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Beleidsplan  Gereformeerde 
2017 - 2021  Kerk Vuren 

 
 

  

                       
 

motto: 

‘Via geloofsopbouw  
naar gemeenteopbouw  
door de Heilige Geest’ 

 

1. Bijbelgetrouw 
 en vol van  
Gods Geest 

3. Jezus  
als  

voorbeeld 

2. Omzien 
naar  
elkaar 

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1063656
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1046097
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Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk 
voor de periode 2017-2021. Plannen voor een tijdsbestek 
van vier jaar is niet eenvoudig. Het Bijbelse ritme is leven 
bij de dag, de week, hoogstens een jaar. In de toekomst 
kijken is ons mensen niet gegeven. We mogen de 
toekomst vol vertrouwen leggen in Gods hand.  
Er zijn redenen tot dankbaarheid. Zorgen zijn er ook 
genoeg. “Maak je geen zorgen voor de dag van morgen,” 
zei Jezus tegen zijn leerlingen, “maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid 
en alles zal je bovendien geschonken worden.” 
We leven als kerk bij de gratie van de Koning. Het is een geruststelling dat Jezus, die alle 
macht heeft in de hemel en op aarde, onze Koning is. Hij is de Heer van de gemeente, ook 
die van de Gereformeerde Kerk Vuren. Hij waakt als de Goede Herder over zijn kudde.  
Daarom willen we ook Zijn Koninkrijk zoeken door te hopen, te bidden en eraan te werken 
dat Zijn rijk van liefde, genade, waarheid en kracht zichtbaar wordt. Iets daarvan wordt 
zichtbaar in de droom voor onze gemeente die de kerkenraad heeft geformuleerd in de Visie 
(hoofdstuk 1).  
Wij hopen dat Hij, op Zijn manier en tijd, zal voorzien in de grootste noden als we zo, met 
vallen en opstaan, met elkaar bezig zijn.  
Het belangrijkste is dit te weten: “Zie, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 
deze wereld.” Dus ook elke dag van 2017-2021.  
 
De kerkenraad 
 

 
 
Inhoudsopgave 
 

1. Visie 
2. Jeugdwerk 
3. Pastoraat 
4. Eredienst 
5. Evangelisatie 
6. Diaconaat 
7. Middelen 
8. Samenwerking 
9. Programmapunten 
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1. Visie 

 
Als kerkenraad hebben we ons bezonnen over de visie.  
Wat is onze droom voor de gemeente?  

1. Wat is de huidige situatie (evaluatie)? 
2. Hoe komen we van de huidige situatie tot verwezenlijking van onze dromen 

(formuleren van een visie)? 
 
1.1.  De droom 
 

1. Een bijbelgetrouwe gemeente die vol is van Gods Geest. 
2. Een gemeente waarin er naar elkaar wordt omgezien. 
3. Een gemeente die in leer en leven Jezus als Voorbeeld neemt. 

 
1.2.  De huidige situatie 
 
Om tot een helder beeld te komen van de huidige situatie, hebben we eerst het vorige 
beleidsplan geëvalueerd. 
 
1.2.1  Evaluatie beleidsplan 
De specifieke evaluaties voor de verschillende colleges en geledingen vindt men verderop 
onder de kopjes behorende bij die colleges. Over het algemeen kunnen we zeggen dat we 
tevreden zijn over de activiteiten en de organisatie, maar dat we ons zorgen maken over de 
bemensing. Dit geldt zowel voor de vacatures in de kerkenraad (met name het ambt van 
ouderling), de leiding in het jeugdwerk en de (gewone) kerkdiensten.  
 
Over het algemeen kunnen we zeggen dat het gegeven dat we een kleine gemeente zijn, 
zowel een kracht als een zwakte/bedreiging is. Doordat we een kleine gemeenschap zijn, 
kent bijna iedereen elkaar. Het omzien naar elkaar wordt hierdoor vergemakkelijkt. Maar 
tegelijkertijd komen veel taken op dezelfde schouders terecht. De belasting van vrijwilligers 
is iets dat we in de gaten moeten houden. De vijver om uit te vissen voor het ambt of andere 
taken in de gemeente wordt ook steeds kleiner. 
Hiermee hangen de vergrijzing en het relatief kleine aantal jonge gezinnen samen. Natuurlijk 
zijn we blij met onze ouderen, maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we niet voor 
altijd kunnen bouwen op hun aanwezigheid, betrokkenheid en financiële inbreng. Als er 
weinig jonge gezinnen zijn, zal het jeugdwerk ook weinig natuurlijke aanwas kennen. De 
groei zal van buitenaf moeten komen.  
Tenslotte mogen we nooit vergeten dat groei het werk van de Heilige Geest is. “Alleen Hij 
voegt mensen toe aan de gemeente”, zo kunnen we lezen in het Bijbelboek Handelingen.  
 
Liturgie is ook een aandachtspunt. Als kracht wordt genoemd de duidelijke verkondiging van 
Gods Woord en ook de ruimte voor vernieuwing in de liturgie. In het hoofdstuk over 
eredienst wordt hier uitgebreider op in gegaan. 
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1.2.3 Het profiel van onze gemeente 
In het vorige beleidsplan zijn twee profielen1 genoemd die het beste de huidige identiteit 
van de Morgensterkerk kenmerken. In deze beide profielen herkennen wij ons nog steeds: 

1. Het klassiek-gereformeerde profiel. Centraal staat de woordverkondiging. Het 
Woord laat mensen hun nood (de zonde) kennen, maar ook hoe zij daaruit verlost 
kunnen worden door het werk van Christus. Er is veel aandacht voor het pastoraat. 
Ook de heiliging van het leven is belangrijk: de geboden als leefregel. 

2. Het evangelische profiel. De nadruk ligt op persoonlijke bekering en wedergeboorte. 
Uitgangspunt voor het dagelijks leven is de persoonlijke relatie met God in de 
ontmoeting met Jezus Christus. Er is veel aandacht voor Bijbelstudie en ontmoeting 
in zogenaamde groeigroepen. De nadruk ligt op het ‘ambt van alle gelovigen’. 

