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Inleiding 
De Protestantse Gemeente  Oosterbeek-Wolfheze heeft in haar beleid de drieslag ‘omgang met God, 

gemeenschap en inzet voor mensen en wereld’ centraal staan. Deze drie kernwaarden zijn idealiter in 

elke kerkdienst terug te vinden. De kerkgroep die zich bezig zal houden met de liturgie en de 

kerkdiensten wil zich inzetten om al deze facetten een plaats te geven. 1 

 

Er is gekozen voor de naam ‘Diensten en Vieringen’ om daarmee zowel het dienende als het vierende 

aspect naar voren te laten komen. 

 

In onze gemeente blijkt het sociale aspect van de kerkdienst van groot belang. De ontmoeting, ruimte 

en aandacht voor iedereen, het vormgeven van diensten en vieringen en samen een omgang met God 

zoeken. Uit de drieslag van kernwaarden in het beleid van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-

Wolfheze blijken dus de aspecten omgang met God en gemeenschap centraal te staan in de 

kerkdiensten.  

Doelstelling en taken 
De kerkgroep stelt zich als doel om verschillende vormen van vieren te ontwikkelen die eigentijds zijn, 

op de toekomst gericht en dienend aan de diversiteit van Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 

Eigentijds en op de toekomst gericht betekent hier niet dat klassieke vormen van diensten of vieren 

zullen verminderen, eerder wordt bedoeld dat er ruimte is voor vernieuwing en gericht op de breedte 

van de gemeente, zodat alle leeftijden zich nu en in de toekomst thuis kunnen voelen. Ook wil zij het 

eenrichtingsverkeer doorbreken, dat het niet gaat om vieringen en diensten waarin enkel de voorganger 

voorbereidt en handelt, maar dat het een samenspel is van voorganger en gemeente.  

 

De kerkgroep wil dit bereiken door zich zowel als klankbord, alsook als denktank op te stellen. Als 

klankbord hoort zij de behoeften van verschillende gemeenteleden en kan zij verschillende vormen van 

vieren samenkomen inzetten en evalueren. Op aanvraag kan zij bijvoorbeeld nieuwe liedbundels 

bekijken en onderzoeken of het passend is, of zich toeleggen op bijvoorbeeld meer muziek, stilte of 

symbolen tijdens diensten en vieringen. Als klankbord is zij gevoelig voor de spanning tussen behoefte 

aan variatie en de behoefte aan herkenning.  

Als denktank denkt zij na over vieringen en diensten die de gemeente dichter bij haar geloofservaring 

brengt. Zo houdt zij zich bezig met het onderzoeken van verschillende vormen van liturgie (liedkeuze, 

gebeden, rituele momenten) en ontwikkelt zij ook verschillende formats voor verschillende vieringen en 

diensten (denk aan vieringen waarin muziek, meditatie of een bepaalde doelgroep centraal staat). Ook 

onderhoudt zij contact met jong en oud, om verschillende vieringen en diensten te kunnen organiseren 

naar de specifieke behoeften, en contact met de diaconie, in verband met het Heilig avondmaal.  

Wanneer het gaat om het praktisch organiseren van een thema kerkdienst, legt zij zich toe om 

meerdere gemeenteleden uit diverse geledingen van de gemeente hierbij te betrekken.  

Er dient jaarlijks een kort verslag gemaakt te worden met aanbevelingen. 

 
1 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met een focusgroep uit de gemeente. Deze kerngroep 
bestond uit betrokken gemeenteleden, musici, diakenen en predikanten. De aanbevelingen in dit beleidsstuk zijn 
gebaseerd op de resultaten van deze avonden.  
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Tevens wordt er een jaarplan gemaakt met de geplande thema diensten, de invulling hiervan en 

jaardoelen.  

