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Voorwoord
Iedere kerkelijke gemeente stelt elke 4 jaar een nieuw beleidsplan op, zo schrijft de kerkorde van de
PKN voor. De wijkgemeente Adventskerk heeft in 2010 haar beleidsplan voor de periode 2011-2014
vastgesteld. Het (concept) beleidsplan dat nu hier voor u ligt bestrijkt echter de periode 2013-2017.
Dit komt voort uit ontwikkelingen in de diverse wijken in Alphen Centrum. Dit is voor de algemene
kerkenraden aanleiding geweest om aan alle 3 de wijken in Alphen Centrum te vragen om een
nieuw beleidsplan op te stellen als ware de wijken zelfstandige gemeenten. In dit beleidsplan wordt
door de wijkgemeente Adventskerk aan dit verzoek gehoor gegeven.
Dit beleidsplan heeft daarmee twee doelstellingen. Allereerst dient dit beleidsplan om richting te
geven aan het beleid wat wij als wijkgemeente in de komende jaren willen voeren. Anderzijds dient
dit beleidsplan ook om de haalbaarheid van een zelfstandig bestaan van de wijkgemeente op
langere termijn te beoordelen. Met het oog hierop zijn meerjarenbegrotingen en meer jaren
onderhoudsplannen opgesteld door de wijkraad van kerkrentmeesters. Deze stukken zijn voor het
beoordelen van de vraag of wij als wijkgemeente zelfstandig kunnen zijn van groot belang zijn.
Het beleidsplan dat nu voor u ligt is door de kerkenraad van de wijkgemeente Adventskerk
voorlopig vastgesteld op haar vergadering van 25 februari 2013. Op 6 maart 2013 is de gemeente op
een gemeentevergadering gehoord over dit beleidsplan. Het plan kon van te voren via de site
gedownload worden. Op de gemeenteavond bleek dat een meerderheid van de aanwezige
gemeenteleden instemde met de beleidsrichting welke de kerkenraad in wil slaan. De kerkenraad
heeft dit beleidsplan, conform de kerkorde, definitief vast kunnen stellen in haar vergadering dd 15
april 2013.
Nadat het beleidsplan is vastgesteld zal dit aangeboden worden aan de hervormde en
gereformeerde algemene kerkenraden in Alphen Centrum. Het beleidsplan van de wijkgemeente
Adventskerk zal, samen met de beleidsplannen van de gereformeerde wijkgemeente Maranathakerk
en de protestantse wijkgemeente (in wording) De Lichtkring, door de algemene kerkenraden
gebruikt worden om te bepalen of een verzelfstandiging van de drie wijken doorgezet kan worden.
Voor het beoordelen van de positie van de Adventskerk is naast dit beleidsplan ook de
gedetailleerde meerjarenbegroting en onderhoudsplanning van belang. Deze zullen door het
wijkcollege van kerkrentmeesters worden aangeboden.
Er zal geen besluit tot verzelfstandiging van de wijken genomen worden voordat de gemeenteleden
van alle drie de wijken hierover gehoord zijn in hiervoor uit te schrijven gemeentevergaderingen.
Pas daarna zal de wijkgemeente Adventskerk overgaan tot het nemen van een besluit over het al
dan niet zelfstandig verder gaan en dit doorgeven aan de algemene kerkenraad.
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1. Inleiding – de wijkgemeente Adventskerk
Inleiding
De Hervormde wijkgemeente Adventskerk maakt deel uit van de Hervormde gemeente Alphen aan
den Rijn, die uit twee wijkgemeenten bestaat. Naast de wijkgemeente Adventskerk is er de
protestantse wijkgemeente (i.w.) Kerk en Zanen. De wijkgemeente Adventskerk is in 1998 ontstaan
door het samengaan van drie voormalige wijkgemeenten in "Oud-Alphen". Oud–Alphen kent een
lange (kerkelijke) geschiedenis, maar de wijkgemeente Adventskerk is een jonge gemeente. De
samenvoeging heeft voor nieuw elan en een herkenbaar gezicht van de wijkgemeente gezorgd.
Sinds het ontstaan van de wijk is het kerkbezoek gegroeid, en ook het aantal meelevende leden is
gegroeid. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat vanwege de herkenbaarheid
mensen van binnen en buiten Alphen zich hebben laten inschrijven als lid van de wijkgemeente
Adventskerk. Hoewel de wijk in de eerste plaats een geografisch gevormde gemeente is, zijn echter
wel kenmerken van een mentale wijkgemeente waarneembaar. Het kerkbezoek in de
morgendiensten is groot, gemiddeld meer dan 500 mensen. Daarnaast worden de kerkdiensten ook
nog beluisterd door ruim 100 mensen, die zijn aangesloten op de Draadomroep.
Aan de wijkgemeente zijn twee fulltime predikanten verbonden, die afwisselend voorgaan in de
erediensten. Daarnaast is een parttime pastoraal medewerker in dienst voor 15 uur per week die
zich hoofdzakelijk op het ouderpastoraat in de verzorgings- en ouderencentra richt. Door middel
van een opdeling van de wijk in drie werkgebieden zijn beide predikanten en de pastoraal werker elk
in een eigen geografisch gebied werkzaam. Bij vakanties, ziekte of in vacatureperiode nemen zij
elkaars werkzaamheden over.

De werkgebieden
De wijkgemeente is opgedeeld in 3 werkgebieden. Werkgebied A met als predikant ds. J.W.C.
Vonhof beslaat globaal het noordelijke deel van de wijkgemeente. Tot dit werkgebied behoren ook
de in Oudshoorn – Ridderveld woonachtige gemeenteleden. Werkgebied B heeft ds. J.G.
Schenderling als predikant en wordt voornamelijk gevormd door het zuidelijke deel van de
wijkgemeente. Hiertoe behoren ook de gemeenteleden, die vanuit Kerk en Zanen zijn geperforeerd.
Werkgebied C herbergt de diverse wooncentra voor ouderen en de verzorgingshuizen. Mevr.
J.Sneep-Oorbeek is hier als pastoraal medewerker werkzaam.

De wijkgemeente in cijfers
In de tabel op de volgende pagina staan de voornaamste cijfers van de wijkgemeente. De pastorale
eenheden en leden in de werkgebieden A en B zijn inclusief de leden in verzorgingstehuizen
(werkgebied C). De cijfers zijn inclusief passief geregistreerde leden.
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Werkgebied A
2010
2013
738
656
606
513
500
441
129
96
1235
1050

Jaar
Pastorale eenheden
Doopleden
Belijdende leden
Geboorteleden
Totaal

Werkgebied B
2010
2013
712
691
575
555
521
500
97
86
1193
1141

Totaal
2010
1450
1181
1021
226
2428

2013
1347
1068
941
182
2191

De leeftijdsopbouw van de gemeente in januari 2013 is als volgt:

