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Vooraf 

 

Voor u ligt het ‘Beleidsplan 2019-2022’ van de Hervormde Gemeente Daarle. In de afgelopen 

periode heeft een commissie, zich bezonnen op de vraag hoe we ook in de komende periode 

gemeente van Christus in Daarle willen zijn.  

 

Voor een deel bouwt dit beleidsplan voort op het Beleidsplan 2013-2018, zeker qua 

structuur, maar ook inhoudelijk. Tegelijk hebben in de afgelopen jaren wel een aantal 

ontwikkelingen plaatsgevonden, die weer om nieuw beleid vragen. Voor een deel is dat al in 

de afgelopen jaren gemaakt (en nu vastgelegd in dit beleidsplan), voor een deel moet dat 

ook nog gemaakt worden in de toekomst.  

 

In de kerkenraadsvergadering van 17 oktober 2018 is dit beleidsplan besproken. Vervolgens 

is het op 14 november 2018 tijdens een gemeenteavond aan de gemeente voorgelegd.  

 

Niet alles laat zich in een beleidsplan ‘vangen’ en dat hoeft ook niet. Maar een beleidsplan 

heeft als doel om richting te geven voor de komende vier jaar, en functioneert daarmee als 

een houvast voor de kerkenraad. 

 

Het is het verlangen van de kerkenraad dat dit beleidsplan zal bijdragen aan de opbouw van 

de gemeente.  

 

Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 28 november 

2018 goedgekeurd. 
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1. Inleiding 

 

1.1. De identiteit en roeping van de gemeente 

De Hervormde Gemeente van Daarle is deel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Hij 

is Degene die onze identiteit bepaalt. We zijn van Hem, in leven en in sterven. Christus is ook 

de Heere van de kerk (ons woord ‘kerk’ is afgeleid van het Griekse ‘kuriake’ en dat betekent: 

‘wat van de Heere is’). Dat de kerk van Christus is, houdt in dat de kerk en ook de plaatselijke 

gemeente niet ons eigendom of project is. Dat geeft ons een bescheiden rol: het gaat niet 

om menselijke ambities voor de gemeente. Dat betekent niet dat we geen verlangens of 

verwachtingen mogen hebben voor de kerk, of dat we geen beleid zouden mogen maken. 

Maar wel altijd in het besef van Wie onze Meester is.  

 

Dat we als kerk niet van onszelf zijn, leren we vanuit de Bijbel. Zowel in het Oude als het 

Nieuwe Testament zien we dat de Heere telkens het initiatief neemt. Hij is het Die voor 

zichzelf een volk verzamelt. Hij kiest Israël uit als zijn eigendom en sluit met dit volk een 

verbond. Vervolgens gaat Hij met dit volk een weg door de geschiedenis. De focus ligt in het 

Oude Testament grotendeels op Israël, al komen ook andere volken al in beeld. Met de 

komst van Jezus Christus en met de uitstorting van de Heilige Geest in het Nieuwe 

Testament waaiert het heil van Israëls God uit naar de hele wereld. Christus verzamelt voor 

zich een gemeente uit alle volken. Hij roept mensen om samen in een gemeenschap met 

Hem te leven. Om Hem lief te hebben en te dienen. Dat geroepen-zijn zit ook in het Griekse 

woord voor ‘gemeente’, namelijk: ‘ekklèsia’. Dat betekent letterlijk zoiets als: ‘eruit 

geroepen’. De gemeente is uit de wereld geroepen om God te dienen. 

 

1.2. Omgeving en profiel van de gemeente 

Dat de gemeente uit de wereld is geroepen, betekent niet dat zij los staat van de wereld om 

haar heen. Want de roeping door God betekent ook dat de gemeente tot zegen is voor haar 

omgeving.  

 

Die omgeving is allereerst het dorp Daarle zelf. Daarle is een hechte dorpsgemeenschap. 

Veel inwoners werken in de agrarische sector, in de zorg, in de techniek, in de 

transportsector, of in de bouw. Verder kenmerkt Daarle zich door een bloeiend 

verenigingsleven. Ook al is het vinden van vrijwilligers niet altijd even gemakkelijk, toch is 

het elke keer weer bijzonder om te zien hoe mensen samen de schouders eronder zetten en 

bereid zijn om een taak op zich te nemen. Dat laat iets zien van de betrokkenheid op elkaar 

en op het dorp. 

 

Die betrokkenheid zien we ook terug bij het kerkenwerk. Vanouds heeft de Hervormde 

Gemeente het karakter van een volkskerk, waar een groot deel van het dorp haast 

vanzelfsprekend bij hoorde. Ook nu is dat volkskerk-karakter niet weg, wat onder andere 

blijkt uit het feit dat veel ouders hun kinderen laten dopen. De erediensten op 



zondagmorgen worden (verhoudingsgewijs) goed bezocht en velen zijn bereid om 

doordeweeks iets te doen voor de kerk. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Tegelijk is ook in 

Daarle de laatste jaren afnemend kerkbezoek en afnemende kerkelijke betrokkenheid, 

vooral in de tweede dienst. Dat geeft zorgen.  

 

Veel gemeenteleden komen elkaar niet alleen binnen het verband van de kerk, maar ook 

binnen andere verbanden tegen (familie, basisschool, verenigingen, buurt). Dat biedt 

kansen, omdat de gemeenteleden elkaar daardoor veel tegenkomen en ook gemakkelijker 

kunnen omzien naar elkaar. De lijntjes zijn kort. Tegelijk kunnen gemeenteleden elkaar ook 

té goed kennen, of elkaar al zó vaak tegenkomen dat er weinig behoefte meer is om elkaar 

te ontmoeten in het verband van de christelijke gemeente.  

 

De roeping om kerk van Christus te zijn in onze omgeving deelt onze gemeente met de 

Gereformeerde Kerk in ons dorp. Met deze kerk wordt op verschillende terreinen 

samengewerkt. Beide kerken nemen een belangrijke plaats in binnen het dorp. Veel 

inwoners zijn lid van één van beide kerken. Daarnaast onderhouden de kerken goede 

contacten met de in het dorp aanwezige christelijke basisschool ‘De Ark’.  

 

We zijn als gemeente echter niet alleen kerk binnen ons dorp. We maken ook deel uit van 

een groter verband, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Uiteraard is het niet mogelijk 

om een band te hebben met alle gemeenten van dit kerkgenootschap, maar er is via de ring 

Ommen (onderdeel van de classis Overijssel-Flevoland) wel gelegenheid om gemeenten in 

de directe regio te ontmoeten. Zo is er ook contact met gemeenten buiten het dorp, al is er 

verder vrij weinig samenwerking.  

 

De Hervormde Gemeente Daarle heeft een klassiek-gereformeerd profiel. Daarmee 

bedoelen we onder andere, dat de Bijbel voor ons de bron is van wat we over God weten en 

dat Gods genade in Jezus Christus de enige basis van onze redding is. Aan die redding krijgen 

we deel door het geloof in Christus. We stemmen van harte in met de Apostolische 

Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicéa en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. 