 
Ook onze visie op Jezus Christus is niet veranderd ten opzichte van het vorige beleidsplan. 
Hij is voor ons met name: 

• De Zoon van God 

• De Verlosser 

• De opgestane Heer 
De volgende zin in de profielschets voor de te beroepen predikant, opgesteld in 2006, 
typeert dit belijden helder: “de predikant stelt in de verkondiging op een toegankelijke wijze 
Jezus Christus en zijn volkomen verzoeningswerk centraal.” 
 
1.3.  Formuleren van een visie 
 
Wij hebben visie opgevat als de brug tussen werkelijkheid en ideaal. Daarbij hebben we 
gekeken naar de vorige visie en geconcludeerd dat deze nog steeds geldig en van vitaal 
belang is: ‘via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw door de Heilige Geest.’ We 
onderschrijven de toenmalige uitleg: ‘hoe groter de betrokkenheid bij de Heer van de kerk, 
des te groter de betrokkenheid bij die kerk zelf. ‘ 
 

We zijn er namelijk van overtuigd dat we ons als kleine kerk nog steeds willen richten op 
opbouw en niet op teloorgang, opgaan in een andere gemeente of sluiting. De combinatie 
van een kleine gemeente, een helder profiel en een uitstraling naar buiten heeft naar onze 
mening de potentie in zich om aantrekkelijk te zijn, zowel voor christenen die op zoek zijn 
naar de kerk als voor mensen van buiten de kerk. We beseffen echter wel dat groei in deze 
tijd van ontkerkelijking en lichte vergrijzing van onze gemeente geen vanzelfsprekendheid is. 
Ook kan de groei worden geremd als we God niet zouden liefhebben boven alles en de liefde 
onderling zouden laten bekoelen.  
Groei bereiken we niet door allerlei extra activiteiten. God alleen is de Schepper en 
Onderhouder. Hij zorgt voor groei in de schepping en in de gemeente. Waar wij ons op 
mogen richten is niet de groei in aantallen, maar het groeien in geloof, hoop en liefde voor 
Hem en het groeien in liefde en dienstbetoon aan elkaar.  
In de bespreking binnen de kerkenraad over de visie is duidelijk naar voren gekomen dat we 
de groei enkel mogen verwachten door de Heilige Geest. Ook is Hij onmisbaar in het 
verwezenlijken van onze dromen voor de gemeente: Hij schaart ons rondom de Schrift en 
doet ons verlangen hiernaar te leven (1. Bijbelgetrouw). Hij wekt de liefde voor elkaar op en 

                                                 
1 De profielen zijn ontleend aan Bronnen voor beleid. Werkboek voor beleidsontwikkeling, P. Valstar, pag. 99. 
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inspireert ons om te zien naar elkaar (2. omzien naar elkaar). Hij wijst van zichzelf af naar 
Jezus en leidt ons in de navolging van Zijn voorbeeld (3. Jezus als voorbeeld).  
Het moet daarom ons aanhoudend gebed zijn om de vervulling en doorwerking van de Geest 
in onze diensten, activiteiten en natuurlijk onze gemeenteleden. Alleen Hij kan immers het 
vuur van het geloof doen oplaaien in onze harten en ons verwarmen met de liefde voor 
elkaar, zodat het goede nieuws van het evangelie als een lopend vuurtje door Vuren en 
omgeving zal gaan.  
 

 

 

2.   Jeugd- en jongerenwerk 
 
2. 1 Onze visie 

 
De doelgroep 0-18 jaar is een belangrijke doelgroep binnen onze gemeente. Ze zijn het zaad 
van de gemeente. Het is belangrijk om dit zaad op te vangen, te zaaien, te voeden zodat het 
kan groeien en de gemeente in de toekomst mee in bloei kan houden. Dit sluit aan bij het 
mission statement;  
 

                     via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw door de Heilige Geest.                             

 
Vanuit het jeugdwerk wordt hiermee bedoeld: 
Al bij de oppasdienst zullen de kinderen als zaad zorgzaam opgevangen worden.  
Vervolgens zal het woord van God gezaaid worden binnen de KND en de KC door aan te 
sluiten bij de belevingswereld van het kind. Vervolgens zal het zaad gevoed worden binnen 
de kinder- en jeugddiensten en Rock-Solid om door te groeien naar de catechisatie. Door de 
jeugd binnen al deze fases te stimuleren tot het groeien in het geloof in Jezus Christus, zal dit 
in de toekomst de bloei in onze kerk bevorderen.   
 
2.2 Doelgroep 

 
De jeugdraad heeft het beleid voor de volgende jaren met elkaar besproken. We willen in 
ons jeugdwerk richten op de jeugd in Vuren tussen 0-18 jaar.                                              
Een aantal opmerkingen plaatsen wij hierbij: 
-  18 jaar is voor ons de bovengrens, al blijkt in de praktijk dat jongeren boven de 18 ook 
kunnen blijven ‘hangen’ bij bijvoorbeeld catechisatie. 
- Goed jeugdwerk begint al bij de oppasdienst. Daarom horen kinderen vanaf het allereerste 
begin tot onze doelgroep. 
- Globaal maken we onderscheid tussen 0-4 jaar, 4-11 jaar en 11 -18 jaar. 
- We richten ons ook op jeugd buiten de kerk, maar vertrekken vanuit de kerk. Dit betekent 
allereerst dat alle activiteiten principieel ook open zijn voor niet-kerkelijke kinderen. 
Daarnaast betekent dit voor de leidinggevenden, dat zij altijd sterk betrokken moeten zijn bij 
de kerk en Jezus Christus de Zoon van God belijden als hun opgestane Heer en Verlosser. 
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2. 3 Huidige activiteiten 
 
Er wordt heel wat georganiseerd voor kinderen en jongeren in onze kerk: 

- Oppasdienst 
- Kinderclub 
- Kindernevendienst 
- Catechisatie 
- Rock Solid 
- Kinderdiensten 
- Jeugddiensten 
- Jeugdraad 

 
2.4 Wat is het doel van ons jeugdwerk? 
 
Wat heeft het jeugdwerk kinderen, als ze 18 jaar zijn geworden, geboden? Wat zit er 
hopelijk voor de rest van hun leven in hun rugzak? 
 