A
B
Totaal

0 – 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

65 - 74

> 74

173
207
380

98
63
161

94
114
208

131
144
275

191
167
358

179
183
362

184
263
447

Visie
De Adventskerk is een hervormde wijkgemeente binnen de PKN met een open-confessioneel
karakter. De gemeente zoekt in al haar activiteiten gemeente van Jezus Christus te zijn, in een
cultuur die steeds minder betrokken is op kerk en (christelijk) geloof.
Op zondag komen we bij elkaar als gemeente rond het Woord, om te leren en om de Heer lof te
prijzen. Op geplande tijden worden de Heilige Sacramenten gehouden. Maar ook door de week
willen wij samenkomen in catechisatie, kring, en leerhuis. De kerkenraad ondersteunt en bevordert
activiteiten die dit stimuleren.
Wij willen omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten de kerk, ook buiten de zondagen. Wij zijn één
gemeente waarin plaats is voor jong en oud. Wij willen een stabiele en veilige kerk zijn waar onze
gemeenteleden zich thuis voelen en waar gasten zich welkom weten. Bij het omzien naar elkaar
speelt het pastoraat en het diaconaat, samen met andere contactmomenten, een belangrijke rol.
Door de veranderingen in de samenleving staan we voor nieuwe uitdagingen op pastoraal vlak. Die
gaan wij niet uit de weg; wij behouden wat goed is maar we willen ook nieuwe manieren zoeken om
naar elkaar om te zien.
Wij zijn een kerkelijke Gemeente in het centrum van Alphen aan den Rijn en ons gebouw is
letterlijk beeldbepalend in Alphen. Wij willen ook als gemeente zichtbaar zijn in ons dorp. Wij staan
open voor de wereld om ons heen en treden haar met een open hart tegemoet, zowel in eigen kring
als naar de rest van Alphen aan den Rijn. Wij willen de komende jaren onze communicatie, zowel
binnen de gemeente als naar buiten toe versterken. Dit gaat via pastoraat, afkondigingen, website,
sociale media en kerkblad. Hierbij zoeken wij naar het versterken van bestaande
communicatiemiddelen en het uitbouwen waar dit mogelijk en nuttig is.
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Beleidsrichting voor de komende jaren
Voor de komende jaren zijn er een drietal kernpunten geformuleerd waar wij als gemeente en als
kerkenraad aan willen gaan werken. Deze punten zijn:


De pastorale zorg, zowel door predikanten, pastoraal zorgers, bezoekmedewerkers en
kerkenraadsleden. De gemeente bestaat o.a. bij de gratie van het persoonlijke contact en de
onderlinge banden. Dit verdient alle aandacht.



Het omzien naar de jeugd. We willen graag de jeugd aantrekken en vasthouden, ook door
hen te betrekken in ons gemeenteleven.



Communicatie, zowel binnen de kerkenraad, tussen kerkenraad, geledingen en gemeente,
en vanuit de gemeente naar de buitenwereld. Dit hangt ook samen met de pastorale zorg;
we moeten van elkaar weten wat ons bezig houdt en wat er speelt. En ook anderen moeten
dat weten.

Keuzes maken
Dit beleidsplan is geschreven, als ware de Adventskerk een zelfstandige kerkelijke gemeente. Dit in
tegenstelling tot voorgaande beleidsplannen. Dit betekent dat de financiële uitvoering van het
beleidsplan nu ook een zorg van de kerkenraad is. De wijkraad van kerkrentmeesters heeft daarom
een begroting opgesteld voor de Adventskerk afzonderlijk.
Uit deze begroting blijkt dat, indien enerzijds het gewenste beleid wordt gevolgd, en anderzijds de
inkomsten dalende zijn, de Adventskerk de komende 10 jaar zeer sterk op haar vermogen in zal
teren. Dit geeft geen gezonde situatie. Er is daarom gekeken welke keuzes er gemaakt moeten
worden om de begroting sluitend te krijgen. Omdat het erg lastig is om in een beleidsplan aan de
inkomstenkant te schaven is er gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om de kosten terug te
brengen.
Relatief grote posten op de begroting zijn het pastoraat en het ondersteunende betaald personeel
(koster, administratie). De kerkenraad kiest er voor om – indien er keuzes gemaakt moeten worden
– dat het pastoraat prioriteit krijgt. Dat betekent dat we eventueel op termijn functies die nu nog
door betaalde krachten worden vervuld door vrijwilligers in zullen moeten laten vullen.
In bijlage A zijn 2 (samengevatte) begrotingen opgenomen: één bij ongewijzigd beleid, en één met
de voorgenomen veranderingen.1 Hieruit blijkt het dan mogelijk wordt om kosten en opbrengsten in
evenwicht te krijgen (waarbij nog steeds zwaar wordt ingeteerd op de onderhoudsreserve).
Het feit dat dit nu zo in de begroting is opgenomen wil niet zeggen dat dit naar de letter uitgevoerd
zal gaan worden. De kerkenraad zal streven naar het verhogen van de opbrengsten (zie daarvoor
ook de paragraaf van de kerkrentmeesters), en zal daarnaast de kosten in de hand moeten houden.
De kerkenraad (en de gemeente) kiezen er voor om het pastoraat op sterkte te houden, dat is een
belangrijk kerndoel voor de komende jaren.

1

De uitgebreide – gedetailleerde – begroting welke door de kerkrentmeesters is opgesteld zal leidend zijn, dit
is slechts een samenvatting.
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Dat wil niet zeggen dat we zo maar aan bestaande arbeidsrelaties zullen gaan tornen. De
kerkrentmeesters zullen hier namens de kerkenraad als goed werkgever in optreden. Echter, bij het
opnieuw invulling geven van deze posten bij bijvoorbeeld vertrek of pensionering van betaalde
krachten zal er uitermate kritisch moeten worden gekeken hoe deze posten ingevuld zullen worden.

2. De Eredienst
De eredienst, algemeen
In onze gemeente vormt de zondagse eredienst het centrale punt van het gemeente-zijn. Op deze
momenten wordt de kerk het meest zichtbaar. In de vormgeving van de erediensten wordt gezocht
naar voldoende herkenbaarheid voor ouderen en genoeg ruimte voor jongeren.
Voor de gemeentezang wordt gebruik gemaakt van het Liedboek en in de komende tijd wil de
Kerkenraad zich beraden over de invoering van het Nieuwe Liedboek voor de Kerken.
De ruimte voor jongeren wordt gevonden in Kindernevendienst en 12+ groep, maar ook in de
gezinsdiensten en kerk- en schooldiensten die een paar maal per jaar worden georganiseerd. Verder
helpen kinderen bij het collecteren en wordt in elke morgendienst een lied uit de bundel ‘Kinderen
zingen samen’ gezongen.
In de eredienst klinkt de lofzang, luisteren we naar de Schrift en worden de gebeden uitgesproken.
Zo vieren we het heil en de ontmoeting met de Here God.
Daarnaast is er ruimte voor de ontmoeting met elkaar. Aan dit laatste wordt inhoud gegeven door
regelmatig na afloop van de dienst met elkaar koffie te drinken. De belangstelling hiervoor is groot.
Ook wordt getracht de luisteraars van de Draadomroep bij de diensten te betrekken. Enerzijds door
hen specifiek te verwelkomen, anderzijds door tweemaal per jaar een Avondmaalsviering voor deze
groep in de Adventskerk te organiseren. Na afloop van deze speciale dienst worden de bezoekers in
de gelegenheid gesteld koffie met elkaar te drinken.
De morgendiensten kennen een eenvoudige, herkenbare liturgie. Ook de zgn. bijzondere diensten,
zoals doopdiensten en oogstdienst volgen dezelfde liturgie.
Het is de wens van de kerkenraad deze herkenbaarheid vast te houden.