Door deze drie belijdenissen weten we ons verbonden met de kerk van alle tijden en 

plaatsen. Daarnaast vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Catechismus van 

Genève, de Catechismus van Heidelberg, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 

Leerregels) een belangrijke norm voor verkondiging en gemeenteleven.  

 

Het klassiek-gereformeerde profiel komt ook tot uitdrukking in de eredienst. Het Woord (de 

Schriftlezing en de verkondiging, voorafgegaan door het gebed om de Heilige Geest) staat 

centraal. In de morgendiensten worden de Tien Geboden (of een ander richtinggevend 

gedeelte uit de Bijbel) gelezen, in de avonddiensten de geloofsbelijdenis. Verder nemen de 

psalmen een belangrijke plaats in. Ook zijn er met enige regelmaat leerdiensten waarin, 

meestal met behulp van de Heidelbergse Catechismus, het geloof verder verdiept wordt.  



Cijfermatig valt er het volgende over onze gemeente te zeggen (gegevens uit 

augustus/september 2018): 

 

Belijdende leden:   415 (57,48%) 

Doopleden:    293 (40,58%)  

Niet-gedoopte leden:  14 (1,94%) 

Totaal:    722  

 

Verder heeft de gemeente 272 pastorale eenheden (adressen waarop de leden wonen).  

 

Qua leeftijdsopbouw laat de gemeente het volgende beeld zien: 

 

Leeftijdscategorie  Aantal leden 

0-9 jaar   80 (11,08%) 

10-19 jaar   109 (15,10%) 

20-29 jaar   75 (10,39%) 

30-39 jaar   84 (11,63%) 

40-49 jaar   110 (15,24%) 

50-59 jaar   85 (11,77%) 

60-69 jaar   83 (11,50%) 

70-79 jaar   62 (8,59%) 

80-89 jaar   31 (4,29%) 

90 jaar en ouder  3 (0,42%) 

 

1.3. Kernpunten voor het beleid 

In de komende jaren hoopt de kerkenraad in het beleid de volgende kernpunten in acht te 

nemen: 

 

1. de kerkenraad streeft ernaar om de betrokkenheid bij de eredienst te vergroten. 

2. de kerkenraad zoekt naar wegen om gemeenteleden (jong en oud) toe te blijven rusten in 

het geloof 

3. de kerkenraad bezint zich op de vraag hoe de gemeente ook in de komende jaren ‘kerk 

voor het dorp’ kan blijven 

4. de kerkenraad blijft in gesprek met de Gereformeerde Kerk in Daarle, waarbij ook gekeken 

wordt naar de toekomst van de kerk als geheel in Daarle 

 

In hoofdstuk 3 zullen deze kernpunten nader uitgewerkt worden.  

 



 

2. Structuur van kerkenraad, commissies en geledingen 



 

3. Beleid voor het gemeentewerk 

 

3.1. Eredienst en liturgie 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de eredienst. Zij streeft ernaar om de betrokkenheid 

van gemeenteleden bij de eredienst te vergroten, alsook om de samenhang tussen het 

gemeenteleven van de zondag en het gemeenteleven doordeweeks te bevorderen. 

 

3.1.1. Zondagse eredienst 

In de zondagse eredienst klopt het hart van de gemeente. Daar is de plek waar God ons wil 

ontmoeten. Waar Hij tot ons spreekt en waar wij Hem antwoorden. De kerk is een 

werkplaats van de Heilige Geest, waar we worden geoefend in het leven met de Heere. 

 

Prediking: in de verkondiging dient de Bijbelse boodschap van Gods genade in Jezus Christus 

centraal te staan. Duidelijk moet worden wie God is, en wie wij mensen zijn. De preek lijkt 

soms een verouderd middel: wie luistert er nu nog zo lang naar een ‘verhaal’? Toch blijft de 

Heilige Geest ook in onze tijd gebruik maken van dit middel om mensen tot Christus te 

brengen.  

Dat de preek een werktuig van de Geest is, betekent niet dat de predikant dan maar lui moet 

gaan zitten afwachten wat de Geest doet. Nee, het is juist zijn verantwoordelijkheid om het 

Woord grondig te lezen en uit te leggen en tegelijk zo begrijpelijk mogelijk bij de mensen te 

brengen, zodat het ingang vindt in mensenlevens. Belangrijk is ook dat hij de breedte van de 

Schrift rechtdoet. Dit betekent: preken uit het Oude- en Nieuwe Testament en ‘lastige 

teksten’ niet uit de weg gaan. 

In de diensten wordt voor de Schriftlezing in principe gebruik gemaakt van de Herziene 

Statenvertaling.  

De kerkenraad wil graag het gesprek over de prediking binnen de gemeente stimuleren. Een 

idee om dit tot stand te brengen is om tijdens de huisbezoeken te spreken over de preek van 

de zondag ervoor.  

 

Sacramenten: naast de hoorbare verkondiging, zijn er de zichtbare en tastbare tekenen van 

Gods genade: de sacramenten. Onze kerk kent er twee: de Heilige Doop en het Heilig 

Avondmaal. 

 

We zijn als gemeente dankbaar en blij dat er elk jaar verschillende keren de Heilige Doop 

plaatsvindt in onze gemeente. Het is en blijft bijzonder: God verbindt Zijn Naam aan een 

kind, voordat hij of zij iets van God weet.  

De Doop vindt plaats als ouders daarom vragen bij de predikant of de kerkenraad. De 

predikant en wijkouderling gaan dan bij de ouders op bezoek en spreken over de betekenis 

van de doop en over de invulling van de dienst. Wanneer ouders geen belijdenis hebben 



gedaan, wordt hier vanuit de betekenis van het sacrament  over doorgesproken. Wanneer 

een van de ouders niet van harte ‘ja’ kan zeggen op de doopvragen, krijgt hij of zij een 

alternatieve doopvraag. 

Wanneer ongehuwd samenwonende ouders een kind ten doop willen houden, wordt hun 

vanuit Gods Woord de weg van het huwelijk gewezen, dat immers een afspiegeling is van 

Gods verbond. Willen zij deze weg van bekering niet gaan, dan wordt per situatie door de 

kerkenraad een afweging gemaakt over de doopaanvraag. 

 

Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Ook dit is altijd weer bijzonder: 

Christus nodigt zondige mensen bij zich aan tafel. Hij laat ons door de tekenen van brood en 

wijn delen in zijn dood en opstanding. 

De kerkenraad signaleert dat Avondmaalsdiensten minder goed bezocht worden dan 

‘gewone’ diensten. In de komende periode neemt de kerkenraad zich voor om te 

onderzoeken hoe dit komt. Daarnaast neemt zij zich voor om zich te bezinnen op de 

betekenis van het Avondmaal en op de vraag hoe dit een grotere plaats kan krijgen in de 

gemeente.  

 

Formulieren: momenteel wordt voor de meeste diensten waarin een formulier gelezen 

gewordt gebruik gemaakt van een klassiek hertaald formulier. In de tijd van de Reformatie 

en daarna werden in onze kerken formulieren opgesteld, die bedoeld waren om duidelijk te 

maken wat er gebeurde tijdens een sacrament of bevestiging. De meeste van die klassieke 

formulieren worden nu in onze gemeente gebruikt, zij het in een hertaalde versie: de oude 

woorden zijn wat gemoderniseerd. Toch blijven veel van deze formulieren nog steeds 

moeilijk. Ook de lengte van deze formulieren is een bezwaar. 