 

Bijeenkomsten 
Om tot een goed functionerende kerkgroep ‘Diensten en Vieringen’ te komen is het nodig om minstens 
4 maal per jaar samen te komen om zo een basisgroep te vormen waar verschillende liturgieën 
ontwikkeld en geëvalueerd kunnen worden. 
Bij elke bijeenkomst zal gereflecteerd worden op de afgelopen vieringen en diensten en vooruit gekeken 
worden naar de komende diensten. De kerkgroep zal zich voornamelijk bezig houden met de organisatie 
en opzet van themadiensten, dat wil zeggen dat ze in samenwerking met de predikanten nadenken over 
hoe de diensten ingevuld kunnen worden en waar de predikanten ondersteuning nodig hebben. Verder 
kunnen er tijdens een bijeenkomst:  
- ideeën geïnventariseerd worden 
- afspraken worden gemaakt over wie de verantwoordelijkheid nemen voor de aankomende thema 
dienst 
- afspraken worden gemaakt over welke contacten aangeboord worden voor samenwerking en 
organisatie van de thema dienst 
 
Naast de vergaderingen bezoekt de kerkgroep ook vieringen en diensten bij andere gemeenten.  
Dit ‘gluren bij de buren’ heeft tot doel diverse ervaringen op te doen ter inspiratie voor het organiseren 
van verschillende diensten.  
 
Bij het organiseren van themadiensten is het wezenlijk dat de Vredebergkerk en de Oude kerk binnen de 
afgesproken beleidskaders optimaal gebruikt worden, afhankelijk van het karakter van de dienst. 
 

Bemensing 
Omdat de kerkgroep “Diensten en Vieringen”’ als kerngroep fungeert die samenwerkt met andere 
organen en zich toelegt op het betrekken van verschillende mensen bij de organisatie van vieringen en 
diensten, hoeft deze groep niet te groot te zijn. Toch is het raadzaam om een kern-groep te hebben die 
groot genoeg is, omdat niet elk lid van de kerkgroep altijd aanwezig zal (kunnen) zijn. Dit is bijvoorbeeld 
het geval voor de predikanten. Gedacht wordt aan een bezetting van ongeveer twaalf man, het liefst 
met diverse kerkelijke achtergronden en een gebalanceerde man/vrouw verdeling. Het is raadzaam om 
in ieder geval een musicus (organist) en de jeugdouderling erbij te betrekken. Ook de predikanten zijn 
idealiter lid van de kerkgroep, maar hoeven niet elke keer (beiden) aanwezig te zijn. Het staat ze 
uiteraard vrij om wel aanwezig te zijn, maar het is niet noodzakelijk. 
In de huidige situatie is er nog sprake van een aparte muziek commissie, deze is vertegenwoordigd door 
de organist. De verantwoordelijkheid voor de muzikale invulling van thema diensten ligt bij deze 
commissie. Dit natuurlijk in nauw overleg met de predikanten en direct betrokkenen. 
Om de link met de diaconie te borgen is deze vertegenwoordigd door minstens 1 diaken of diaconaal 
medewerker. 

Vraagstukken 
Om een voorstel te kunnen schrijven voor de Kerkenraad, heeft de kerkgroep ‘Vieringen en Diensten’ 

kaders nodig vanuit de Kerkenraad, bijvoorbeeld met betrekking tot financiën.  

Momenteel is er een aparte commissie voor de muziek, met een eigen budget, naast het budget dat 

gereserveerd is voor de kerkdiensten.  

In goed onderling overleg lijkt het raadzaam om het komende jaar de behoefte aan en invulling van 

muzikale ondersteuning in de kerkdiensten te evalueren en een samenhangend plan te maken voor 

zowel organisatie als budgetbeheer. 

Oosterbeek 23-06-2018 
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Opdracht Kerkgroep Pastoraat 

De Kerkgroep Pastoraat inspireert mensen om naar elkaar om te zien en bevordert, dat wij als gemeente 

van Christus respectvol met elkaar omgaan. De kerkgroep heeft een directe relatie met de sectieteams, 

die het omzien naar elkaar per sectie organiseren en stimuleren. Ook hebben zij een signalerende 

functie, zodat via de kerkenraadsleden in de sectieteams geluiden uit de secties bij de kerkenraad 

binnenkomen. Tot de aandachtsvelden van de kerkgroep Pastoraat behoren de diverse categorieën van 

gemeenteleden, waaronder ook de nieuw ingekomen leden. 