Avonddiensten
In de Adventskerk worden in de regel op de 1e en de 3e zondag van de maand avonddiensten
gehouden. In de maanden juli en augustus zijn er geen avonddiensten.
Het bezoek aan de avonddiensten varieert sterk. Factoren die een rol meespelen zijn het soort
dienst, de predikant etc. De komende jaren zullen de avonddiensten zeker een aandachtspunt
blijven. Vanaf 1 januari 2014 zal het aantal gezamenlijke avonddiensten welke met de
Maranathakerk worden gehouden worden teruggebracht. De kerkenraad Adventskerk wil
vasthouden aan het houden van avonddiensten en zal een aantal diensten als wijk organiseren. In
2013 gaat de kerkenraad hier verder over nadenken welke diensten wanneer ’s avonds gehouden
zullen worden.
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Gezamenlijke diensten
Een aantal diensten valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Adventskerk en de
Gereformeerde Kerk Centrum, nl. de diensten op Bid- en Dankdag (in de Maranathakerk),
Hemelvaartsdag, de Kerstnachtdienst, Oudejaarsavond, diensten in de Stille Week, diensten voor
mensen met een verstandelijke beperking en de oecumenische zangdienst in december.
Deze diensten mogen zich over het algemeen verheugen in een goede belangstelling.

Diensten in verzorgingscentra/wooncentra voor ouderen
Onder verantwoording van de Hervormde en Gereformeerde centrumwijken wordt vijfmaal per jaar
een Avondmaalsviering gehouden in zorgcentrum Rijnzate en in zorgcentrum St. Joseph. De
diensten worden in het eerstgenoemde zorgcentrum respectievelijk geleid door de predikant van de
Hervormde centrumwijk (wijk A) en de predikant van de Gereformeerde centrumwijk. In St. Joseph
worden de diensten doorgaans geleid door de Gereformeerde predikant en de predikant van de
Hervormde centrumwijk (wijk B).
Iedere vrijdag wordt in zorgcentrum Rijnzate een weeksluiting gehouden. Predikanten en de
pastoraal medewerker van de Adventskerk participeren in het rooster dat hiervoor door Rijnzate
wordt opgesteld.

Heilig Avondmaal
In de morgendiensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd in de lopende vorm. In de
avonddiensten en op Goede Vrijdag vindt de viering van de Maaltijd aan tafel plaats. Aangezien ook
deze vorm door een deel van de gemeente als waardevol wordt beschouwd, wil de kerkenraad dit
zo houden.

Kerkmuziek
De Adventskerk beschikt over een eigen organist. Deze organist levert creatieve bijdragen op het
terrein van kerkmuziek en muzikale omlijsting van de eredienst. Op zijn initiatief is het kerstkoor
ontstaan, een gelegenheidskoor dat jaarlijks rond kerst wordt opgericht en aan de dienst op
kerstmorgen meewerkt. Het koor trekt ook vele minder-kerkelijk-meelevende gemeenteleden en
mensen van buiten eigen wijk, en is daarmee een belangrijk middel om mensen met de kerk in
contact te houden of te brengen. Het kerstkoor is dan ook iets waar de kerkenraad mee door wil
gaan.

3. Pastoraat
Pastoraat algemeen, inleiding
Aan de wijkgemeente Adventskerk zijn twee fulltime predikanten en een pastorale medewerkster
voor 30% werktijd verbonden. Omdat de komende jaren zeker geen vermindering van de werkdruk
te verwachten valt, wil de kerkenraad dit aantal beroepskrachten handhaven.
Pastoraat staat niet op zichzelf, maar is een taak voor de hele gemeente. Vanuit de protestantse
gedachte van het priesterschap van alle gelovigen en vanuit de overtuiging dat wij als gemeente
samen het ene lichaam van Christus vormen, is het pastoraat niet alleen een taak van ambtsdragers
(predikanten en ouderlingen).
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Werkwijze pastoraat
Bij de vorming van de wijkgemeente zijn de werkgebieden verdeeld in secties, waarbinnen
sectieteams werkzaam zijn.
Door het structurele tekort aan ouderlingen en door een ‘verandering in de vraag naar pastoraat’ is
de afgelopen jaren nagedacht over een nieuwe werkwijze binnen de secties. In één sectie loopt op
dit moment een proef met die nieuwe opzet. We streven ernaar het pastoraat zo in te richten dat er
meer leden betrokken raken bij de gemeente, dat er makkelijker ouderlingen te vinden zijn en dat
het werk voor de ouderlingen aantrekkelijk en behapbaar is.
Als na evaluatie de resultaten goed zijn, zal de nieuwe werkwijze zo mogelijk ook in andere secties
worden ingevoerd.
De opzet van het pastoraat was (en is voor een groot deel van de wijk) tot nu toe als volgt:
Een sectieteam bestaat op papier (!) uit een ouderling, een bezoekmedewerker, een diaken en een
aantal HVD-sters. Met elkaar verzorgt zo’n team het pastoraat (en in voorkomende gevallen
diaconaat) binnen de eigen sectie. HVD-sters blijken vaak redelijk gemakkelijk bij mensen binnen te
komen, en signaleren zo zaken, die zij kunnen doorspelen aan de ouderling. In overleg tussen HVDster en ouderling kan besproken worden welke actie passend is. Regelmatig wordt de predikant
daarbij ingeschakeld.
Door de bovengenoemde problemen en veranderingen is de nieuwe opzet, dat elke sectie slechts
één ouderling heeft (in de praktijd is dat nu al zo, en vaak is er door het aantal vacatures geen
ouderling).
De ouderling heeft naast het bezoekwerk een coördinerende functie.
Naast de ouderling heeft een sectie een aantal contactpersonen. Contactpersoon kan bijvoorbeeld
ook iemand zijn, die nu als HVD- ster werkt.
De contactpersonen hebben ongeveer 10 adressen, bij voorkeur in de omgeving waar men zelf
woont. Zij/hij houdt, indien gewenst, contact met de gemeenteleden bij bijzondere gebeurtenissen:
geboorte, jubilea, verjaardagen van 70+-ers, bij ziekte en rouw, enz., en geeft de informatie indien
dat nodig is door aan de ouderling of de predikant.
Ouderling en contactpersonen organiseren samen groothuisbezoeken.
De laatste jaren is een duidelijke verandering merkbaar in de gemeente m.b.t. de vraag naar
huisbezoek/groothuisbezoek. Wordt bij ouderen dat bezoek nog wel op prijs gesteld, bij de jongere
generatie is die wens vaak minder aanwezig. De komende jaren zal in de kerkenraad nagedacht
moeten worden hoe we het beste op deze veranderende situatie kunnen inspelen en welke vormen
van pastoraat daarbij gehanteerd kunnen worden.
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Geformuleerde visie kerkenraad op pastoraat
Als doelstellingen voor het pastoraat in de periode 2013-2016 heeft de kerkenraad de volgende
doelen geformuleerd:



Wij willen in 2016 in alle secties een goed functionerend en goed toegerust pastoraal team
actief hebben zodat de pastorale zorg aan de gemeenteleden in deze secties geborgd is.
De huidige bezetting beroepskrachten met pastorale functie (predikanten, bijstand
pastoraat) blijft gehandhaafd, ook na de pensionering/vertrek van huidige krachten (incl.
ouderenpastoraat). Ook na pensionering huidig ouderenwerker. Het pastoraat heeft
prioriteit, in het bijzonder het ouderenpastoraat.