In het vorige beleidsplan nam de kerkenraad zich al voor om te onderzoeken of er kortere en 

helderder formulieren zijn om bij de sacramenten en bij bevestigingsdiensten te lezen. Tot 

nu toe is dat alleen gedaan voor het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en 

diakenen. De kerkenraad wil in de toekomst ook onderzoeken of er zulke kortere en 

helderder formulieren zijn voor Doop, Avondmaal en Openbare Belijdenis. Voorwaarde is 

wel dat de inhoud niet anders is dan die van de klassieke formulieren.  

 

Het zingen van de gemeente: in de afgelopen jaren is er behoorlijk wat veranderd in de 

liturgie. De kerkenraad denkt nu een vorm gevonden te hebben, waarin aan de breedte van 

de gemeente wordt rechtgedaan. Wat niet betekent dat deze vorm voor ieder gemeentelid 

even bevredigend is.  

Het uitgangspunt voor de liederen is het Liedboek voor de Kerken (psalmen Nieuwe 

Berijming en gezangen). De Psalmen blijven een grote plaats innemen in de erediensten. 

Daarnaast is er ook ruimte voor een lied uit een andere bundel, wanneer dit goed bij de 

verkondiging past. Door de komst van de schermen is dit eenvoudiger geworden.  



Hoewel in de gemeente graag bekende liederen gezongen worden, sporen de psalmen zelf 

ons ertoe aan om ook ‘een nieuw lied’ te zingen. Daarom wordt gestreefd naar afwisseling, 

en wordt ook geprobeerd om onbekende psalmen eens aan bod te laten komen.  

Op de eerste en derde zondag van de maand wordt het ‘Lied van kerk en school’ gezongen 

(met uitzondering van de zomermaanden), om zo de band met ‘De Ark’ vast te houden.  

 

Eerste dienst van de maand: in de eerste dienst van de maand is er voor de kinderen van 

groep 4 geen kindernevendienst. Zij blijven dan in de kerk. Er zal in deze dienst, naast het 

‘Lied van kerk en school’, tenminste één keer speciaal aandacht aan de kinderen gegeven 

worden. Het blijft een gewone kerkdienst en wordt geen speciale kinderdienst.  

 

Middag- en avonddiensten: tijdens de zomertijd wordt de tweede dienst van de zondag ’s 

avonds om 19.00 uur gehouden. Tijdens de wintertijd is dat om 15.00 uur. Vooral voor 

ouderen is het prettig dat de tweede dienst ’s winters bij daglicht plaatsvindt. Hoewel er in 

de afgelopen tijd wel over gesproken is om alle tweede diensten ’s avonds te houden, is 

besloten om dat voorlopig niet te doen.  

Overigens is op het moment dat dit beleidsplan geschreven wordt in Europa de discussie 

gaande over het afschaffen van het verzetten van de klok. Afhankelijk van het besluit 

hierover zal de kerkenraad kijken of het dan alsnog nodig is om de tijden van de tweede 

dienst te veranderen. 

  

Gezamenlijke diensten: op verschillende momenten in het jaar worden er tweede diensten 

gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk gehouden:  

- diensten op bid- en dankdag (’s morgens in samenwerking met basisschool ‘De Ark’) 

- avonddienst op Goede Vrijdag 

- de tweede diensten op Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag zijn ook gezamenlijk 

- vier avonddiensten tijdens de zomervakantie 

Een enkele keer, zoals bij afsluiting van de Vakantie Bijbel Club (VBC), kan het voorkomen 

dat er twee gezamenlijke morgendiensten zijn. In het ene gebouw wordt dan de VBC 

afgesloten, in het andere kerkgebouw is een ‘gewone’ dienst. Zo is er geen kerkgebouw 

dicht op zondagmorgen. 

De kerkenraad streeft ernaar om gedurende de zomerperiode de tweede diensten nog vaker 

gezamenlijk te doen.  

 

3.1.2. Themadiensten 

Deze diensten stonden voorheen bekend onder de naam ‘gezinsdiensten’. Omdat er ook 

veel gemeenteleden zijn zonder gezin, is gekozen voor de meer algemene naam 

‘themadiensten’. Het idee erachter is nog steeds hetzelfde: het is een laagdrempelige dienst, 

die drie keer per jaar wordt gehouden (meestal in januari, juli en oktober). In deze dienst kan 

eventueel uit een andere vertaling dan de Herziene Statenvertaling gelezen worden en 

daarnaast kan uit allerlei liedbundels gezongen worden. Verder wordt er vaak medewerking 



verleend door een koor of een muziekgroep. Meestal is er na afloop van deze diensten 

koffiedrinken in Rehoboth. 

De themadienstcommissie bestaat uit de predikant, een ander kerkenraadslid en vier 

gemeenteleden. Tijdens een voorbereidingsvergadering bespreken zij het Bijbelgedeelte dat 

centraal staat en zoeken liederen hierbij uit. Ook worden allerlei praktische zaken geregeld. 

Het voornemen is om deze diensten op een wat eerder tijdstip bekend te maken en ze ook 

duidelijker te vermelden op het kerkblad (op de voorpagina). Verder zouden deze diensten 

ook voor een breder publiek kenbaar gemaakt kunnen worden (te denken valt aan het 

krantje van Plaatselijk Belang, de matrixborden in het dorp, etc.). 

 

3.1.3. Huwelijks- en uitvaartdiensten 

Het is altijd weer verheugend als een man en vrouw samen Gods zegen over hun huwelijk 

willen vragen. De kerkelijke inzegening van een huwelijk vindt plaats nadat de predikant met 

het bruidspaar heeft gesproken (meestal twee keer). In de gesprekken wordt kennisgemaakt 

en er wordt gesproken over de dienst en over de Bijbelse noties van het huwelijk (n.a.v. het 

huwelijksformulier).  

Er is voor het bruidspaar ruime mogelijkheid om een eigen inbreng te hebben bij hun 

huwelijksdienst. Voor de keuze van muziek en zang geldt wel dat dit liederen zijn die binnen 

de breedte van de christelijke traditie passen. De eindverantwoordelijkheid voor de dienst 

ligt bij predikant en kerkenraad.  

In huwelijksdiensten wordt in principe geen gebruik gemaakt van de schermen, maar van 

een liturgieboekje. De schermen mogen eventueel voorafgaand aan de dienst gebruikt 

worden voor het laten zien van gepaste foto’s. 

Ook van ongehuwd samenwonenden die willen trouwen kan het huwelijk kerkelijk bevestigd 

worden. In de gesprekken zal het belang en gewicht van het huwelijk boven ongehuwd 

samenwonen worden benadrukt. 

Bij een huwelijk van een gelovige met een niet-gelovige wordt mede over de gevolgen van 

dit diepe verschil gesproken met het bruidspaar.  Indien zij dit wensen, wordt voor hen een 

gebedsdienst belegd, waarin om de zegen van de Heere voor het bruidspaar wordt gebeden. 