Uit ons gesprek hierover komen naar voren: 

1. Persoonlijke relatie met Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest 
2. Bijbellezen, Bijbelkennis, bidden 
3. Kerkgang 
4. Omzien naar elkaar (vriendschap, maatschappelijke betrokkenheid en geborgenheid) 

 
2.5 Vergelijking met de dromen van de kerkenraad: 
 
Als we deze doelen naast de dromen van de kerkenraad leggen, dan zien we duidelijk 
overlap: het belangrijkste is een persoonlijke relatie met Jezus Christus.  De centrale plaats 
van de Bijbel komt overeen: bij de Kinderclub, de Kindernevendienst, catechisatie, maar ook 
bij Rock Solid is de Bijbel als Woord van God het uitgangspunt. Vol van de Geest: (samen 
hardop) bidden moet je leren, net als alle andere dingen in het leven. Daarom is het goed als 
tijdens Kinderclub en Kindernevendienst geprobeerd wordt om kinderen te leren om hardop 
gezamenlijk te bidden. Dit helpt hen in het persoonlijke contact met Jezus Christus en 
verlaagt de drempel om dit op latere leeftijd te doen. 
Ook het omzien naar elkaar is van groot belang voor kinderen en tieners. We hebben een 
kleine kerk, waardoor we elkaar makkelijker kennen. Wat wij als Jeugdraad belangrijk 
vinden, zijn de waarden van vriendschap (kind-kind en leiding-leiding), geborgenheid, 
maatschappelijke betrokkenheid en kerkgang.   
 
 
2. 6 Wat zijn volgens de jeugdraad globaal de sterke en zwakke kanten van ons 
jeugdwerk? 
 

Activiteit: Sterke punten: Zwakke punten: 

Oppasdienst   -jeugd wordt er bij 
betrokken 

 

 

Kinderclub   - stabiele opkomst                           
- rand en buitenkerkelijke 
kinderen                                                 

- oudere kinderen haken af 

Kindernevendienst - veel kinderen  
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- evenwichtig team 
- constante vormgeving 
 

 
 

Catechisatie - goede leiding        
-weet doelgroep aan te 
spreken 
-betrokkenheid                                                         

-kwetsbaar door twee 
mensen als leiding 

Rock Solid - rand en buitenkerkelijke 
jongeren 
- vriendschap 
- jonge leiding 
 

-wisselende aantallen 

Solid Friends  -al aantal jaren niet 
opgestart 

Kinderdienst - goede aansluiting 
doelgroep 
- blijft hangen/herkenbaar 
 

 

Jeugddienst - d.m.v. o.a. 
jeugddienstcommissie                                 
betrokkenheid van de jeugd 
tijdens dienst          
 

- risico onbekende spreker 
- afwezigheid jeugd 

Jeugdraad -kent jeugd  
-is compleet 

 

Youth Alpha -van start januari 2018  

                                                             
 
2.7 Aandachtspunten voor de komende jaren 
 

- Vrijwilligers blijven nodig, want we organiseren veel voor de jeugd. 
- Aan blijven sluiten bij de behoefte van de jongeren; tegelijkertijd gezellige 

activiteiten/gelegenheid tot ontmoeting aan blijven bieden. Hierdoor kunnen ze toch 
een groep vormen en vriendschappen opbouwen. 

- Voorkomen dat jongeren vroegtijdig afhaken. 
- Onderzoeken van de mogelijkheden van Social Media om de band met onze 

plaatselijke kerk en andere jongeren te verstevigen. De onderzoeksvragen die 
beantwoordt moeten worden zijn o.a.: 
o   Zijn Social Media een geschikt middel om te band tussen kerk en jongeren en  
kerkelijke jongeren onderling te bevorderen? 
o   Welke menskracht en middelen zijn nodig om Social Media effectief in te zetten? 
o   Kunnen wij met de beschikbare mensen en middelen in onze gemeente daar een  
positief vervolg aan geven. 
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3. Pastoraat 
 

Het pastoraat is één van de kerntaken van heel de kerkelijke gemeente. Met nadruk zeggen 
we ‘heel’ de gemeente, want het is niet alleen een taak van de ouderlingen of de predikant, 
maar van ieder gemeentelid.  
 
3.1 Huidige situatie. 
 
3.1.1 Ouderlingen 
Het vinden van nieuwe ouderlingen is al jaren een zorg. Momenteel zijn er twee wijken 
vacant. Ook constateren wij dat vooral jonge gemeenteleden de stap naar het ambt van 
ouderling te moeilijk vinden. Wij vermoeden dat hier een aantal factoren aan ten grondslag 
liggen: 
-men ziet op tegen het bidden en Bijbellezen tijdens huisbezoek 
-men ziet op tegen de pastorale verantwoordelijkheid die zwaar kan vallen, met name 
rondom ziekte en rouw.  
-men ziet op tegen het doen van het welkom en de mededelingen voor in de kerk 
-men ziet op tegen het omvangrijke takenpakket voor een ouderling 
 
Algemene drempels voor (jonge) gemeenteleden om een ambt te aanvaarden, zijn: 
-de lengte van de periode (4 jaar) 
-de drukte van een baan/jong gezin 
-het lange vergaderen stoot af 
-het niet aansluiten bij gaven en talenten 
-de verantwoordelijkheid is groot 
 
Ter ondersteuning van de ouderlingen zijn er gemeenteleden bereid gevonden om 
bezoekbroeder of –zuster te worden. Zij doen in feite het bij het ouderlingschap behorende 
pastorale werk, m.u.v. het lidmaatschap van de kerkenraad en de ambtelijke taken tijdens 
de kerkdiensten. 
 
3.1.2 Bijbelkringwerk 
Als we spreken over het ‘onderling’ pastoraat, dan komt de Gemeente Groei Groep in beeld. 
De deelname aan de GGG varieert per seizoen. De deelnemers zijn elk jaar weer enthousiast 
en komen tot boeiende gesprekken.  
 
De Jongerengespreksgroep vindt nu niet meer plaats. 
Een aantal gemeenteleden hebben een eigen huiskamergespreksgroep. 
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3.2 Visie en toepassing van de visie 
 
Vanuit onze visie (zie hoofdstuk 1) willen we het pastoraat bekijken en suggesties doen voor 
de komende vier jaar. 
 