4. Diaconaat
Inleiding
Diaconaat is hulp aan de medemens in nood, zoals: zieken, ouderen, alleenstaanden, mensen met een
uitkering, verslaafden, gehandicapten, daklozen en vluchtelingen. Kortom, hulp aan iedereen die hulp
nodig heeft. Het is niet alleen financiële hulp, maar ook luisteren naar noden, inspelen op de
mogelijkheden en mensen tot hun recht laten komen. Diaconaat is daarom zowel barmhartigheid als
gerechtigheid.
Het werk wordt gedaan door diakenen, waar mogelijk met steun van derden van binnen en van buiten
de kerkelijke gemeente.

Missie
De diaconie verstaat onder diaconaat: “helpen waar geen helper is, veraf en dichtbij, zonder aanzien
des persoons, door het delen van gaven, goederen, kennis, welvaart en welzijn in navolging van
Christus”. De kernbegrippen die de diaconie in haar missie hanteert zijn: Signaleren, Dienen, Zorgen
en Leren.
De diaconie van de Adventskerk te Alphen aan den Rijn wil op verschillende manieren aanwezig zijn
in haar gemeente en daarbuiten om met hoofd, hart en handen mensen te kunnen steunen en helpen
die om allerlei redenen en door verschillende omstandigheden gedreven, dat nodig hebben.
Zij probeert oog en oor te hebben voor mensen in nood en ‘daar te helpen waar geen helper’ is.
Hulpvaardig en creatief maar ook doortastend en kritisch.

Visie
Om op een goede manier uitvoering te kunnen geven aan haar diaconale opdracht is het belangrijk
dat de diaconie open staat voor het welzijn van de gemeente en de maatschappij waar zij onderdeel
van uitmaakt. Dat zij zich verdiept in de oorzaken en de achtergronden van de problemen (signaleren).
En daar waar problemen zijn meedenkt en waar mogelijk meewerkt aan oplossingen door feitelijke
bijstand te verlenen, vaak in de vorm van tijdelijke financiële hulp. Het streven zal te allen tijde zijn
gericht op het verlenen van medewerking aan structurele oplossingen van de problemen (dienen en
zorgen). De verdieping in en signalering van – veelal financiële - problemen moet gebruikt worden
voor preventieve maatregelen ter bestrijding van deze problemen. Denk hierbij aan onderwijs en
voorlichting (leren).
De hierboven genoemde centrale begrippen; signaleren, dienen, zorgen en leren worden nader
uitgewerkt in een Werkplan Diaconie.
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De diaconie probeert handen en voeten te geven aan haar diaconale opdracht waarbij zij zoveel
mogelijk streeft om waar mogelijk gemeenteleden erbij te betrekken. Daarnaast werkt de diaconie en wil nog meer samenwerken - met vele bondgenoten in de samenleving. Dat kunnen andere kerken
zijn maar ook bondgenoten buiten de kerk(en) die zich evenals de diaconie willen inzetten voor
mensen in de knel.
Het beleid van de diaconie is gericht op de volgende activiteiten:






Individuele noodhulp
Ouderen- en jeugddiaconaat
Diaconaat m.b.t. mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
Zieken
Werelddiaconaat

Organisatie en werkwijze
De diakenen zijn lid van de kerkenraad. Het College van diakenen wordt gevorm door de diakenen
waarbij een ieder specifieke taken krijgt toebedeeld. Het bestuur van de diaconie wordt gevormd
door een voorzitter, penningmeester en een secretaris en houdt zich vooral bezig met het bestuur
en beleid van de diaconie. Het stelt jaarlijks in overleg met de overige diakenen een plan van aanpak
op, genaamd het jaarplan. In het jaarplan worden doelstellingen, financiële plannen en
verplichtingen, projecten en taken omschreven en vastgelegd. Binnen de groep van diakenen
worden de verschillende plannen, projecten en taken verdeeld die zijn benoemd in het jaarplan. Van
alle terugkerende activiteiten wordt indien mogelijk een draaiboek gemaakt met de werkwijze en
afspraken over de financiële verantwoording van deze activiteiten. Tot de vaste taken behoren
taken die plaatsvinden voor, tijdens en na de eredienst . De volgende taken worden daarbij
onderscheiden:




De autodienst
Inzameling van gaven (giften beheer en beleid)
Heilig Avondmaalsviering (ook in zorginstellingen)

5. Jeugdwerk
Jeugdouderlingen
Binnen de wijkgemeente Adventskerk zijn vijf jeugdouderlingen actief. Iedere jeugdouderling is
aanspreekpunt/verantwoordelijk voor een geleding binnen het jeugdwerk. (deze geledingen zijn de
Oppasdienst, Kindernevendienst, 12+, LEV, Meeting en de jeugddienstcommissie).
Ook jeugdpastoraat valt onder de verantwoording van de jeugdouderlingen. Middels de website en
persoonlijk contact zijn zij bereikbaar voor de jongeren binnen de Adventskerk.

Visie
De visie van de jeugdouderlingen is vastgelegd in het document “Visie op Jeugd”. In dit document
staan een aantal speerpunten genoemd waarmee we het jeugdwerk een nieuwe impuls willen
geven. U kunt hierbij denken aan het bieden van een jeugdruimte binnen de Adventskerk, jeugd
actief betrekken bij de kerkdiensten, thema-avonden over o.a. geloofsopvoeding en het opzetten
van een jongvolwassenenkring. Verder vinden wij het als jeugdouderlingen belangrijk dat er
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groepsbinding ontstaat onder de jeugd. Wij willen dit bereiken door het creëren van leuke
activiteiten zowel binnen als buiten de kerk.

Huidige activiteiten
Tijdens de eredienst is er iedere zondag oppasdienst (voor de kinderen van 0 tot 4 jaar) en
kindernevendienst (voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar). Daarnaast is er tweewekelijks een
aparte activiteit voor de 12+-ers. Het doel hiervan is om de jongeren voor te bereiden op de
“gewone” kerkgang. Ook is er voor de jeugd LEV en Meeting. LEV is voor jongeren van 12 tot 17 en
vindt tweewekelijks plaats. Meeting is een maandelijkse activiteit voor en door jongeren van de
Adventskerk en is voor iedereen vanaf 17 jaar. Verder wordt er ieder jaar een startweekend
gehouden aan het begin van het nieuwe seizoen. Het startweekend wordt gehouden in een vorm
van kamp met allerlei activiteiten voor jeugdigen vanaf 12 jaar. Elk jaar worden er in de
avonddiensten een vijftal jeugddiensten gehouden.