Bij een huwelijk met iemand uit de Rooms-Katholieke Kerk wordt gesproken over de 

wenselijkheid vanuit pastoraal oogpunt om samen tot dezelfde gemeente te gaan behoren 

en in die gemeente de zegen te ontvangen. Mocht het bruidspaar de voorkeur hebben voor 

een oecumenische dienst, dan wordt daaraan meegewerkt, mits gevoelige elementen tussen 

beide tradities in de dienst geen plaats krijgen (bijv. eucharistieviering). 

Het laten (in)zegenen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en 

vrouw is in de Hervormde Gemeente Daarle niet mogelijk. 

 

Bij de meeste overlijdens in Daarle speelt de kerk een rol. Het is mooi dat men ook (of: juist) 

in perioden van rouw en verdriet de weg naar de kerk weet te vinden. De kerk wil op zo’n 

moment ook graag een huis van troost en bemoediging zijn. Voor gemeenteleden, maar ook 

voor hen die buiten de kerk staan.  



Er wordt graag ruimte gegeven voor inbreng in de keuze van liederen door de familie. Wel 

geldt hier, evenals bij huwelijksdiensten: het moet gaan om muziek binnen de breedte van 

de christelijke traditie. Ook hier zijn predikant en kerkenraad eindverantwoordelijk. 

In uitvaartdiensten wordt normaal gesproken gebruik gemaakt van een liturgieboekje en dus 

niet van de schermen. Wel mogen er op de schermen tijdens het condoleren en voorafgaand 

aan de dienst gepaste foto’s van de overledene getoond worden.  

 

3.1.4. Overige diensten en samenkomsten 

De evangelisatiecommissie belegt in de Stille Week een vesperdienst, rond Koningsdag een 

tentdienst en aan het eind van de zomer een openluchtdienst. Op het moment van schrijven 

vinden die nog plaats op de Evenementenweide, maar mogelijk verandert die locatie in de 

nabije toekomst. 

Op Kerstavond en op de avond van Palmpasen wordt een samenkomst georganiseerd in de 

Hervormde Kerk door christelijke muziekvereniging EMOS. In deze diensten gaan 

afwisselend de Gereformeerde en Hervormde predikant voor. Het initiatief voor en de 

leiding van deze diensten liggen bij EMOS. 

 

3.2. Kerkenraad 

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen (-kerkrentmeester) en de diakenen samen met de 

predikant. Zij spelen een centrale rol en dragen daarbij gezamenlijk en individueel bij aan de 

opbouw van de Hervormde gemeente te Daarle. Kerkenraadsleden worden namens Christus 

door de gemeente bij monde van de kerkenraad geroepen, zij dragen verantwoordelijkheid 

voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.  

De kerkenraad heeft in het bijzonder als taak: 

• De dienst van het Woord en de sacramenten te onderhouden; 

• Opzicht te houden over belijdenis en wandel van de leden en over de vervulling van 

ambten, bedieningen en functies 

• Leiding te geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld 

• Het vaststellen van het beleidsplan ten behoeve van het leven en werken van de 

gemeente 

• Het bevorderen van de gemeenschap met de Gereformeerde kerk 

• Het bespreken van zaken die door de classicale- of ringvergadering worden of zijn 

behandeld 

• Het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt 

gevraagd 

 

De voornaamste taak van de kerkenraad is het toerusten van de gemeente in de groei naar 

haar Heere en Heiland. Met het oog op deze taak wordt de eredienst, het pastoraat, de 

catechese, het diaconaat, het missionaire werk en al het gemeentewerk vormgegeven. Maar 



uiteindelijk is de groei naar de Heere geen zaak die zich beleidsmatig af laat dwingen. Het is 

bovenal een geestelijke zaak, die gebed en persoonlijke toewijding aan de Heere vereist. 

 

3.2.1. Vergaderingen van de kerkenraad 

De kerkenraad vergadert een aantal keer per jaar. In het verleden was dat maandelijks 

(afgezien van een van de zomermaanden). In 2018 is het aantal vergaderingen 

teruggeschroefd naar +/- 9 per jaar. De kerkenraad zal evalueren of dit aantal voldoende is.  

De vergaderingen worden voorbereid in het moderamen, dat bestaat uit de voorzitter, de 

scriba, de predikant, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.  

 

3.2.2. Samenwerking met Gereformeerde Kerk 

Tot nu toe: de gave en opgave van de eenheid van Gods gemeente in Christus maakt dat 

samenwerking met de Gereformeerde Kerk gezocht wordt. Hierbij is overigens van belang de 

geschiedenis van beide kerken en de onderlinge gevoeligheden te onderkennen, om er niet 

over te struikelen.  

De inhoudelijke herkenning in geloof en prediking heeft vanouds tot samenwerking geleid. 

Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijke diensten op bid- en dankdag en op Goede Vrijdag en 

een gezamenlijk georganiseerde Vakantie Bijbel Club. Afgelopen jaren is de samenwerking 

verder gegroeid. Vanwege een afnemend aantal betrokken jongeren zijn de jeugdclubs 

samengegaan. Er is een gezamenlijke evangelisatiecommissie gekomen. Daarnaast is er 

tweemaal (of meer) per jaar kanselruil, gezamenlijke volwassencatechese door beide 

predikanten en een gezamenlijke kerkenraadsvergadering. 

 

Voor de toekomst: de kerkenraad wil in de komende tijd belangrijke vragen met het oog op 

de toekomst van de kerk in Daarle als geheel onder ogen zien. De kerkenraad wil voorkomen 

dat vragen over intensievere samenwerking pas besproken worden op het moment dat het 

noodgedwongen is.  

Met het oog op komende jaren neemt de kerkenraad zich de volgende punten voor met 

betrekking tot deze samenwerking: 

- de samenwerking die plaatsvindt ondersteunen en oog hebben voor spontaan groeiende 

samenwerking.  

- eens per twee jaar een bijeenkomst van beide kerkenraden om elkaar op niveau van de 

kerkenraad te ontmoeten rondom een voor beide kerkenraden relevant thema. Daarnaast 

zou op zo’n bijeenkomst gesproken kunnen worden over zaken die samenwerking aangaan, 

alsook over de toekomst van de kerk als geheel in ons dorp. Besluitvorming blijft echter in de 

afzonderlijke kerkenraadsvergaderingen.  

 

3.2.3. Diverse overige beleidsvoornemens van de kerkenraad 

De kerkenraad wil, nu de vrouwelijke ambtsdrager aanvaard is, de vraag van het wel of het 

niet uitnodigen van vrouwelijke voorgangers onder ogen zien.  

 



3.3. Pastoraat 

Omzien naar elkaar in de gemeente en daarbuiten is een roeping voor elk gemeentelid.   

Daarnaast wordt gerichte pastorale zorg geboden door de predikant en de wijkouderlingen, 

daarin bijgestaan door een team van bezoekdames.   