Gerben Heitink geeft de volgende definitie van pastoraat: 

“Onder pastoraat wordt verstaan de zorg en aandacht die: 

- zich richt op heel de mens, voornamelijk gericht op zijn geestelijk functioneren, 

- oog heeft voor omstandigheden, 

- plaats heeft via ontmoeting, gesprek en ritueel, individueel of in groepen, 

- de vorm heeft van onderling pastoraat of van professionele begeleiding, 

- opkomt uit de joods-christelijke traditie, 

- zich verbonden weet met de plaatselijke kerk, met het doel dat mensen iets ervaren van heling, 

ondersteuning, leiding en verzoening in hun leven, 

- een relatie onderhoudt met andere vormen van zorg en begeleiding in de context van de moderne 

samenleving”. 

Doelstelling van het pastoraat 

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat 

daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het 

evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. 

Binnen de kerkelijke gemeenschap van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze, die als visie 

voor het gemeente-zijn uitgaat van omgang met God, inzet voor mens en wereld en gemeenschap, is 

pastoraat een wezenlijk element dat daaruit voortvloeit. Zorg en aandacht voor elkaar, het beschikbaar 

zijn voor het bespreken van zingevingvragen en het aangesproken kunnen worden op geloofszaken 

vormen het hart van het pastorale werk. 

De organisatie van het pastoraat 

De zorg voor het pastoraat is een taak van de kerkenraad, die deze heeft toevertrouwd aan de 

Kerkgroep Pastoraat. Deze bestaat uit de predikant(en), de pastorale ouderlingen, pastorale 

medewerkers, coördinatoren, contactpersonen en anderen, die zijdelings bij het pastoraat betrokken 

zijn. De predikanten, coördinatoren, pastorale ouderlingen en -medewerkers vormen samen de 

Pastorale Raad; deze komt minimaal 5 keer per jaar samen. De leden van de Pastorale Raad 

communiceren de besproken punten met de betreffende secties. 
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De Kerkgroep Pastoraat heeft de volgende taken toevertrouwd aan de Pastorale Raad: 

• uitwerken van beleid van de kerkenraad op pastoraal terrein 

• de kerkenraad gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken rond pastoraat  

• het pastorale werk in de verschillende secties coördineren, zodat er zoveel mogelijk gelijkheid in 

pastorale zorg ontstaat, bijv. in beleid van ‘attenties brengen’ enz.  

• in overleg met de predikant initiatief nemen tot opzet van groothuisbezoeken, deze inhoudelijk 

met de predikant voorbereiden en zo nodig zorgen voor een ruimte, waar mensen samen 

komen 

• initiatieven stimuleren, die bijdragen tot verbinding tussen gemeenteleden onderling, zoals 

inloophuis, koffieochtenden, contactmiddagen, maaltijden en gesprekskringen 

• peilen van behoeften van gemeenteleden op pastoraal gebied en nieuwe initiatieven in werking 

zetten 

• toerustingmomenten organiseren voor degenen die zich met pastoraat bezighouden in de 

gemeente 

De Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze is ingedeeld in 10 secties. 

In elke sectie wordt het contact tussen en met gemeenteleden onderhouden door een sectieteam. Een 

sectieteam bestaat tenminste uit: een predikant, een ouderling of coördinator, zo mogelijk een 

pastoraal ouderling of pastoraal medewerker, contactpersonen en zo nodig oproepbaar een diaken. Het 

sectieteam wordt geleid door de ouderling of sectiecoördinator. 

De ouderling/coördinator: 

• is eerste contactpersoon voor de betreffende sectie. 

• roept eigen sectieteam samen en coördineert bezoekwerk. 

• is contactpersoon voor de predikant: geeft aan hem of haar namen door van mensen die bezoek 

van een predikant nodig hebben. De predikant geeft omgekeerd namen door van mensen die 

extra aandacht behoeven. De ouderling/coördinator zorgt ervoor dat deze bezocht worden. 

• is aanspreekpunt en stimulator voor de contactpersonen, werkt zo mogelijk nieuwe 

contactpersonen in en biedt ondersteuning. 

Alle adressen zijn veelal straatsgewijs toebedeeld aan de contactpersonen. Het aantal adressen per 

contactpersoon varieert in afhankelijkheid van inzetmogelijkheden en zou tot maximaal 20 adressen 

beperkt moeten zijn. Momenteel zijn er in een groot aantal secties onvoldoende contactpersonen en 

nemen ouderlingen en diakenen tevens deze taken waar. 