Jeugdruimte
Voor genoemde jeugdactiviteiten zijn we actief bezig met het creëren van een jeugdruimte binnen
de Adventskerk. De verbouwing hiervoor is ondertussen begonnen. Een deel van de kosten worden
door de jongeren zelf met acties ingezameld.
Als jeugdouderlingen vinden wij het belangrijk dat de jongeren informeel samen kunnen komen in
hun eigen ruimte waardoor de band met de kerk en elkaar versterkt wordt. Hierbij is het van belang
dat de ruimte een eigen identiteit krijgt die gecreëerd is door en voor de jeugd. In de komende jaren
zal blijken voor welke doeleinden de ruimte ingezet zal worden. Wij hopen dat de beschikbaarheid
van de ruimte zal inspireren tot nieuwe initiatieven.

6. Vorming & toerusting
Vorming en toerusting
De wijkgemeente kent een aantal gesprekskringen, die deels zelfstandig, deels onder leiding van de
predikanten, de pastoraal medewerkster en de jeugdouderlingen bijeen komen.
We streven ernaar deze in stand te houden en uit te breiden.
In de consistorievergaderingen vindt vorming en toerusting plaats. Ook wordt er naar gestreefd om
met een zekere regelmaat de Kerkenraad toe te rusten door ‘een inhoudelijk onderwerp’ te
bespreken.
In het licht van de veranderingen in het pastoraat, waarbij mogelijk vormen van groothuisbezoek en
groepspastoraat aan bod zullen komen, zal ook worden nagedacht hoe om te gaan met vorming en
toerusting.

Catechese
De laatste jaren kennen we twee catechisatiegroepen, die naar leeftijd zijn ingedeeld (12-14 en 15-17
jaar). Tussen de startzondag en Pasen komen deze, behoudens de schoolvakanties, wekelijks bij
elkaar in één van de ruimtes van de Adventskerk. Naast deze twee groepen is er ook een
(tweewekelijkse) 17 plus- en een belijdeniscatechesegroep. De leiding over de diverse groepen
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wordt onder de beide predikanten verdeeld, terwijl zij vrij zijn in de keuze van werkvormen en
methoden.
Het is de bedoeling om met ingang van het seizoen 2013-2014 een begin te maken met
huiscatechese op tenminste twee locaties, verspreid in de gemeente. Deze vorm van catechese
start al aan het einde van groep 7 en wordt thuis door twee gemeenteleden verzorgd. Bij jongere
kinderen is sfeer en groepsvorming belangrijk; de setting van een huiskamer past daar beter bij dan
de zakelijke omgeving van een zaal in de kerk. En door eerder te beginnen met catechese zijn
kinderen eerder vertrouwd met bijv. het lezen van de Bijbel, waardoor de drempel later minder
hoog is. Tenslotte kan de overgang op bijv. 14- of 15- jarige leeftijd naar catechese door de
predikanten als een welkome afwisseling worden ervaren na enkele jaren huiscatechese. De
coaching van de huis catecheten wordt verzorgd door de predikanten. De kindernevendienst wordt
gevraagd mee te werken aan de overstap naar de huiscatechese.

Doop- en huwelijkscatechese
Met ingang van 1 jan. 2013 heeft de kerkenraad doopcatechese ingevoerd. Ongeveer een half jaar ná
de doop krijgen de doopouders een uitnodiging om deel te nemen aan de doopcatechese. Ouders
die hun kinderen in een bepaald kwartaal hebben laten dopen, worden uitgenodigd voor drie
avonden. Tijdens deze avonden worden verschillende thema’s besproken die te maken hebben met
de opvoeding en geloofsontwikkeling van kinderen. De samenleving waarin jonge ouders met hun
kinderen een weg moeten zien te vinden, is sterk aan het veranderen. Het is goed als de kerk daarbij
een handreiking doet. Een deel van de doopouders heeft moeite om aansluiting te vinden bij de
gemeente. Tijdens de doopcatechese komen ze in gesprek met een groep leeftijdsgenoten. Vaak
herkennen ze elkaars problemen met de opvoeding en soms komen er blijvende contacten tot stand
tijdens de catecheseavonden.
De predikanten houden een lijstje bij van de dopelingen en doopouders; ze nodigen de doopouders
uit voor de cursus en ze verzorgen de drie avonden.
Daarnaast zal de komende tijd worden nagedacht over de invoering van huwelijkscatechese.
Mensen die zich aanmelden voor een kerkelijk huwelijk in onze gemeente worden dan uitgenodigd
mee te doen aan een vorm van huwelijksvoorbereiding. Tijdens de huwelijkscatechese wordt er
doorgepraat over vragen als: wat beloof je eigenlijk in de kerk? Hoe geef je aan geloof en kerk een
plaats in je relatie? Hoe reageer je als er conflicten komen? Al naar gelang de behoefte wordt de
cursus van drie avonden elk jaar of elk half jaar aangeboden. Als het aantal aanmeldingen in een
bepaalde periode te klein is voor een echte groep, vindt de voorbereiding plaats in de vorm van een
aantal persoonlijke gesprekken met de predikant.

7. Communicatie
Introductie
Onder communicatie kan ontzettend veel worden verstaan. In dit gedeelte van het beleidsplan
worden daarom vooral de grote lijnen naar de toekomst benoemd. Belangrijk is om voor ogen te
houden dat de meest belangrijke communicatie die van mens tot mens en van mensen tot God is.
Die aspecten van communicatie zijn echter zo wezenlijk dat ze in dit beleidsplan o.a. (maar niet
uitsluitend) onder pastoraat en eredienst een plek vinden.
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Na deze inleidende woorden blijft het volgende beeld over:

Het gaat grof gezegd om deze tweedeling:
1) Alle communicatie die erop gericht is dat de wijkgemeente goed kan functioneren.
2) Alle communicatie die erop gericht is dat buitenstaanders in contact kunnen komen met de
Adventskerk.

Communicatie in de wijkgemeente
Met de website en het kerkblad worden de gemeente twee wegen aangeboden om kennis te
nemen van actuele informatie. In het algemeen is de website uitgebreider in de berichtgeving,
omdat daarvoor nu eenmaal meer ruimte is. De tekst in het Kerkblad is behoorlijk volledig, maar
beperkt in omvang. Steeds meer gemeenteleden hebben rechtstreeks toegang tot het internet en
daarom wordt zonder het Kerkblad minder aandacht te geven vooral geconcentreerd op dat
medium als centrale plaats voor alle actuele informatie over wat er speelt, maar ook informatie om
contact te kunnen leggen met bijvoorbeeld de predikanten, ambtsdragers en HVD’sters met oog op
pastoraat.
Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk het principe gevolgd dat mensen zelf inbreng kunnen leveren
op de website. Zoals jongeren bijvoorbeeld doen in de weblog ‘jeugd’.
Belangrijk principe (ook voor de toekomst) is dat de website als centrale plaats wordt gebruikt waar
informatie wordt opgeslagen. Deels openbaar, deels besloten (voor kerkenraad of andere specifieke
doelgroepen). Dit voorkomt ‘versnippering’ en verlies van aandacht. Verder is het uitgangspunt dat
zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan nieuwe wensen die naar boven komen.
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Communicatie naar buiten
Ook hier speelt de website een belangrijke rol. Ook al is de website in eerste instantie op de
gemeenteleden zelf gericht, toch geeft de website buitenstaanders bij uitstek een gelegenheid om
‘sfeer te proeven’ en enigszins te zien wat er gebeurt in de wijkgemeente en wat voor wijkgemeente
de Adventskerk is.
Waar mogelijk zou nog duidelijker onder de aandacht gebracht kunnen worden dat op
www.adventskerk.info niet alleen informatie gevonden kan worden, maar ook contact gelegd kan
worden. Op/rond het kerkgebouw is een verwijzing naar de website niet te vinden. Dat probleem
moet niet worden overschat omdat veel mensen uiteindelijk via google zoeken en dan de
Adventskerk zo vinden.
Verder geldt dat juist ook met oog op de ruimere omgeving is gekozen om ook facebook en twitter
in te zetten. Die worden gevolgd door mensen binnen en buiten de kerk. En mensen binnen de kerk
kunnen berichten ook delen met hun contacten. Zo kunnen mensen via-via toch in aanraking
komen met de Adventskerk. Ook de Alphense media volgen deze kanalen. Een middel dat meer
voor de vaste kerkgangers is, is de email nieuwsbrief. Vooral voor mensen die niet zo vaak naar de
site gaan maar wel het nieuws willen volgen.