3.2.1 Omzien naar elkaar 
Dit gebeurt door gemeenteleden onderling.  
Opdracht voor de komende periode is het bijzondere aandacht schenken aan leden aan de 
rand van onze kerk.  
De zorg betreft dus vooral de invulling van het ambt van ouderling. Hoe kunnen we (jonge) 
gemeenteleden bereid krijgen om het ambt van ouderling op zich te nemen?  
We gaan ons de komende tijd bezinnen over hoe we dit kunnen aanpakken, bijv. door: 
 

• We kunnen ons als kerkenraad nog een keer bezinnen over de moeiten die de 
‘tussengeneratie’ heeft bij het aanvaarden van het ambt. In hoeverre kunnen we hen 
tegemoetkomen in hun bezwaren en wensen zoals hierboven geformuleerd? 

 

• Voorlichting geven. Het zou jammer zijn als de rijke ervaring die de huidige 
ouderlingen hebben opgedaan verloren gaat voor een volgende generatie. Concrete 
mogelijkheden zijn het onderzoeken van de wenselijkheid en mogelijkheid van stage 
lopen bij een ouderling. De ouderling neemt dan een aspirant-ouderling mee op 
huisbezoek, geheel vrijblijvend.  

 

• Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw. De reden dat gemeenteleden opzien 
tegen bidden en Bijbellezen op huisbezoek (of in de consistorie) kan psychologisch 
van aard zijn: men is bang te falen of men is het niet gewend.  
Maar het zou ook geestelijk van aard kunnen zijn: misschien weet men niet zo goed 
hoe met en voor anderen te bidden of wat er in de Bijbel staat. Daarom is onze visie 
zo belangrijk: alleen als wij met zijn allen groeien in geloof, een persoonlijke omgang 
met de Heer kennen en ons oefenen in persoonlijk en gezamenlijk gebed en 
Bijbelstudie, komt er vanzelf een verlangen om de ander met zijn of haar nood door 
het gebed op te dragen aan God en samen Zijn Woord te openen om Zijn stem te 
verstaan. Zodoende zullen gemeenteleden zich ook geroepen gaan weten voor het 
ambt van ouderling. 
Als we ons hiermee bezighouden, namelijk Zijn Koninkrijk zoeken en zijn 
gerechtigheid, dan belooft onze Heer Jezus dat Hij ons alles zal schenken. Want God 
weet wat wij als gemeente nodig hebben en Hij roept mensen tot het ambt om de 
gemeente te bouwen en zijn schapen te hoeden.  

 
3.2.2 Een Bijbelgetrouwe gemeente zijn, 
Bijbelgetrouw houdt niet alleen in dat we weten wat er in de Bijbel staat, maar ook dat we 
het tot ons nemen en bij het licht ervan leven. Daarom vinden we het van belang dat de 
gemeente gevormd en gevoed wordt. Dit kan door de Gemeente Groei Groep.  Daarnaast 
zien we dat kortlopende leerhuisavonden of gespreksgroepen het goed doen. Het 
kortlopende sluit aan bij deze tijd: mensen binden zich niet zo makkelijk meer voor een jaar 
of langer, het is te overzien. De specifieke onderwerpen spreken een bepaalde doelgroep 
aan. Het is onze wens dat mogelijk elk jaar zo’n initiatief genomen wordt, naast de GGG, 
want in kleine groepen is er ook ruimte voor onderling pastoraat.  
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…Vol van de Heilige Geest 
Zo formuleren we het andere deel van de droom. In de Bijbel zien we dat de Heilige Geest en 
het gebed hand in hand gaan. Vaak komt de Heilige Geest als er gezamenlijk gebeden wordt, 
denk maar aan het Pinksterfeest. Als we als gemeente vol van Gods Geest willen zijn, dan is 
één van de voorwaarden dat we bidden. Dit doen we in de zondagse erediensten. Hopelijk 
doen we dat ook persoonlijk in de ‘binnenkamer’. Het gezamenlijk gebed is ook een 
belangrijke vorm.  
 
De interkerkelijke gebedsgroep komt elke tweede donderdagochtend van de maand bij 
elkaar in de consistorie. We vinden het van groot belang dat het gezamenlijk gebed 
plaatsvindt voor elkaar, de gemeente en de noden in het dorp/de wereld. Bidden is immers 
ook werken: God vragen Zijn werk te doen. Veni Creator Spiritus: Kom, Schepper, Geest.  
Daarnaast hechten we aan het continueren van de Week van Gebed en de Avond van 
Gebed. 
 
Als vorm van ‘bijbelgetrouw pastoraat in de kracht van de Heilige Geest’ kunnen we ook de 
ziekenzalving noemen. De laatste jaren zien steeds meer PKN-gemeenten de waarde in van 
de mogelijkheid om zieken te zalven met olie en het uitspreken van een gebed, zoals 
verwoord in Jakobus 5. Het is goed om hier een bezinning over op gang te brengen in de 
kerkenraad en wellicht later ook in de gemeente.  
 
 
 

4. Eredienst 

 
4. 1 Evaluatie vorige beleidsplan 
 
Inhoudelijk sluiten we ons aan bij wat er onder de huidige situatie geschreven staat. De 
ochtenddienst en gewone avonddienst is in veel gevallen nog steeds klassiek-gereformeerd 
gekleurd, waarbij het evangelische profiel zichtbaar wordt in het zingen uit de Evangelische 
Liedbundel.  
 
Veel aandacht verdienen de bijzondere avonddiensten. Het is goed om de belangrijkste 
feiten en afspraken hierover op een rij te zetten. 
 
 
4. 2 Feiten en cijfers (avond)diensten 
 
Er is destijds, in overleg met de gemeente, besloten om een aantal avonddiensten anders in 
te vullen, omdat het bezoek aan de avonddiensten terugliep. Bijzondere avonddiensten zijn 
jeugddiensten, zangdiensten, Sing-ins en Het uur Q.  
 
4.2.1 Frequentie 
Momenteel wordt ruim een kwart van de avonddiensten anders ingevuld: gemiddeld zijn er 
3 jeugddiensten (waarvan 1 in de ochtenddienst), 3 keer Het uur Q, 2 Sing-ins, 3 
zangdiensten (waaronder 1 vesper tijdens de Gemeentezondag) en 1 gebedsdienst in 
januari.  
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Naast bovengenoemde bijzondere avonddiensten, zijn er ook nog bijzondere 
ochtenddiensten: 2 x een kinderdienst, een Gemeentezondag, een Startzondag, de Laatste 
Zondag van het Kerkelijk Jaar, en natuurlijk de Kerkelijke Feestdagen. 
 