  

De predikant vormt met de wijkouderlingen en de jeugdouderling het Consistorie. Elke 

wijkouderling is verbonden aan een bezoekdame, die in overleg met de wijkouderling in 

hetzelfde gebied bezoekwerk verricht onder ouderen, eenzamen of zieken. Bij een geboorte 

in de gemeente gaat de predikant en zijn vrouw op kraambezoek. Bij nieuw-ingekomen 

gemeenteleden gaat een bezoekdame om kennis te maken. Vanaf 75 jaar ontvangen 

gemeenteleden rond hun verjaardag bezoek van de ouderling, vanaf 80 jaar van de 

predikant en in beide gevallen ook na enige tijd van de bezoekdames. Bij ouderen, 

alleenstaanden of andere geïnteresseerden wordt bovendien zesmaal per jaar het blad 

‘Lichtspoor’ rondgebracht door afwisselend de ouderlingen en de bezoekdames.   

  

De predikant richt zich, naast bovengenoemd ouderenbezoek, in het bijzonder op het 

crisispastoraat, ziekenbezoek en huwelijksjubileumbezoek. 

  

Elk gemeentelid ontvangt eens per twee jaar huisbezoek van de ouderlingen.  

In het pastorale gesprek wordt gesproken over het dagelijks leven voor het aangezicht van 

God. Hierbij krijgt het persoonlijke geloofsleven, de doorwerking van de prediking en samen 

gemeente van Christus zijn goede aandacht.   

  

Gewoonlijk komt het Consistorie in september, januari en juni in vergadering bijeen om 

zaken van orde voor het pastoraat te bespreken en toerusting te ontvangen. Het Consistorie 

neemt zich voor in de vergaderingen ruimere tijd en aandacht te reserveren voor toerusting. 

In de septembervergadering worden voor het onderlinge contact en heldere afspraken de 

bezoekdames uitgenodigd.   

  

3.4. Diaconaat 

De hele gemeente is in navolging van de Heere Jezus geroepen tot de dienst van 

barmhartigheid en gerechtigheid, in wederkerigheid. Barmhartigheid voor mensen in allerlei 

noden. Gerechtigheid, omdat God mensen wil verlossen van onrecht en tot Zijn recht wil 

laten komen. In wederkerigheid omdat de naaste geen object van onze hulp is, maar een 

mens of groep die respect verdient en ons iets te zeggen heeft. De diakenen, verenigd in het 

College van Diakenen, gaan de gemeente in deze dienst voor en rusten haar hiervoor toe. Zo 

zorgen zij  voor de inzameling van de gaven in de eredienst en voor een goede besteding van 

deze gelden. Zij stellen een begroting op en leggen verantwoording van het gevoerde beleid 

af door middel van een jaarrekening die op de jaarlijkse gemeenteavond gepresenteerd 

wordt. Zij maken door publicaties de gemeente bewust van de noden die er zijn en nemen 

deel aan gemeentelijke en classicale verbanden (of het verband van de ring) waar diaconale 



aanwezigheid gevraagd wordt. Zij doen dienst bij de viering van het Heilig Avondmaal, zowel 

in de gemeente als bij mensen thuis. Ook valt het beheer van de kerkradio onder hun taken. 

Voor de komende jaren neemt het college zich voor te investeren in de toerusting van 

gemeenteleden tot praktische diaconaal werk. Hierbij valt te denken aan: 

- jongeren stimuleren mee te doen met diaconale projecten zoals bijvoorbeeld World 

Servants verzorgt. Hen indien nodig – en voor zo ver wordt voldaan aan de criteria waaraan 

activiteiten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor diaconale gelden – financieel  

ondersteunen en praktisch begeleiden. 

- wanneer er vraag naar is: een autodienst opzetten voor ouderen of zieken, bijvoorbeeld 

bezoek aan huisarts, ziekenhuis of aan de kerk. 

Verder neemt het college zich voor om de onderlinge taken helderder en beter te verdelen, 

door het maken van een taakomschrijving. Zo zal hopelijk ook de overdracht van ‘oude’ naar 

‘nieuwe’ ambtsdragers soepeler verlopen. 

 

3.5. De missionaire opdracht van de gemeente 

Een van de kernpunten van dit beleidsplan is dat de kerkenraad zich bezint op de vraag hoe 

de gemeente ook in de komende jaren ‘kerk voor het dorp’ kan blijven. In de inleiding is al 

genoemd dat wij hier in deze plaats een roeping hebben, de roeping om ook anderen 

bekend te maken met Christus.  

In elk geval zou missionair-zijn niet een ‘hobby’ van een paar enthousiastelingen moeten 

zijn, maar iets dat de gemeente als geheel kenmerkt. De Heere God is een zendende God: Hij 

zond zijn Zoon en Geest, en die Beiden sturen mensen er ook weer op uit om het evangelie 

door te geven. De onderstaande commissies hebben als doel om de gemeente bewust te 

maken van haar missionaire roeping. Overigens geldt die roeping niet alleen dichtbij 

(evangelisatiecommissie), maar ook ver weg (zendingscommissie en 

zendingskaartencommissie).  

 

3.5.1. Evangelisatiecommissie 

De Evangelisatiecommissie heeft als doel om het evangelie van Jezus Christus bekend te 

maken in ons dorp. Zij bestaat uit leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde 

Kerk. Hierdoor valt zij onder de verantwoordelijkheid van beide kerkenraden. Beide 

kerkenraden hebben ook een afgevaardigde in de commissie.  

Deze commissie doet op dit moment het volgende: 

- ze verzorgt het materiaal voor de week van het gebed.  

- ze bereidt een vesper voor in de Stille Week, samen met een van de predikanten 

- ze organiseert een tentdienst rondom Koningsdag 

- ze organiseert een openluchtdienst aan het einde van de zomer 

- ze deelt met Kerst het blad Leven.nu uit 

- ze organiseert eens in de twee jaar een thema-avond met een spreker 

 

 



3.5.2. Zendingscommissie 

De zendingscommissie bestaat uit ongeveer vijf gemeenteleden en een afgevaardigde uit de 

kerkenraad. 

Ze zorgt voor financiële middelen om zendingswerk te ondersteunen door de verkoop van 

de GZB-dagboekjes en de inzameling en verkoop van postzegels. Ook wordt vier keer per 

jaar een diaconiecollecte bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB): de 

voorjaars-, Pinkster-, zomer- en najaarscollecte. Daarnaast zijn de zendingsblokken bij de 

uitgang van de kerk bestemd voor het werk van de GZB. De opbrengsten van de collecten en 

de zendingsblokken zijn tot eind 2019 bestemd voor het werk van Aalt en Anneke Visser in 

Zimbabwe. Met hen heeft onze gemeente sinds 2017 via het Deelgenotenprogramma van de 

GZB contact. Aan het eind van dit programma zal de commissie in overleg met de 

kerkenraad dit Deelgenotenprogramma evalueren en eventueel nieuwe zendingswerkers 

zoeken om een band mee aan te gaan (al dan niet via het Deelgenotenprogramma). 

Verder is er eens per jaar een collecte voor het werk van Jelle en Jody Maneschijn.  

De commissie neemt zich voor meer naar buiten te treden met haar werkzaamheden. 

Daarbij denkt zij onder andere aan:  

- via kerkblad aankondigen wanneer de GZB-dagboekjes worden rondgebracht, hoeveel de 

verkoop heeft opgeleverd en waar dit geld aan besteed wordt. 