Iedere contactpersoon maakt kennis met de adressen die haar of hem zijn toebedeeld. Tenminste één 

maal in de vijf jaar wordt vastgesteld of, hoe, met wie en in welke mate contact met de kerk op prijs 

wordt gesteld.   
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Specifiek voor het werk van de contactpersoon zijn verder:  

- het signaleren van bijzondere situaties en zo nodig het informeren en inschakelen van predikant en 

andere ambtsdragers (coördinerend ouderling is aanspreekpunt) 

- kennismaken met nieuw ingekomen leden 

- persoonlijke belangstelling tonen bij bijzondere gebeurtenissen zoals geboorte, ziekte, jubilea, 

verjaardagen ouderen >80 jaar, e.d., en het zo nodig verzorgen van attenties 

- het na een jaar bezoeken van in de sectie wonende nabestaanden van een overleden gemeentelid 

en het aanbieden van een laagtijdagenboekje 

 

Gemeenschap bevorderende activiteiten 

Om onderlinge contacten van gemeenteleden te bevorderen organiseren secties van tijd tot tijd 

ontmoetingsactiviteiten in de vorm van koffieochtenden, contactmiddagen, maaltijden e.d. De behoefte 

hiertoe blijkt per sectie sterk te kunnen verschillen. De mate waarin men elkaar al kent, de 

leeftijdsopbouw, en de aard van het programma spelen hierbij een duidelijke rol. Een voorgeschreven 

richtlijn voor alle secties wordt daarom niet gehanteerd. Sectie overkoepelende activiteiten worden 

aangeboden bij onvoldoende belangstelling per sectie en zo nodig gemeente breed. In Wolfheze voeren 

de beide secties dergelijke activiteiten altijd gezamenlijk uit. 

Koffiedrinken voor of na kerktijd is eveneens een ontmoetingsvorm. De secties zijn bij toerbeurt 

betrokken bij de organisatie van dit wekelijkse gebeuren in de Vredebergkerk. 

Kerk naar buiten 

Het werk van de secties is hoofdzakelijk intern gericht. Pastoraat speelt zich echter steeds meer buiten 

de kerkmuren af. Nieuwe vormen zijn nodig. Het is goed om te inventariseren waar mensen zich door de 

week mee bezighouden en daarbij aan te sluiten. Het aanbieden van kortdurende activiteiten heeft ook 

een pastorale functie. Het pastoraat is ook een instrument in de missionaire presentie van de kerk 

(mensen aan de rand of buiten de kerk). Verder is de rol van de sociale media belangrijk: social media 

vormen één groot netwerk van onderling pastoraat.  

Knelpunten 

Beperkte beschikbaarheid  

Het aantal pastorale adressen per sectie varieert tussen de 100 en 150. Zelfs bij een volledige bezetting 

van de pastorale functies betekent dit, dat van regelmatig pastoraal contact met alle adressen geen 

sprake kan zijn. De beschikbaarheid van vrijwillige pastorale medewerkers en ouderlingen lijkt in de 

toekomst verder onder druk te komen staan door de te verwachten krimp van het aantal leden in de 

leeftijdscategorie 30-75 jaar. 
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Pastoraat voor oudere gemeenteleden  

Een groot deel van de aandacht gaat uit naar oudere gemeenteleden. Vanuit hun kerkelijke verleden is 

er ook een verwachtingspatroon dat de kerk hierop kan inspelen. Naast aandacht van de 

contactpersonen en ouderling/pastorale medewerker wordt bezoek van een predikant veelal als 

vanzelfsprekend ervaren. Bij de huidige gehanteerde leeftijdsgrens van 75 jaar valt ca. 30% van de 

gemeente onder het ouderenpastoraat en dit neemt de komende jaren toe naar boven de 30% doordat 

het aantal oudere gemeenteleden vooralsnog slechts beperkt zal afnemen. Sinds januari 2017 verleent 

Hilde Bremer als pastoraal medewerker ondersteuning bij het ouderenpastoraat.  

Omdat onderkend wordt dat vereenzaming van ouderen problematisch kan zijn, worden diverse 

activiteiten voor hen georganiseerd, zoals contactmiddagen, maaltijden en vieringen. Een aparte 

werkgroep zet zich hier voor in. Een beschrijving van de huidige activiteiten voor ouderen is als bijlage 

toegevoegd. Het is een uitdaging om te bezien hoe de activiteiten blijven aansluiten bij nieuwe wensen 

van ouder wordende gemeenteleden.   