4.2.2. Het preekrooster 
De preekvoorziener maakt in overleg met de predikant het preekrooster. De predikant 
maakt vervolgens een voorstel voor de invulling van de bijzondere diensten en legt dit voor 
aan de kerkenraad. Naar de spreiding van de bijzondere (avond)diensten wordt goed 
gekeken, zodat er in ieder geval elke zondag één ‘traditionele’ dienst is.  
 
4.2.3 Bezoekersaantallen 

• Ochtenddiensten: 
Sinds 1990 wordt het aantal kerkgangers bijgehouden. In de morgendiensten in 1990 
kwamen gemiddeld 108 leden (46% van de in totaal 233 leden). In 2010 was dat 87 per 
ochtenddienst (41 % van de 215 leden). In 2016 was dat 94 per ochtenddienst (44,5% van de 
211 leden). 
 

• Avonddiensten:    
In 1990 gingen er 57 (23% van alle gemeenteleden) naar de avonddienst, in 2010 gemiddeld 
33 (17%) en in 2016 ook 33 (16%). Dit laatste getal kun je dan weer splitsen in 
bezoekersaantallen bij bijzondere en gewone avonddiensten. Naar de gewone 
avonddiensten kwamen gemiddeld 28 bezoekers, naar de bijzondere avonddiensten 
gemiddeld 55.  
Over 2014 waren deze cijfers: gewone avonddiensten 25 en bijzondere avonddiensten 75. 
Over 2015: gewone avonddiensten 28 en bijzondere avonddiensten 67. 
 
Van de bijzondere diensten trekken de jeugddiensten, Sing-ins en Het uur Q tussen de 40–80 
bezoekers en de zangdiensten rond de 40.  
 
We kunnen stellen dat de bijzondere avonddiensten over het algemeen twee keer zoveel 
mensen trekken (en Het uur Q, Sing-ins en jeugddiensten soms drie keer meer) dan de 
gewone avonddiensten. Er komen ook andere gemeenteleden die niet naar een gewone 
avonddienst komen. De groei is echter voor een aanzienlijk deel ook te danken aan 
bezoekers van buiten de gemeente. Dit komt omdat er rond deze bijzondere diensten veel 
aan publiciteit (via posters, flyers en kranten) wordt gedaan. Op deze manier wordt, zoals 
een kerkenraadslid dit formuleerde, “de Gereformeerde Kerk Vuren op de kaart gezet.”  
 
4.2.5 Kosten 
Bij bijzondere diensten komen meer kosten kijken dan bij gewone diensten. Denk 
bijvoorbeeld aan de kosten voor een muziekgroep/band, de pr-kosten (flyers, posters 
drukken) en het broodje na Het uur Q. De bijzondere diensten zijn over het algemeen 
redelijk budgetneutraal. Dit komt deels omdat de commissies ervan doordrongen zijn de 
kosten zo laag mogelijk te houden, maar ook omdat er bij de uitgang gecollecteerd wordt 
voor de bestrijding van de onkosten van de bijzondere dienst. In veel gevallen is de 
opbrengst voldoende dekkend. De bijzondere diensten hebben dus weinig invloed op de 
begroting.  
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4.2.6 Commissies bijzondere diensten en verhouding tot kerkenraad 
 
Er zijn verschillende commissies bijzondere diensten: 

• Paascyclus: het verzorgen van de liturgie voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en Paasmorgen. 

• Kerst: het verzorgen van de liturgie voor de ochtenddienst op Eerste Kerstdag 

• Gemeentezondag: het verzorgen van de activiteiten op de Gemeentezondag 

• Kinderdienst: het verzorgen van de kinderdiensten in het jaar. 

• Jeugddienst: het verzorgen van de jeugddiensten in het jaar. 
• Het uur Q: het verzorgen van de laagdrempelige bijeenkomsten (opgeheven nov. 2018) 

• Zangdiensten: het verzorgen van de Sing-ins en traditionele zangdiensten. 
 

De commissies bestaan uit gemeenteleden en de dienstdoende predikant en bij voorkeur 
ook een kerkenraadslid om de band met de kerkenraad te houden. De commissies staan 
onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad, omdat zij kerkordelijk gezien 
verantwoording draagt voor de eredienst.  
De bijzondere diensten worden achteraf geëvalueerd in de kerkenraad. De commissies 
krijgen dus van tevoren het vertrouwen om de bijzondere dienst te organiseren. Vertrouwen 
is gebaat bij goede communicatie. Als er twijfel is of een bepaalde liturgische vernieuwing 
goed zal vallen bij de gemeente, is het wenselijk dat de commissie de kerkenraad hierover in 
zal lichten. Het is wenselijk om dit tijdig te doen, want de kerkenraad vergadert 1 keer in de 
6 weken. 
 
4.2.7 Liturgische zaken  
 

• Kindermoment 
De (gast)predikant is vrij om voor de kindernevendienst de kinderen naar voren te roepen 
om een gesprekje met ze te hebben. Elke zondagmorgen wordt er, voordat de kinderen naar 
de kindernevendienst gaan, een kinderlied uit de Evangelische Liedbundel gezongen. Dit lied 
wordt aan de hand van het thema van de kindernevendienst uitgezocht door een 
gemeentelid.  
 

• Muzikale invulling 
In de meeste diensten wordt gezongen onder begeleiding van het orgel. Bij jeugddiensten en 
Sing-ins wordt in principe muzikale medewerking verleend door een band of muziekgroep. 
Er kan ook gekozen worden voor een koor. Algemene richtlijnen hiervoor zijn dat ze niet al 
te duur zijn (maximum rond de 250 euro) en dat ze aansluiten bij het karakter van onze 
gemeente.  
  

• Gebruik beamer 
In de kerkzaal hangt een beamer. Hierop kunnen tijdens (bijzondere) diensten (teksten van) 
liederen, een presentatie, afbeeldingen of filmfragmenten2 worden vertoond. Het gebruik 
hiervan sluit aan bij de hedendaagse generatie, ook al is niet iedereen onverdeeld 
enthousiast. Daarom moet hier wijs mee omgegaan worden.  
 