- proberen naast het gestaag krimpende aantal vaste afnemers ook nieuwe afnemers van de 

GZB-dagboekjes te vinden en ook nieuwe adressen/huizen bij langs te gaan. 

- zoeken naar wegen en middelen om geregeld het zendingswerk onder de aandacht van 

gemeente te brengen. 

Verder zal de commissie namens de gemeente contact onderhouden met de familie Visser 

en zorgen dat hun nieuwsbrieven onder de aandacht van gemeenteleden worden gebracht. 

 

3.5.3. Zendingskaartencommissie 

Een aantal gemeenteleden komt eens in de maand bij elkaar om 

mooie kaarten te maken die verstuurd kunnen worden ter gelegenheid van de verjaardagen 

van de zendingswerkers die uitgezonden zijn via de GZB. De kaarten worden geschreven en 

geadresseerd en worden achter in de toren van de kerk gelegd.  

Gemeente leden kunnen bij het uitgaan van de kerk de kaarten meenemen van een 

postzegel voorzien en versturen. 

 

3.6. Vorming en toerusting 

Vorming en toerusting heeft alles te maken met de doop. Aan het begin van ons leven heeft 

God zijn verbond met ons opgericht en ons ingelijfd in Zijn kerk. Ons persoonlijk leven en het 

leven van de gemeente rusten in Zijn trouw. Tegelijk roept de doop ons op om God lief te 

hebben en te dienen, om in gehoorzaamheid aan Hem te leven en om ons in te zetten voor 

de gemeente. De activiteiten die hieronder beschreven staan willen gemeenteleden daarbij 

helpen. 



In de afgelopen jaren is er in de Hervormde Gemeente Daarle behoorlijk ingezet op 

geloofstoerusting. Vele initiatieven uit het vorige beleidsplan zijn ook werkelijkheid 

geworden. De kerkenraad wil graag op deze voet doorgaan en blijft ook in de komende jaren 

zoeken naar wegen om gemeenteleden (jong en oud) toe te rusten in het geloof. Als christen 

blijf je een leven lang leren. Doel van dit leren is: verwondering. Verwondering over wie God 

is en over wat Hij gedaan heeft en doet. 

 

3.6.1. Jongerencatechese 

Bij de jongerencatechese ontvangen gemeenteleden vanaf +/- 12 tot +/- 20 jaar onderwijs 

over het christelijk geloof. De jongerencatechese heeft als doel, dat jongeren de drie-enige 

God leren kennen en liefhebben, en dat ze groeien in geloof, hoop en liefde.  

De catechisaties vinden meestal plaats op maandag en dinsdag. Er wordt gebruik gemaakt 

van de methode ‘Leer en leef’ (dit is een herziening van de voorheen gebruikte methode 

‘Leer ons geloven’). Deze methode biedt onderwijs voor hoofd, hart en handen. Dat geeft de 

catecheet de mogelijkheid om een gevarieerde les te geven.  

Naast de lessen uit ‘Leer en leef’ wordt er soms ook stilgestaan bij andere thema’s en er is 

ruimte voor catechisanten om onderwerpen aan te dragen. Verder wordt ernaar gestreefd 

om één of meerdere keren per jaar met een groep catechisanten een kerkdienst voor te 

bereiden.  

De laatste jaren zijn naast de predikant ook andere gemeenteleden ingezet bij de 

jongerencatechese. Dit bevalt goed en het zou mooi zijn, wanneer er steeds een paar 

gemeenteleden bereid zijn om een deel van dit werk op zich te nemen. Daarnaast zou het 

ook goed zijn wanneer ouders meer betrokken worden bij de catechese van hun kinderen. 

Daarom is het voornemen om elk seizoen of om het seizoen een ouderavond te organiseren, 

waarbij ouders (eventueel samen met hun kinderen) meer inzicht krijgen in hoe de 

catechese verloopt. 

De uitnodiging voor de catechisaties wordt elk jaar aan het eind van de zomer bij de 

jongeren bezorgd. Ook worden de jongeren uitgenodigd via social media. Zij kunnen zich 

opgeven bij de jeugdouderling, waarna deze een groepsindeling maakt.  

De predikant en de andere catecheten komen aan het begin en het eind van het seizoen bij 

elkaar voor overleg. 

 

3.6.2. Belijdeniscatechese 

Elk seizoen is er de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Jongeren (maar ook 

ouderen), die nog geen belijdenis hebben gedaan, en die zich voor hun leven willen 

verbinden aan God en zich willen inzetten voor zijn kerk, zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 

Aan het eind van het seizoen is er de mogelijkheid om belijdenis te doen.  

Het is verheugend om te zien dat er elk jaar een groep (jonge) gemeenteleden is, die 

belijdenis wil doen. De kerkenraad wil jongeren blijven stimuleren om deze stap te zetten. 

Wel moet duidelijk zijn dat belijdenis doen meer is dan een goede gewoonte, en ook vraagt 

om toewijding. 



 

3.6.3. Volwassencatechese 

Sinds een aantal jaar wordt, samen met de Gereformeerde Kerk, volwassencatechese 

gegeven. Er zijn ongeveer vier bijeenkomsten per winterseizoen, die telkens door een van 

beide predikanten geleid worden. Er komen verschillende thema’s uit Bijbel en traditie ter 

sprake, waarbij ook verbindingen met onze tijd worden gezocht. Doel van de 

volwassencatechese is om te komen tot verdieping en verbreding van de kennis van het 

christelijk geloof.  

 

3.6.4. Kringwerk 

De kringen in onze gemeente zijn er vooral ten dienste van het geloofsgesprek. Deelnemers 

spreken vanuit de Bijbel met elkaar over God, geloof, kerk en christen-zijn in het dagelijks 

leven. Kringen helpen om het geloof te verdiepen, om je er bewuster van te worden en om 

erover te (durven) spreken. 

 

In onze gemeente bestaan de volgende kringen: 

Vrouwengesprekskring: deze kring voor vrouwen volgt een eigen programma dat in overleg 

met de kringleden wordt vastgesteld. Om beurten leidt een van de leden de Bijbelstudie.  

  

Jongerengesprekskring: deze kring is voor jongeren die belijdenis hebben gedaan en die 

graag in gesprek willen blijven over het geloof. De avonden worden geleid door leden van de 

kring. Tijdens de bijeenkomsten staat een gedeelte uit de Bijbel of een thema centraal. Aan 

deze kring nemen ook gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk deel.  

Elk jaar gaat een lid van deze kring langs bij de belijdenisgroep om de aanstaande belijdende 

leden uit te nodigen voor deze kring.  

 

Bijbelkring: sinds 2017 bestaat er een Bijbelkring onder leiding van de predikant, die 

gedurende het winterseizoen één keer per maand ’s morgens plaatsvindt. Deze kring is in 

principe voor alle leeftijden toegankelijk, al is de praktijk dat de meeste deelnemers wat 

ouder zijn. Er wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen, uitleg gegeven door de predikant en 

aan de hand van vragen met elkaar doorgesproken over het gelezene. 