Onderkennen pastorale behoeften  

De behoefte aan pastorale zorg is niet altijd goed te onderkennen. De directe betrokkenheid bij de 

activiteiten van de kerk is beperkt (maar 15-20% bezoekt de kerk), waardoor een groot deel van de 

gemeente niet helder in beeld is. De contactpersonen vormen de ogen en oren van de gemeente en 

geven signalen door. Door de aandacht voor ouderen en hun in doorsnee grotere meelevendheid is er 

redelijk zicht op deze categorie, maar vooral de leeftijdsgroep 20-70 jaar is slecht in beeld te houden. 

Pastoraat op verzoek bij een mondige gemeente wordt gepromoot, maar de respons is laag. Dit kan 

overeenkomen met de wensen, maar levert soms ook verwijten dat de kerk onvoldoende meeleeft. 

Structureel overleg met de Kerkgroep Diaconie is zeker wenselijk, met name in verband met eventuele 

hulpvragen. 

Beleidsrichting 

Rekening houdend met de doelstellingen en inspelend op de knelpunten wordt de volgende 

beleidsrichting aangehouden:  

- De pastorale taak is een essentieel onderdeel van het gemeente-zijn. Pastorale werkers 

(predikanten, pastorale ouderlingen, pastorale medewerkers en contactpersonen) zullen 

beschikbaar zijn voor hen die dit nodig hebben.       

- Bij zich voordoende bijzondere situaties (bv. crisis, ziekte) wordt onderling afgestemd wie de meest 

aangewezen persoon is voor het contact, waarbij ook eventueel andere gemeenteleden kunnen 

worden ingeschakeld. In bepaalde gevallen kan pastorale zorg leiden tot diaconale zorg. 

- Werving van vrijwilligers, die een “een op een” pastorale taak willen uitvoeren. 

- Wanneer de samenleving in bijzondere situaties een beroep doet op pastorale zorg zal de  PG O-W 

hierop inspelen. 
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- Op contactpersonen en gemeenteleden wordt een beroep gedaan om signalen van behoeften aan 

(pastorale) zorg voor henzelf of voor anderen door te geven. Bezorgers van het kerkblad en 

kerkbalans zijn hier eveneens alert op. 

- Om de gemeente in beeld te houden zal er door de secties tenminste één maal in de vijf jaar contact 

worden opgenomen met elk adres, en zullen behoeftes en verwachtingen worden nagegaan. Deze 

peiling kan gespreid in de tijd plaatsvinden (inmiddels is hiermee reeds gestart). Ontvangen 

relevante informatie wordt doorgespeeld aan alle directbetrokkenen.  

- Gelet op de beperkingen in beschikbaarheid wordt aan de gemeente duidelijk gemaakt dat 

contactpersonen het eerste aanspreekpunt zijn met de kerk en dat bij behoefte aan pastorale zorg 

de pastorale medewerkers/ouderlingen/predikanten worden ingeschakeld. 

- Ouderenpastoraat is onderdeel van het totale sectiepastoraat. Om de predikanten te ontlasten doet 

pastoraal medewerker Hilde Bremer bezoekwerk in de tehuizen Overdal en (zo nodig) de 

Molenberg. 

- We streven ernaar, dat de werkdruk van de predikanten met betrekking tot het leiden van 

uitvaartdiensten wordt verminderd door de inzet van uitvaartleiders, die in onze gemeente 

beschikbaar zijn. Hilde Bremer is zich op deze taak aan het voorbereiden. De uitvaart van een 

gemeentelid is gemakkelijker door een uitvaartleider te verzorgen, als deze als pastoraal 

medewerker contact heeft gehad met het betreffende gemeentelid. Verder zijn Greet Meijer en 

Diny Timmer beschikbaar als uitvaartleider. 

- Het werven van vrijwilligers voor het pastorale werk is o.a. vanwege de omvang van 

werkzaamheden problematisch. Het werven van pastorale medewerkers met een overzienbare 

kleine taak zal daarom worden gestimuleerd. Coördinator van een sectie is hiervan een voorbeeld 

(dit hoeft geen ouderling te zijn). 