                                                 
2 In principe geldt hiervoor dat achteraf dit geëvalueerd wordt. Bij twijfel over de aard van het vertoonde beeld 
of muziek is het raadzaam van tevoren de kerkenraad op de hoogte te stellen. 
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Voor sommige diensten is het wenselijk als er een gedrukte liturgie als aandenken komt: 
-Belijdenis-, doop-, rouw-, trouw- en bevestigingsdiensten 
-Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
-Paascyclus 
 

• Toneelstukjes, drama 
In kinder- en jeugddiensten wordt regelmatig gebruik gemaakt van drama. Zeker voor 
kinderen is theater een manier waarmee de boodschap dichtbij komt.  
 
4.3 Beleidsvoornemen 
 
Voor de komende vier jaren wil de kerkenraad proberen deze bijzondere diensten te 
continueren. De voordelen zijn zichtbaar: 

1. Er komen andere en vaak ook meer gemeenteleden in de avonddiensten. 
2. De diensten zijn aantrekkelijk voor christenen buiten onze gemeente: onze kerk 

wordt zo op de kaart gezet. 
3. De diensten worden voorbereid door gemeenteleden, die zo meer betrokken worden 

bij de diensten. 
4. Er is op deze manier ruimte voor verschillende doelgroepen en geloofsbelevingen 

binnen onze gemeente. 
 
We beseffen wel dat de voorbereiding door commissies kwetsbaar is: 

• We moeten erop letten dat er voldoende bemensing is van de commissies 

• We moeten letten op goede communicatie tussen de predikant, commissies en 
kerkenraad over verwachtingen, afspraken en vernieuwingen 
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5. Evangelisatie 
 
Alle drie dromen van de kerkenraad komen samen in dit onderwerp. Een bijbelgetrouwe 
gemeente vol van de Geest is automatisch een missionaire gemeente, omdat we in met 
name het Bijbelboek Handelingen lezen dat de eerste gemeente van meet af aan getuigt, 
door de kracht van de Geest, van de levende Heer. Jezus is ons voorbeeld: Hij zocht de 
verloren mensen op, zond de discipelen uit en gaf ons het grote zendingsbevel (Mattheüs 
28). Evangelisatie is niet alleen jouw boodschap brengen, maar juist ook vanuit Gods 
bewogenheid omzien naar mensen.  
 
5.1 Huidige situatie 
 
Er worden in onze gemeente ‘missionaire activiteiten’ georganiseerd zoals: 

• de clubs zoals Rock Solid en de kinderclub, waar ook jeugd naar toe gaat die 
nauwelijks binding heeft met het christelijk geloof. 

• het uur Q, de missionaire bijeenkomst, die drie keer per jaar georganiseerd werd, is 
voor het laatst gehouden op 18 november 2018.  Na 10 mooie jaren met bijzondere 
sprekers is er besloten het uur Q niet te continueren.  

• de kinder-, jeugddiensten, waar een aantal bezoekers naar toe komen die normaal 
gesproken niet naar de kerk gaan. 

• het huis aan huis verspreiden van Leven.nu rond de christelijke feestdagen met 
bijbehorende uitnodigingen voor de kerkdiensten; 

• een gespreksgroep, waar soms rand- of buitenkerkelijken naar toe komen; 

• sinds enkele jaren wordt er ook een Alphacursus georganiseerd;  

• de gastvrijheid: er staat elke zondag een gastheer- of –vrouw bij de ingang van de 
kerk om iedereen (en dus ook eventuele gasten) welkom te heten en als ze 
belangstelling hebben een infoboekje van onze gemeente mee te geven. 

• sinds enkele jaren wordt er een autowasactie georganiseerd.  
Tegelijkertijd moet ook geconstateerd worden dat evangelisatie niet breed leeft binnen onze 
gemeente en het moeilijk is om mensen over de drempel van de kerk te trekken.  
 
5.2 Beleidsvoornemens 
 
Aan de ene kant moeten we doorgaan met het aanbieden van (kerk)diensten waarbij niet-
christenen uitgenodigd worden. Er moeten diensten, momenten, gelegenheden zijn waar je 
een nieuwsgierige, zoekende vriend of vriendin mee naar toe kan nemen om kennis te 
nemen van het christelijk geloof. Tegelijkertijd moeten we juist ook die omgekeerde 
beweging maken. Niet de mensen naar ons toe proberen te halen, maar erop uit. Zowel 
Jezus als zijn leerlingen gingen op weg, op zoek naar het verlorene. Ze verkondigden het 
evangelie niet alleen in de synagogen, de tempel of thuis, maar juist ook op straat en op reis. 
Zoals de Vader Jezus gezonden heeft, zo zend Hij ook ons.  
Wij doen niet aan zending, wij zijn als kerk/gelovigen zending. We hebben allemaal contact 
via school, werk, buurt, familie, sport met “ongelovige” mensen. Het is onze taak om 
opnieuw bewust te zijn van het feit dat we al zout en licht zijn voor de wereld. Maar hoe zijn 
we dat? Bidden we voor hen, vragen we God om wijsheid om hen iets te vertellen in woord 
en daad van Gods liefde voor hen?  
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Dit is een bewustwordingsproces dat kan groeien door verkondiging en elkaar bemoedigen 
om evangeliserend in het leven te staan. 
 
5.3 De Zending 
Voor de gelden die binnenkomen op de Zendingsrekening is een project gezocht. 
Per 1 januari 2016 hebben wij ons verbonden voor minimaal € 500,- per jaar aan het project 
“Connected Church” van TEAR. Er wordt 3x per jaar voor dit project gecollecteerd. 
 
Connected Church is een effectieve manier om als kerk verbonden te zijn met kerken in het 
buitenland. Door een jaarproject te steunen worden kerken in het land van keuze geholpen 
om van betekenis te zijn voor hun omgeving. Een paar keer paar jaar wordt er een update 
toegestuurd, zodat de gemeente kan meeleven met broeders en zusters in een ander land. 
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6. De Diaconie  
 
De diaconie is afhankelijk van de gaven die worden gegeven tijdens de kerkdiensten door 
gemeenteleden en gasten, vanuit hun geloof in God onze Vader, door de leiding van de 
Heilige Geest en door hun betrokkenheid bij onze kerk. 
Met deze gaven proberen wij als gemeente, al is het maar met een kleine bijdrage, de lasten 
van onze medemens in binnen- en buitenland te verlichten en hopen we dat zij zich niet 
alleen door geld, maar vooral in geloof gesteund voelen. 
 