Herkenbaarheid
Om de herkenbaarheid van de communicatie vanuit de Adventskerk te vergroten wordt sinds enige
tijd een vast logo gebruikt dat zowel full-color als two-color of in grijstinten beschikbaar is:

De kleuren rood (RGB: 178/0/0; CMYK 19/100/100/14) en oranje (RGB: 223/120/0; CMYK
9/62/100/0) zijn de twee hoofdkleuren. Waar mogelijk wordt Calluna Sans als lettertype gebruikt:

De logo’s en het basislettertype zijn rechtenvrij te downloaden van: logo.adventskerk.info. De
andere varianten van het lettertype zijn niet rechtenvrij.

Toekomst
De belangrijkste lijn naar de toekomst is de huidige informatievoorziening vasthouden en daar waar
zinvol uit te breiden. Er is geen actief beleid om sociale media actiever in te zetten dan nu gebeurt.
Uiteraard worden initiatieven van de landelijke kerk of andere lokale kerken die succesvol zijn in de
communicatie gevolgd.
Een terrein waar nog stappen gezet kunnen worden is het contact met de omwonenden van de
kerk. (Het centrum). Dat is niet precies het wijkgebied van de kerk, maar zijn wel de mensen die de
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Adventskerk als kerk in hun omgeving zullen herkennen. Het sturen van een kerstgroet, etc. zouden
manieren kunnen zijn om op een positieve en laagdrempelige manier het contact met de omgeving
te zoeken.

8. Kerkrentmeesters
Dit hoofdstuk is het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde
Gemeente Alphen aan den Rijn, als ware de Hervormde Wijkgemeente Adventskerk een
zelfstandige Hervormde gemeente en de Wijkraad van Kerkrentmeesters een zelfstandig College ;
één en ander conform het advies van de Commissie Verzelfstandiging Wijkgemeenten, en het
verzoek van de Hervormde Algemene Kerkenraad.

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente
Adventskerk
Binnen de Hervormde Gemeente Alphen aan den Rijn is het College van Kerkrentmeesters
verantwoordelijk voor het financiële beheer en beleid, de verwerving en inning van inkomsten door
kerkelijke bijdragen, collecten en andere baten; voor zover niet van diaconale aard (Ord.11 ’de
vermogensrechtelijke aangelegenheden’). En voor het beheer en exploitatie van de Adventskerk en
het groot onderhoud van de twee pastorieën. Verder is het College verantwoordelijk voor het
personeelsbeheer en personele honoraria en vergoedingen (twee medewerksters kerkelijk bureau,
de kosters, de organist, de bijstand in het ouderenpastoraat- allen parttime - , en twee fulltime
predikanten ).

Periode beleidsplan
Het beleidsplan is opgesteld voor de periode 2012 – 2016 en dient elk jaar besproken te worden in
het College zodat indien nodig, een jaarlijkse bijstelling c.q. aanpassing kan plaatsvinden. Deze
bespreking gebeurt bij de opstelling van de begroting.

Samenstelling en taakverdeling van het College
Het College bestaat uit zeven ouderlingen-kerkrentmeester en één kerkrentmeester.
In het College is er een verdeling van werkzaamheden over de diverse kerkrentmeesters.

Financiën
De financiën, zowel de rekeningen-courant als de spaarrekeningen zijn vanuit strategisch oogpunt
ondergebracht bij diverse banken, nl. de ABN-AMRO bank, de ING en de SKG(Stichting Kerkelijk
Geldbeheer).

Inkomsten
De belangrijkste bron van inkomsten is de jaarlijks terugkerende Aktie Kerkbalans. Daarnaast zijn er
de collecten voor eredienst en pastoraat en de collecten voor beheer en onderhoud. Het College
doet mee aan het Solidariteitsfonds van de PKN waarvan 50% bestemd is voor de eigen gemeente.
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De jaarlijkse bijdrage van de Geertruida Stichting wordt in zijn geheel bijgeschreven op de rekening
van het College, geheel overeenkomstig de statutair vastgelegde bepaling. Het College stort 32%
van dit bedrag op de rekening van de PKN-gemeente de Lichtkring.
In de tweede helft van december wordt de Oudejaarscollecte gehouden. Deze actie wordt
uitbesteed aan het Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerken in Nederland. Een
andere bron van inkomsten wordt gevormd door legaten en giften. Erfenissen mogen alleen worden
aanvaard onder het ‘voorrecht van boedelbeschrijving’ (Ord. 11-8-3).

Gebouwen
Het College is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de Adventskerk, Julianastraat 69,
2405 CG, de pastorie Bergmolen 79, 2406 KW, en de pastorie Molenwerfstraat 11, 2405 BX. Alle drie
de panden bevinden zich in Alphen aan den Rijn.
In overeenstemming met artikel 10-3 van de generale regeling voor de predikantstraktementen
zullen de kosten voor onderhoud en reparaties die volgens het Burgerlijk Wetboek voor rekening
van huurders komt, voor rekening van de predikant komen, terwijl de overige kosten voor rekening
van de kerkenraad komen. Eén en ander zoals vastgelegd in de ‘Bijlage met afspraken inzake de
bewoning van de ambtswoning’ als aanhangsel bij de beroepsbrief (Ord. 3-5-3).

Planning onderhoud en beheer
Het College draagt zorg voor een verantwoord beheer en besteding van de gelden op basis van de
jaarlijkse begroting, de meerjarenbegroting en de meerjarenonderhoudsplanning van de
Adventskerk.
Deze meerjarenonderhoudsplanning is in opdracht door het College uitgevoerd door de fa.
Alphaplan b.v. te Alphen aan den Rijn en bestrijkt de periode 2005 – 2024.
Jaarlijks zal een bedrag aan de ‘inhouding bijdrage bewoning ambtswoning’ onttrokken worden en
gevoegd bij de reservering onderhoud pastorieën.
De meerjarenbegroting wordt opgesteld aan de hand van de jaarrekeningen, de jaarbegrotingen, de
meerjarenonderhoudsplanning voor het kerkgebouw en het Steinmeyerorgel.
Op basis van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren kunnen de inkomsten worden geraamd.
Op termijn moet rekening worden gehouden met een structureel lagere opbrengst. Debet aan deze
ontwikkeling zijn de toenemende secularisatie, de huidige recessie, de vergrijzing en de
verminderde betrokkenheid bij de kerk.
Ten aanzien van het aantal onderhoudscollecten acht het College het zeer noodzakelijk dit te
verhogen., en zal de kerkenraad voorstellen maandelijks te collecteren voor Onderhoud en Beheer.
Bij specifiek groot onderhoud en/of verbouwing zal een deel van de kosten door middel van
inzamelingsacties bijeengebracht moeten worden.