 

Over het algemeen hebben deze kringen een klein deelnemersaantal. Nu moeten kringen 

ook niet te groot zijn, anders krijgt het gesprek geen goede voortgang. Toch hoopt de 

kerkenraad dat meer gemeenteleden de weg weten te vinden naar een kring, zodat zij 

groeien in geloof en bemoedigd worden door het onderlinge gesprek. Daartoe zal zij het 

kringbezoek blijven stimuleren. En, mocht het nodig zijn, dan kan er altijd een nieuwe kring 

worden opgericht. 

 



Doopouderkring: in het verleden kende onze gemeente een doopouderkring. Deze kring was 

voor jonge ouders, die recent hun kind hadden laten dopen. Op deze kring kwamen de 

betekenis van de doop en de geloofsopvoeding ter sprake.  

In de afgelopen jaren is deze kring door allerlei omstandigheden niet doorgegaan. Maar de 

wens en het voornemen is om deze kring weer nieuw leven in te blazen, omdat het 

belangrijk is en blijft om ouders toe te rusten voor de geloofsopvoeding. 

 

3.6.5. Jeugdwerk 

Het jeugdwerk heeft tot doel de kinderen en jongeren op hun niveau inhoudelijk in 

aanraking te brengen met het Woord van God en het geloof en daarnaast gelegenheid te 

bieden elkaar te ontmoeten en met elkaar ontspannend bezig te zijn. 

Voor de kinderen in de leeftijd van groep 5 tot en met 8 van de basisschool is er op 

donderdagmiddag de kinderclub. Voor jongeren van het voortgezet onderwijs zijn er op 

vrijdagavond de jeugdclubs. De jeugdclubs worden gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk 

gehouden. Sinds dit samengaan is de neerwaartse trend van deelnemers gekeerd en blijft 

een aantal jongeren ook in hogere leeftijden naar de club komen. Voor het clubwerk wordt 

materiaal van de HGJB gebruikt. 

Gewoonlijk omvatten de kinderclubs twee jaargangen kinderen (groep 5+6 en 7+8) en de 

jeugdclubs één jaargang. Afhankelijk van het aantal kinderen en de onderlinge dynamiek 

wordt soms voor een andere indeling gekozen. Per club wordt gestreefd naar twee 

clubleiders: bij de jeugdclubs ook van verschillende sekse. Alle leidinggevenden vormen met 

de jeugdouderling de jeugdwerkcommissie. 

Om het reguliere clubwerk heen worden ontspannende activiteiten georganiseerd, zoals 

schaatsen, zwemmen, nacht zonder dak en clubkamp. Ook worden rond Kerst fruitbakjes 

bezorgd bij ouderen en zieken uit de gemeente als diaconale activiteit.  

In januari worden bloemen verkocht als fondswerving. Overige financiële ondersteuning 

voor het jeugdwerk worden ontvangen door collecten en de diaconie. 

Voor de komende jaren neemt de jeugdwerkcommissie zich voor: 

- creatief blijven zoeken naar manieren om de inhoudelijke, Bijbelse lijn bij kinderen en 

jongeren (pubers) onder de aandacht te blijven brengen op de club. 

- kinderen en jongeren meer inzetten bij diaconale activiteiten, zodat zij al van jongs af aan 

met dit wezenlijke deel van het gemeentewerk leren meedoen.  

Concreet: (a) fruitbakjes niet door de clubleiding, maar door jongeren weg laten brengen 

(m.b.v. clubleiding); (b) jongeren laten mee helpen met fondswerving voor bijvoorbeeld een 

project van World Servants of HGJB; (c) het tweejaarlijks diaconale project of ander goed 

doel dit wordt overlegt met de Gereformeerde Kerk, dit project gebruiken voor concrete 

inzet van kinderen of jongeren. 

- nadenken over wel of niet samengaan van de kinderclubs van de Hervormde Kerk met die 

van de Gereformeerde Kerk, nu de jeugdclubs samen zijn gegaan.  



- iemand in de gemeente zoeken (liefst een enthousiaste jongere) die actief social media 

inzet om ook op dit terrein de verbindingen te leggen tussen enerzijds de gemeente, 

gemeente activiteiten, geloof en Bijbel en anderzijds de jongeren. 

 

3.6.6. Kindernevendienst 

Het doel van de kindernevendienst is dat jonge kinderen van de gemeente op hun eigen 

niveau vertrouwd raken met Bijbel en geloof. Omdat de kindernevendienst tijdens de 

kerkdienst plaatsvindt, is er ook aandacht voor het ingroeien van de kinderen in de 

kerkdienst. 

 

Structuur van de kindernevendienst (per augustus 2018) 

- voor groep 0 t/m 4 is er kindernevendienst. De kinderen van groep 4 blijven de eerste 

zondag van de maand in de kerkdienst. 

- vanaf groep 5 is er Schriftlezing uit eigen Bijbel, dit is op elke 3
e
 zondag van de maand. 

 

Rondom deze vaste structuur: 

- bij doopdiensten komen de kinderen van de kindernevendienst naar voren in de kerk. 

Voorin zien de kinderen het goed, krijgen ze aandacht en uitleg van de predikant en mogen 

ze de doopouders een kinderlied toezingen en een cadeautje overhandigen. Zij verlaten de 

kerk met de dopelingen. 

- op 2
e
 Kerstdag is er een Kerstviering van kindernevendienst in de kerk. 

- aan het einde van het schooljaar nemen de leerlingen van groep 4 in een kerkdienst 

afscheid van de kindernevendienst en krijgen zij een Bijbel cadeau. Ook kinderen van groep 

4 die niet naar de kindernevendienst gaan, krijgen een Bijbel cadeau. 

- tijdens de viering van het Heilig Avondmaal komen de kinderen van de kindernevendienst 

na de tweede tafel weer in de kerk. Ze gaan met de leiding voorin zitten. De predikant geeft 

hen aandacht m.b.t. het Heilig Avondmaal tijdens de eerste viering in het kalenderjaar. 

- wanneer de kindernevendienst bij bijzondere dagen aan een project werkt, kan er bij 

terugkomst van de kinderen kort iets gepresenteerd worden in de kerk. 

- tijdens themadiensten of een gecombineerde dienst met doven is er in principe geen 

kindernevendienst. In de zomervakantie wordt er wel kindernevendienst gegeven. 

 

Organisatorisch: 

- per groep wordt gestreefd naar 2 leidinggevenden en 2 hulpleidsters. 

- één leidinggevende is als voorzitter aanspreekpunt. 

- één verzorgt kopij voor het kerkblad. 

- de jeugdouderling neemt deel aan de vergaderingen. 

 

 

 

 



Inhoudelijk: 

- in de afgelopen jaren is gebruik gemaakt van de methode “Op Stap” (HGJB), een methode, 

die materiaal aanreikt over de Bijbel (verhalen, verwerkingen) en ook voor het ingroeien in 

de kerkdienst. Sinds 2018 wordt ook gebruik gemaakt van de methode Bijbel Basics (NBG).   