6.1 Diaconale gelden 
In de afgelopen jaren is er weer reserve opgebouwd. Met een deel hiervan (€ 2.000,-) neemt 
de diaconie deel in Oikocredit, een organisatie opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken 
die aan arme mensen, die een eigen bedrijfje op willen zetten, microkrediet verleent. Het 
netto dividend wordt als stockdividend aan het uitstaande aandelenkapitaal toegevoegd.  De 
inleg van de diaconie is echter wel direct opeisbaar, want onze doelstelling is vooraleerst er 
te zijn voor mogelijke noden van de eigen leden, daarna voor plaatselijke noden en daarna 
voor doelen die verder van ons af liggen. Bij grote rampen in binnen- of buitenland zal 
hiervoor of gecollecteerd worden of door de diaconie een bedrag worden overgemaakt.  
Voor de mogelijkheid om aan directe hulpvragen gehoor te kunnen geven, zal er een bedrag 
van max. € 3.500,- worden gereserveerd op de spaarrekening.    
Verder kiest de diaconie ervoor om zich bij giften te binden aan enkele doelen, zodat we 
structureel aan een doel kunnen bijdragen en er ook een band ontstaat. De voorkeur gaat uit 
naar doelen, waarmee ook onze kerk een band heeft.  
Als binnenlands projecten zijn dat: 
      -  St. Geloofsinburgering (Avondmaalscollecte per 10 juni 2018),  
      -  De Blauwe Anemoon 
      -  Participatie in SchuldHulpMaatje 
De buitenlandse projecten zijn:  

- Dorcas; 1 collecte per jaar en 2x per jaar Kledinginzamelingsactie 
- Adoptiekind; maandelijks 
- Stichting Kinderen van Oeganda; 2 collectes per jaar 

Vanaf 2019 zal er ook 1 speciaal project per jaar worden gesteund d.m.v. een collectebus in 
de hal. 
Het collecterooster wordt opgesteld door de diakenen en besproken met de 
kerkrentmeesters. 
 
6.2 Kerstgeschenk 
De 75-plussers, jonge weduwen/weduwnaars en ernstig zieken krijgen ieder jaar een 
kerstgeschenk, bijv. een Bijbels dagboek. 
 
6.3 Zoeken naar verborgen armoede 
Dit moet met grote voorzichtigheid en in overleg met de ouderling gebeuren. Deze kan bij 
een bezoek constateren of er mogelijk nood is en een diakenbezoek wenselijk is. 
1 keer per jaar zal er met de Voedselbanken Leerdam, Giessenlanden-Zederik en Gorinchem 
contact worden opgenomen of er gezinnen uit Vuren van hun dienst gebruik maken. Zo ja, 
dan wordt er een extra gift (in tegoedbonnen van de plaatselijke supermarkt of goederen) 
gegeven. 
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SchuldHulpMaatje Lingewaal.  
In 2015 hebben wij, evenals andere diaconieën binnen Lingewaal, een intentieverklaring 
ondertekend voor het maatschappelijke initiatief Schuld-Hulp-Maatje. Deze vereniging heeft 
als doel met vrijwilligers mensen te helpen als ze in financiële nood zijn. De Maatjes gaan 
niet met geld naar de hulpvragers, maar ze steunen hen bij het ordenen van hun financiën 
om samen overzicht te krijgen van inkomsten, uitgaven en schulden. Veel mensen missen 
inzicht in hun inkomsten en uitgaven en raken zo in de problemen. Ook kunnen er financiële 
problemen ontstaan door ontslag, scheiding, ziekte of andere oorzaak. De vrijwilliger treedt 
op als Maatje en probeert samen met de hulpvrager weer te komen tot zelfstandig goed 
financieel beheer. De vrijwilliger is opgeleid om dit te doen en beschikt over een VOG 
(Verklaring over gedrag). De vereniging SchuldHulpMaatje certificeert de Maatjes en geeft 
cursussen, adviezen, bijscholingen en beheert landelijke websites. 
Om als Lingewaal mee te kunnen doen werd de Stichting ScHulp opgericht. Dit verwijst niet 
alleen naar een combinatie van Schuld en Hulp, maar is ook bedoeld om mensen te 
stimuleren niet weg te lopen (in hun schulp kruipen) van de maatschappij als ze in financiële 
nood raken. Hoewel de hulp een initiatief is vanuit de kerken, is het voor iedereen bedoeld.  
Op dit moment kunnen er vijf Maatjes worden ingezet. 
De landelijke sites zijn: www.schuldhulpmaatje.nl   www.uitdeschulden.nu  
www.eerstehulpbijschulden.nl  
 

Per 1 januari 2019 is de gemeente Lingewaal opgegaan in de nieuwe gemeente West 
Betuwe. Daarom is SchuldHulpMaatje Lingewaal samen met SchuldHulpMaatje 
Geldermalsen/Neerijnen vanaf nu één SchuldHulpMaatje voor de gehele gemeente West 
Betuwe. De 30 maatjes en 3 coördinatoren, vrijwilligers die allen zijn opgeleid en 
gecertificeerd, gaan onder het motto “Samen lukt ‘t” ervoor zorgen dat inwoners met 
schulden in West Betuwe kunnen blijven rekenen op steun van SchuldHulpMaatje. 

Voor meer informatie en of hulpvragen, zie de website www.shmwestbetuwe.nl of mailen 
naar coordinator@shmwestbetuwe.nl. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
http://www.uitdeschulden.nu/
http://www.eerstehulpbijschulden.nl/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.shmwestbetuwe.nl&data=02%7C01%7C%7Ccfe6dd9f2d0f49c04c1c08d5ca3cffa0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636637286546480537&sdata=Et7%2Bg4BhknPbJvY8eiKneA9eOmAQtbFKzlNcFwDuz%2Bc%3D&reserved=0
mailto:coordinator@shmwestbetuwe.nl
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7. Mensen en middelen  
 
7.1 Het bestuur 
 
De Gereformeerde Kerk Vuren is een PKN gemeente. Het bestuur van de kerk is ingericht 
naar PKN model. Het college van kerkrentmeesters, bestaat twee ouderling-
kerkrentmeesters en een penningmeester. 
 