Verzekeringen
De verzekeringsportefeuille is ondergebracht bij de firma’s Donatus en Turien & Co Assuradeuren
te Alkmaar. Donatus Verzekeringen te Rosmalen is een onderlinge verzekeraar, men werkt dus
zonder winstoogmerk en zij betalen eventuele overschotten uit de brandverzekeringen (opstal,
inboedel en inventaris) terug aan de leden. De gemiddelde restitutie bedraagt 40 %, gerekend over
de afgelopen 10 jaar.
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Turien & Co. stuurt de rekening; agentuur is Marsch BV. VKB, onder de noemer ‘uw VKBverzekering’.
Jaarlijks worden de risico´s in het College besproken; één en ander gebeurt aan de hand van een
verzekeringskaart met alle verzekerbare risico´s. De besluiten van het College hierover worden op
deze kaart vastgelegd.

Werkzaamheden Kerkelijk Bureau
Op het kerkelijk bureau worden de leden- en financiële administraties gedaan; één medewerkster
houdt zich bezig met de ledenadministratie, de perforaties, uitschrijvingen, blokkeringen,
bijdragenadministratie, Aktie kerkbalans, oudejaarscollecte, solidariteitskas, verkoop
collectenbonnen en het kerkblad.
De financieel administratrice verzorgt de betalingen van facturen en declaraties, uitbetaling
gastpredikanten, salarissen, traktementen, de boekhouding en ondersteunt de penningmeester bij
het opstellen van de begroting en jaarrekening.( bijlage 4)
De kosten van de werkzaamheden verricht ten behoeve van de Hervormde Gemeente Adventskerk
en de PKN-gemeente de Lichtkring moeten door middel van de verdeelsleutel 32 % rekening LK en
68 % rekening AK, verdeeld worden. Hierover zal overleg gevoerd moeten worden met de collegae
van de Lichtkring.

Personeel
Afhankelijk van de wens van de kerkenraad met betrekking tot de administratie van leden en
financiën, en gelet op de financiële mogelijkheden, zal het College, indien de kerkenraad in de
toekomst mocht besluiten met vrijwilligers te willen werken, in overleg met de medewerksters van
het Kerkelijk Bureau, een besluit nemen dat recht dient te doen aan de arbeidsrechtelijke eisen –
Regelingen van de Raad voor Personeelsaangelegenheden voor P.K.N.kerken - en aan de criteria
van behoorlijk bestuur. Voorgaande heeft uiteraard ook betrekking op de andere betaalde krachten.
De pastoraal medewerkster en één van de predikanten worden respectievelijk in 2016 en 2017
pensioengerechtigd.(lees: 65 jaar) De kerkenraad en het College zullen er in de komende periode
naar moeten streven kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht te brengen, anders zullen dan
pastorale en ondersteunende personele consequenties niet langer kunnen worden voorkomen.
Op 6 juli 2011 is door het Regionale College voor Beheerszaken Zuid-Holland de
solvabiliteitsverklaring afgegeven (Ord.3-3-2), één en ander in verband met de door het vertrek van
ds. Henzen ontstane vacature. Aan deze verklaring zijn de volgende voorwaarden verbonden:
” uitbreiding of verlenging van arbeidsovereenkomsten met kerkelijke (mede)werkers dient de goedkeuring
van het Regionaal College te hebben; het later dan op 65 jarige leeftijd met emeritaat gaan van aan de
gemeente verbonden predikant dient goedkeuring van het Regionaal College te hebben”.
Gezien het emeritaat van één van de predikanten uiterlijk 2017 dient de kerkenraad bijtijds een
beleidsbeslissing te nemen ten aanzien van de opvulling van die toekomstige vacature.

Begroting en Jaarrekening
Volgens de bepalingen van de kerkorde (Ord. 11-8-1) legt de gemeente jaarlijks voor 15 december de
begroting voor het komende kalenderjaar aan het Regionale College voor de Behandeling van
Beheerszaken ter beoordeling voor; ter informatie dient het beleidsplan te worden bijgesloten.
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Volgens dezelfde bepaling wordt jaarlijks voor 15 juni de jaarrekening over het afgelopen
kalenderjaar aan het RCBB ter beoordeling voorgelegd, met het rapport van de gehouden controle.
Het College zal er zorg voor dragen dat zowel de cijfers voor de begroting als de jaarrekening door
de kerkenraad kunnen worden besproken zodat de genoemde data van 15 december en 15 juni niet
hoeven te worden overschreden. De financiële administratie wordt voor de vaststelling van de
jaarrekening door een certificerend accountant of door twee onafhankelijke deskundigen
gecontroleerd.
Begrotingsdiscipline dient strikt gehandhaafd te worden en gezien het resultaat van de begroting
2013 zal er goed moeten worden gelet op de kosten en baten. Met name de laatst genoemde factor
dient gestimuleerd te worden.
Per kwartaal zal de stand van zaken aan de kerkenraad worden meegedeeld.

Beleidsvoornemens









Het voeren van een dusdanig verantwoord financieel beleid dat de beleidsvoornemens van
de kerkenraad zoveel als financieel mogelijk is, gerealiseerd kunnen worden; het College
heeft hierin een volgende taak.
Jongere gemeenteleden stimuleren financieel meer bij te dragen.
Intensievere exploitatie van het kerkgebouw; hierbij moeten de baten de onkosten ruim te
boven gaan.
Opbrengst van de Aktie Kerkbalans door intensievere en uitgebreidere communicatie
verhogen.
Via het oprichten van een stichting financiën genereren; e.e.a. conform Ord. 11-2-9 , 11-3-6
en 11-8-3.
Meer aandacht schenken aan en vragen voor het Solidariteitsfonds van de PKN.
Alert zijn op kostenbeheersings –en besparingsmogelijkheden; verhogen van de inkomsten
en terugdringen van uitgaven zullen vaste onderdelen zijn op de agenda van het College.