- zingen: naast (zelfgekozen) kinderliederen is ook de koppeling met de gemeentezang 

belangrijk:  

- “Op Stap” reikt passende liederen uit Op Toonhoogte aan 

- het Lied van School en Kerk wordt de 1
e
 en 3

e
 zondag als voorzang in de 

 morgendienst gezongen 

- bekende Psalmen en Gezangen uit het Liedboek worden gezongen 

- zelfgekozen Bijbelse liederen voor/door jongeren 

 

3.7. Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie organiseert ontspannen gemeenteactiviteiten zoals de jaarlijkse 

gemeentedag. De ontmoeting van gemeenteleden bij zulke gelegenheden draagt weer op 

een andere manier bij aan het samen gemeente-zijn. 

 

3.8. Beheer  

De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard is door 

de kerkenraad aan het College van Kerkrentmeesters toevertrouwd. Het college wordt hierin 

bijgestaan door de Commissie van Advies.   

Het college bestaat uit twee ouderlingen-kerkrentmeester, waarvan er één voorzitter is, en 

één niet-ambtelijke kerkrentmeester, die tevens lid is van de Commissie van Advies.  

De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters is tevens voorzitter van de Commissie 

van Advies.  

Het college ontvangt zijn financiële middelen onder andere uit collecten, de jaarlijkse 

vrijwillige bijdrage van gemeenteleden, verschillende acties en het verhuur en de exploitatie 

van de gebouwen.  

Jaarlijks wordt een begroting gemaakt. Ook wordt hiervan en van het gevoerde financiële 

beleid jaarlijks door middel van een jaarrekening in de kerkenraad en op de gemeenteavond 

verantwoording afgelegd. Verder valt het beheer van het archief, van de ledenadministratie 

en van het trouw- en doopregister onder de verantwoordelijkheid van het college.  

  

Afgelopen jaren zijn veel werkzaamheden door het college, de commissie en de inzet van 

veel vrijwilligers verricht. Te denken is onder andere aan het groot onderhoud van de kerk 

en gebouwen en het orgel, Het plaatsen en installeren van de beeldschermen, welke nu door 

een groot aantal vrijwilligers bediend wordt.   

  

Voor de komende jaren staan het vervangen van de vloerbedekking boven de consistorie op 

de agenda en willen we inzetten op verduurzaming, onderzoeken of er bespaard kan worden 

op de energierekening, naast alle voorkomende werkzaamheden.  



  

Voor toekomstige werkzaamheden zal het college niet alleen bij de plaatselijke aannemers, 

maar ook bij bedrijven in de omgeving offertes aanvragen.  

Het college neemt zich voor om de vier jaar een meerjarenbegroting voor vier jaar te maken 

en daarnaast voor het grote onderhoud van de kerkelijke gebouwen een kostenraming voor 

de lange termijn.   

  



 

Bijlage bij hoofdstuk 3: Beleidsvoornemens 

 

Hieronder vindt u voor elk aspect van het gemeentewerk de beleidsvoornemens voor de 

komende jaren: 

3.1. Eredienst en liturgie 

• De kerkenraad bezint zich op de betekenis van het Avondmaal en op de vraag hoe dit 

een grote plaats kan krijgen in de gemeente. 

• De kerkenraad onderzoekt of er kortere en helderder formulieren zijn voor Doop, 

Avondmaal en Openbare Belijdenis. 

• Afhankelijk van de beslissing over zomer- en wintertijd kijkt de kerkenraad of het 

nodig is om de tijden van de tweede dienst te veranderen. 

• De kerkenraad streeft ernaar om gedurende de zomerperiode de tweede diensten 

nog vaker gezamenlijk te doen. 

• De themadiensten worden wat eerder bekend gemaakt en mogelijk wordt er wat 

meer ruchtbaarheid aan gegeven. 

3.2. Kerkenraad 

• De kerkenraad evalueert of negen vergadering per jaar voldoende is. 

• In de komende jaren wil de kerkenraad belangrijke vragen met het oog op de 

toekomst van de kerk in Daarle als geheel onder ogen zien.  

• De kerkenraad ondersteunt de samenwerking met de Gereformeerde Kerk en heeft 

oog voor spontaan groeiende samenwerking. 

• De kerkenraad wil ook op kerkenraadsniveau blijven zoeken naar samenwerking met 

de Gereformeerde Kerk. 

• De kerkenraad wil, nu de vrouwelijke ambtsdrager aanvaard is, de vraag van het wel 

of het niet uitnodigen van vrouwelijke voorgangers onder ogen zien.  

3.3. Pastoraat 

• Het consistorie reserveert in de vergaderingen ruimere tijd en aandacht voor 

toerusting. 

3.4. Diaconaat 

• Het College van Diakenen blijft ook in de komende jaren jongeren stimuleren om 

mee te doen met diaconale projecten, zoals World Servants, en ondersteunt hen met 

financiële middelen en praktische begeleiding. 

• Wanneer er vraag naar is, zet de diaconie een autodienst op voor ouderen of zieken. 

• Het College van Diakenen neemt zich voor de onderlinge taken helderder en beter te 

verdelen, door het maken van een taakomschrijving. 



 

3.5. De missionaire opdracht van de gemeente 

• De evangelisatiecommissie blijft ook in de komende jaren verschillende activiteiten 

organiseren om mensen in ons dorp met het christelijk geloof in aanraking te 

brengen. 

• De zendingscommissie evalueert eind 2019 in overleg met de kerkenraad het 

Deelgenotenprogramma met de familie Visser en zoekt eventueel nieuwe 

zendingswerkers om een band mee aan te gaan.  

• De zendingscommissie treedt meer naar buiten met haar werkzaamheden, o.a. door 

de GZB-dagboekjes meer bekendheid te geven binnen de gemeente en door het 

zendingswerk geregeld onder de aandacht van de gemeente te brengen. 

3.6. Vorming en toerusting 

• De kerkenraad wil de betrokkenheid van ouders bij de catechisatie vergroten, o.a. 

door het eens in de zoveel tijd houden van ouderavonden. 

• De kerkenraad blijft jongeren stimuleren tot het volgen van de belijdeniscatechisatie 

en het doen van belijdenis. 

• De kerkenraad blijft het kringbezoek stimuleren.  

• In de komende periode zet de predikant een doopouderkring op. 

• De jeugdwerkcommissie blijft zoeken naar manieren om de inhoudelijke, Bijbelse lijn 

bij kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen op de club. 

• De jeugdwerkcommissie wil kinderen en jongeren meer inzetten bij diaconale 

activiteiten. 

• De jeugdwerkcommissie denkt na over het wel of niet samengaan van de kinderclubs 

van de Hervormde Kerk met die van de Gereformeerde Kerk. 

• De jeugdwerkcommissie zoekt iemand in de gemeente die actief social media inzet 

om de jongeren en de gemeente met elkaar te verbinden. 

3.8. Beheer 

• Het College van Kerkrentmeesters vervangt de vloerbedekking in de ruimte boven de 

consistorie. 

• Het College van Kerkrentmeesters zet in op verduurzaming en onderzoekt of er 

bespaard kan worden op de energierekening. 

• Het College van Kerkrentmeesters maakt in de komende tijd een nieuwe 

meerjarenbegroting voor vier jaar en een kostenraming voor de lange termijn. 

 

 

 



 