De kerkenraad zal: 

1. over besluitvorming over de eigendommen en het beheer van de middelen de 
gemeente (via het Kontaktblad) op de hoogte houden van belangrijke 
ontwikkelingen.  

2. ingrijpende beslissingen met betrekking tot de eigendommen van de kerk nooit 
nemen zonder raadpleging van de leden. 

 
7.2 Het gebouw 
 
De Gereformeerde Kerk Vuren maakt voor haar erediensten en overige activiteiten binnen 
de gemeente gebruik van het kerkgebouw aan de Esdoornlaan 2 te Vuren. Dit kerkgebouw is 
eigendom van Stichting De Morgenster. Deze stichting stelt het gebouw om niet aan de 
Gereformeerde Kerk beschikbaar. Kosten verbonden aan het gebruik zijn voor rekening van 
de kerk. 
 
7.3 Inkomsten en uitgaven 
 
De kerkenraad streeft naar instandhouding van de huidige activiteiten van de gemeente. 
Zonder ingrijpende (en thans onvoorziene) wijzigingen aan de uitgavenkant betekent dit dat 
de inkomsten op het huidige peil dienen te blijven. Dit houdt vervolgens in, dat voor 
belangrijke nieuwe activiteiten middelen buiten de bestaande begroting gevonden zullen 
moeten worden.  
 
Door het college van kerkrentmeesters zal jaarlijks in de periode van de landelijke actie 
Kerkbalans aandacht besteed worden aan deze actie. De actie Kerkbalans heeft als doel de 
leden te motiveren hun jaarlijkse bijdrage te doen en waar mogelijk aan te passen. Het 
college zal beoordelen of de volledige actie noodzakelijk is of dat met een herinneringsbrief 
kan worden volstaan. De volledige actie is in onze gemeente niet elk jaar nodig. In 2018 is 
weer aan alle gemeenteleden gevraagd hun bijdrage te bekijken en indien mogelijk te 
verhogen en voor drie jaar gestand te doen. Het toegezegde bedrag is wat lager uitgevallen 
dan het toegezegde bedrag wat in 2014 was toegezegd. Vanwege de wat teruglopende 
toezeggingen                                                                           
en als gevolg daarvan ook licht teruglopende inkomsten voor de kerk van de vrijwillige 
bijdrage, heeft het college van kerkrentmeesters besloten in 2021 weer een uitgebreide 
actie kerkbalans te houden i.p.v. in 2022. 
Nieuwe leden binnen de gemeente zullen actief benaderd worden voor de vrijwillige 
bijdrage. Het college van kerkrentmeesters zal nieuwe leden pas benaderen nadat de 
wijkouderling of predikant contact heeft gehad met de nieuwe leden. 
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Het collecterooster wordt opgesteld door de diakenen en besproken met de 
kerkrentmeesters. De komende periode behoeft het aantal collecten voor de kerk niet te 
wijzigen.  
 
In de afgelopen periode heeft de jeugdraad in juni met een auto was actie en verloting 
inkomsten gegenereerd voor het jeugdwerk. Er zal naar gestreefd worden deze zeer 
gewaardeerde actie ten behoeve van het jeugdwerk de komende periode voort te zetten. 
 
Een punt van aandacht voor wat betreft de uitgaven zijn de reguliere avonddiensten. 
Doordat de laatste jaren de vergoedingen voor gastpredikanten fors zijn verhoogd, en de 
bijkomende kosten als gas, licht en orgel voor de eredienst zal (opnieuw) moeten worden 
nagedacht of uit financieel oogpunt de reguliere avonddiensten in de huidige vorm door 
moeten blijven gaan. Op dit moment zijn er geen financiële redenen om op de 
avonddiensten te bezuinigen. 
 
Begin 2015 is er een nieuw vrijwel onderhoudsvrij orgel aangekocht, waar naar verwachting 
nog jaren, met heel weinig kosten het zingen tijdens de kerkdiensten kan worden begeleid.  
 
7.4 Personele bezetting 
 
Bij ons college wordt de functie van penningmeester en boekhouder door één persoon 
ingevuld. Afhankelijk van de beschikbare personen moet naar PKN- model worden gestreefd 
naar scheiding van de functie van penningmeester en boekhouder. De kascontrole wordt 
jaarlijks in de maand februari door een financieel onafhankelijk deskundige van buiten onze 
gemeente en een gemeentelid uitgevoerd.  
 
De functie organist zal mogelijk de komende periode ook aandacht vragen. Hoe gaan we om 
met het gegeven dat 80% van de diensten worden begeleid door één organist. En zijn er op 
langere termijn nog wel organisten te vinden voor de begeleiding van de erediensten? Er zal 
dan wellicht gezocht moeten worden naar een andere begeleidingsmethode. 
 
Het kosterschap van de kerk wordt vanaf april 2018 door twee leden van de kerk ingevuld. 
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8. Samenwerking 
 
Op dit moment is er geen samenwerking met de Hervormde Gemeente in Vuren. Wij willen 
goede buren zijn en met elkaar in gesprek blijven. Op moderamina-niveau is er 1x per jaar 
overleg, daarnaast komen de predikanten ook 1x per jaar bij elkaar.  
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Programmapunten voor 2017-2021: 
 
1. Jeugd: 
-Onderzoeken mogelijkheden van Social Media om de band met onze plaatselijke kerk en 
andere jongeren te verstevigen. 
 
2. Pastoraat: 
-stagelopen over ouderlingschap 
-elk jaar naast de GGG een gespreksgroep/leerhuisavonden 
-bezinning in de kerkenraad en gemeente over ziekenzalving 
 
3. Evangelisatie 
-nieuwe invulling missionaire bijeenkomst 
-organiseren van een Gebedscursus 
 
4. Diaconie 
-aangaan van een gezamenlijk project met Hervormde Diaconie 
-aandacht voor (verborgen) armoede 
-1 speciaal project per jaar steunen (d.m.v. collectebus in de hal) 
 
5. Kerkrentmeesters 
-uitgebreide actie kerkbalans 2021 
-muzikale begeleiding: eventueel overgaan tot gebruikmaken van het nieuwe liedboek. 
-onderzoek naar financiële houdbaarheid avonddiensten 
 
6. Samenwerking 
-In gesprek blijven en goede buren zijn  
 


