giften te doen, dan dat het resultaat toelaat.
Het doel hiervan is om meer stichtingen en organisaties financieel te ondersteunen.
Dit is ook akkoord bevonden door de CCRB (voorheen de RCBB).
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BELEID LANDUITGIFTE
Diaconie van de Hervormde Gemeente te Ooltgensplaat, Pastorietuin 15, 3257 CA
Ooltgensplaat, hierna ook te noemen: ‘de Diaconie’, met betrekking tot de uitgifte van
het gebruik van haar landbouwgronden, hetzij in de vorm van erfpacht, hetzij in de vorm
van geliberaliseerde en/of reguliere pacht.
De intentie van de Diaconie is de landbouwgronden in erfpacht uit te geven.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

1.

2.
3.

4.

Uitgifte in erfpacht:
Uitgifte in erfpacht heeft de voorkeur. Bij meerdere gegadigden zal de toewijzing tot
stand komen door loting. De voorwaarden waaronder kan worden ingeschreven en de
wijze van trekking zal per uitgifte van een perceel landbouwgrond door de Diaconie aan
haar leden worden bekendgemaakt door middel van een toelichting.
De Diaconie behoudt zich het recht voor kandidaat-inschrijvers te weigeren voor
deelname aan een inschrijving.
De erfpachtovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van minimaal zes en
twintig (26) jaar. (De erfpacht dient voor minimaal 26 jaar te zijn, daar in artikel 399d.
Titel 7.5 BW (oud artikel 55 van de Pachtwet) wordt bepaald dat op contracten van 25
jaar en korter de regels van de pacht van toepassing zijn). De Diaconie heeft de
mogelijkheid een erfpachtovereenkomst voor een langere periode dan 26 jaar aan te
gaan, te beoordelen door de Diaconie.
Per nieuw uit te geven perceel bouwland zal de Diaconie vóór de inschrijving kenbaar
maken welke jaarlijkse erfpachtcanon voor het betreffende perceel zal gelden.
De erfpachtovereenkomst zal worden aangegaan middels een notariële akte van uitgifte
in erfpacht. In deze akte zullen worden opgenomen de bepalingen en bedingen zoals die
gebruikelijk zijn bij uitgifte in erfpacht van landbouwgronden. In de betreffende akte
zullen onder meer worden opgenomen de duur van de overeenkomst, de
erfpachtcanon, de mogelijkheid van canonwijziging, het niet mogen belasten met
zakelijk rechten zonder toestemming van de Diaconie, enzovoorts.
De Diaconie verplicht zich minimaal één jaar vóór de einddatum van de
erfpachtovereenkomst in overleg te treden met de erfpachter om te bespreken wat de
Diaconie in de toekomst zal gaan doen met het onderhavige perceel bouwland. De
Diaconie behoudt zich het recht voor dan te beslissen of zij verder wenst te gaan met de
betreffende erfpachter, hetzij door middel van een nieuwe erfpachtovereenkomst,
hetzij door middel van een geliberaliseerde pachtovereenkomst.
Uitgifte door middel van geliberaliseerde pacht:
Indien daartoe redenen zijn kan de Diaconie besluiten het perceel bouwland niet in
erfpacht maar in pacht uit te geven. Reden hiertoe kan zijn dat de uitgifte van het
gebruik voor een kortere periode dient plaats te vinden.
Een in de wet opgenomen mogelijkheid om voor een bepaalde (korte) periode
bouwland in gebruik te geven is de zogenaamde ‘geliberaliseerde pachtovereenkomst’.
Door middel van een geliberaliseerde pachtovereenkomst kan voor kortere
termijnen het betreffende perceel bouwland in pacht worden uitgegeven.
Deze uitgifte kan in verschillende aaneengesloten termijnen geschieden, met dien
verstande dat het totaal van de looptijd van de aaneengesloten contracten de twaalf
jaar niet mag overschrijden, daar het anders een reguliere pacht wordt.
Bij een geliberaliseerde pachtovereenkomst worden de dwingende bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek (v/h Pachtwet) uitgesloten, zoals het voorkeursrecht tot koop en het
recht om verlenging van de overeenkomst aan te vragen. De hoogte van de pachtprijs is
door de Diaconie vrij vast te stellen en zal niet door de Grondkamer worden getoetst.
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De overeenkomst dient wel binnen drie maanden na ondertekening aan de Grondkamer
ter toetsing te worden aangeboden, waarbij de Grondkamer alleen zal toetsen of er
geen met de wet strijdige bepalingen zijn opgenomen.
Reguliere pacht:
Tot reguliere pacht zal alleen dan worden overgegaan indien de Diaconie geen gebruik
wenst te maken van bovenstaande twee mogelijkheden van uitgifte in erfpacht en
geliberaliseerde pacht. Gezien de intentie van de Diaconie, zoals hiervoor vermeld, zal
uitgifte in reguliere pacht in de toekomst niet plaatsvinden. De Diaconie stelt als
voorwaarde dat de verlotingen, het opmaken van de erfpachtovereenkomsten en/of
pachtovereenkomsten dienen te geschieden ten overstaan van een nader vast te stellen
notariskantoor.
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VASTELLING BELEIDSPLAN
Het beleidsplan 2020 - 2024 is vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van:
.

Ds. G.J. Anker, preses

, scriba
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