9. Vrijwilligersbeleid en organisatie
Vrijwilligersbeleid
Onze wijkgemeente kan alleen functioneren als een groot aantal mensen bereid is hand- en
spandiensten te verlenen. Op velerlei terrein zijn vrijwilligers actief. Enkele voorbeelden:
Kindernevendienst, Oppasdienst, Draadomroep, bloemenbezorgers enz., enz. Zonder de inzet van
velen zou het werk er niet makkelijker op worden.
Wel wordt het lastiger om nieuwe vrijwilligers te vinden, veel mensen wensen zich niet voor
lange(re) tijd vast te leggen en zijn hooguit voor kortlopende projecten beschikbaar. Die taak dient
dan duidelijk omschreven te zijn, wat is het doel, hoeveel tijd kost het per week, aan wie moet ik
verantwoording afleggen enz., enz.
De kerkenraad is ervan overtuigd dat veel mensen toch best bereid zijn een taak op zich te nemen,
als ze rechtstreeks benaderd worden. Een actieve benadering van vrijwilligers is hiervoor
noodzakelijk. De kerkenraad is ook voornemens meer beleid in die richting te ontwikkelen.
Commissie vrijwilligersbeleid
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Om meer vrijwilligers te betrekken bij het werk in de gemeente is er een commissie voor het
vrijwilligersbeleid opgezet. Deze commissie, die werkt onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad, heeft o.a. tot taken gekregen:







Inventariseren van vacatures binnen de diverse vrijwilligersgroepen.
Publiciteit; zichtbaar maken van het vrijwilligerswerk.
Enquête houden onder gemeenteleden t.a.v. beschikbare kwaliteiten.
Vacaturebank opzetten.
Organiseren van een feestavond voor de vrijwilligers eenmaal per twee jaar.
Beheer van database “vrijwilligers” en deze database koppelen aan de website.

De commissie kan zich er verder op bezinnen of en hoe nieuwe vrijwilligersprojecten kunnen
worden gerealiseerd in de gemeente. Voorstellen hiertoe lopen altijd via de kerkenraad en gaan
gepaard met een duidelijke toelichting en motivatie.
De kosten die verband houden met het uitvoeren van de werkzaamheden worden gedragen door de
wijkbegroting.

Werkwijze kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters.
De pastoraal werker maakt geen onderdeel uit van de kerkenraad. De kerkenraad vergadert 10x per
jaar. De vergaderingen van de kerkenraad worden voorbereid door het Groot Moderamen, welke
ook 10x per jaar vergadert. Het groot moderamen bestaat uit de beide predikanten, preses, scriba,
en 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters. De leden van het groot moderamen
worden één keer per kalenderjaar (tijdens de eerste vergadering van de kerkenraad) verkozen uit de
leden van de kerkenraad.
De vergaderingen van het groot moderamen worden voorbereid door het klein moderamen,
bestaande uit predikanten, preses, scriba, en één ouderling-kerkrentmeester en één diaken (vacant).
Het klein moderamen functioneert in de praktijk als dagelijks bestuur van de kerk voor het nemen
van beslissingen welke geen uitstel kunnen krijgen. Het klein moderamen legt voor haar genomen
besluiten verantwoording af aan groot moderamen en kerkenraad.
In het verleden is er door de kerkenraad voor gekozen om nadrukkelijk bij de uitvoering van het
beleid betrokken te worden. De afgelopen jaren is dit beleid losgelaten: het uitvoeren van het beleid
bij niet-ingrijpende zaken wordt overgelaten aan het groot moderamen. Het moderamen legt
verantwoording af voor haar uitgevoerde werk bij de kerkenraad.
De kerkenraad wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door diverse vrijwilligers en geledingen.
Het preekrooster en het nodigen van gastpredikanten wordt verzorg door de preekregelaar. De
invulling van de website wordt verzorgd door de webmaster. Daarnaast zijn diverse commissies
actief, soms namens de kerkenraad, soms namens een geleding. Het moderamen onderhoudt
namens de kerkenraad het contact met deze vrijwilligers en commissies.

Samenstelling kerkenraad
De kerkenraad van de wijkgemeente Adventskerk bestaat volgens de plaatselijke regeling uit 56
leden, namelijk 2 predikanten, 34 ouderlingen, 6 ouderling-kerkrentmeesters, en 14 diakenen. In de
praktijk is het aantal actieve ambtsdragers veel lager. Veel plekken, met name in het
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ouderenpastoraat, zijn al jaren niet bezet. Omdat besluitvorming uitsluitend plaats kan vinden als
er quorum (d.w.z. de helft van het aantal ambtsdragers conform plaatselijke regeling) aanwezig is
heeft het grote aantal vacatures een zeer negatief effect op de besluitvorming binnen de
kerkenraad.

Predikanten
Ouderlingen
Ouderlingen –
kerkrentmeesters
Diakenen

Plaatselijke regeling
(paragraaf 1.1)
2
34
6

Volgens beleidsplan

Praktijk NU

2
28
7

2
17
7

14

13

12

De kerkenraad heeft daarom in haar vergadering van 21 mei 2012 besloten om het aantal
kerkenraadsleden in de plaatselijke regeling terug te brengen. Tijdens de gemeentevergadering
waarin het beleidsplan 2013-2017 besproken wordt zal ook aan de gemeente worden voorgelegd om
het aantal ambtsdragers terug te brengen. De opbouw van de ouderlingen is dan als volgt:
‐
‐
‐

15 wijkouderlingen (1 per sectie, 2 voor sectie 116 (tehuizen))
5 jeugd-ouderlingen
2 ouderlingen met bestuurlijke taak (preases, scriba)

De kerkenraad heeft op 6 maart 2013 de gemeente over dit onderwerp gehoord in een
gemeentevergadering. De gemeente heeft met deze aanpassing ingestemd. De kerkenraad zal nu in
2013 overgaan tot het wijzigen van de plaatselijke regeling, en zal dit ter kennisgeving voorleggen
aan het breed moderamen van de classis.

Ontwikkeling rol kerkenraad komende jaren
De kerkenraad van de wijkgemeente Adventskerk wil de afstand tot de leden van de wijkgemeente
zo kort mogelijk houden. Op dit moment is deze afstand soms helaas te groot. We willen de
komende jaren de communicatie tussen kerkenraad en gemeente versterken en interactiever
maken.
Een aandachtspunt voor de komende jaren is het verminderen van de bestuurlijke druk. Het aantal
ambtsdragers neemt af, en we moeten voorkomen dat de ambtsdragers die we hebben te veel tijd
kwijt zijn aan bestuurlijke zaken.
Zeker op het moment dat de wijkgemeente Adventskerk zelfstandig verder gaat zal dit aandacht
moeten krijgen. Op dit moment worden veel bestuurlijke zaken (o.a. het goedkeuren en controleren
van begrotingen) uitgevoerd door de algemene kerkenraad. Deze taak zal dan weer bij de
wijkkerkerkenraad terecht komen. Afhankelijk van de voortgang van het proces van
verzelfstandiging zal de kerkenraad zich in de 2e helft van 2013 gaan bezinnen op het organiseren
van de werkzaamheden bij een verzelfstandiging van de wijkgemeente. De kerkorde biedt hier
diverse mogelijkheden voor. Op het moment dat de kerkenraad haar werkwijze zal wijzigen zal zij
dit aan de leden van de wijkgemeente voorleggen.
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Bijlage
De meerjarenbegroting en het onderhoudsplan voor de komende jaren zijn belangrijk voor het
beoordelen van de positie van de Adventskerk. Deze bijlagen zijn apart opgesteld door de
kerkrentmeesters.
Naast de begrotingen is in deze bijlage nog wat extra cijfermateriaal opgenomen voor de
beeldvorming van de ontwikkelingen in onze wijk.
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