- In de toekomst zal steeds meer de nadruk moeten liggen op het groepspastoraat (in plaats van het 

individuele pastoraat). Hierbij kan men denken aan inloophuis, contactmiddagen, gesprekskringen, 

groothuisbezoeken, koffie ochtenden, sectiebijeenkomsten, bijeenkomsten met een maaltijd, enz. 

- Er zullen toerustingavonden georganiseerd worden voor mensen, die zich bezighouden met 

pastoraat in de gemeente. 

- Het is belangrijk behoeften te peilen van gemeenteleden op pastoraal gebied en zo mogelijk nieuwe 

initiatieven in werking te stellen (bijv. het opzetten en begeleiden van rouwgroepen). 

- Pastoraat aan mensen, die aan de rand van de kerk leven. 
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Ouderenwerk 

Algemeen 

Onze gemeente telt een groot aantal ouderen. Zij zijn vaak erg betrokken op de kerk en bezoeken trouw 

de kerkdiensten, het inloophuis, de groothuisbezoeken en sectiebijeenkomsten. Als gemeente hebben 

wij ook een eigen programma voor hen ontwikkeld, waarbij we rekening houden met hun beperkingen 

en hun specifieke belangstelling. 

Doel  

Met dit werk willen wij bevorderen, dat de ouderen in onze gemeente, elkaar in een aangename sfeer 

kunnen ontmoeten en samen momenten van bezinning en ontspanning beleven.  

Organisatie 

De organisatie van het ouderenwerk ligt in handen van een werkgroep die ongeveer 5 keer per jaar bij 

elkaar komt. Zij stellen een jaarprogramma op, bespreken welke onderwerpen geschikt zijn voor de 

contactmiddagen, vragen de sprekers, organiseren de maaltijden rond Kerst en Pasen en bereiden de 

jaarlijkse dagtocht voor. Naast deze voorbereidingsgroep zijn er ook medewerkers die betrokken zijn bij 

het thee- en koffieschenken. De leiding van de middagen is in handen van een van de predikanten of van 

een pastoraal ouderling /  medewerker. 

Activiteiten 

Op dit moment bestaan de activiteiten van het ouderen werk uit: 

- Ongeveer 6 reguliere contactmiddagen 

- Kerst- en Paascontactmiddagen met maaltijd 

- De jaarlijkse dagtocht  

Contactmiddagen: ontmoeting, bezinning en ontspanning 

Wij willen een programma aanbieden, waarin ontmoeting, bezinning en ontspanning een plek hebben.  

De ontmoeting en het persoonlijke gesprek proberen we te stimuleren door wat extra tijd in te ruimen 

en een traktatie bij de koffie of thee aan te bieden.  

De bezinning heeft vanouds de vorm van een ‘korte kerkdienst’, maar het kan ook anders. In ieder geval 

hebben de bezoekers aangegeven: ‘Dit is een activiteit van de kerk en wij hechten er waarde aan, dat er 

een vorm van bezinning plaatsvindt’.  

In het ontspanningsdeel van de bijeenkomst komt een veelheid van onderwerpen aan bod. We willen 

bewust rekening houden met de specifieke omstandigheden van onze oudere gemeenteleden. Velen 

zijn niet meer in staat om zelf nog reizen te maken, maar worden door dia’s of een video meegenomen 

naar plekken waar ze ooit geweest zijn, of die ze wel hadden willen zien. Omdat nogal wat ouderen 

herinneringen aan het oude Oosterbeek bewaren, in het bijzonder aan de situatie rond 
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de tweede wereldoorlog, besteden we hieraan vaak expliciet aandacht. Ook de natuur in de eigen 

omgeving geniet belangstelling. Daarnaast krijgen andere onderwerpen een plaats: historische thema’s 

en muziek. Bij muziekpresentaties houden we rekening met (seculiere of religieuze) liederen die de 

ouderen nog kennen van vroeger. 

Kerst- en Paascontactmiddagen 

Ouderen zijn niet altijd meer in staat om de kerkelijke Kerst- en Paasdiensten bij te wonen. In het 

bijzonder voor hen, maar ook voor andere geïnteresseerden, organiseren we kort voor Kerst en Pasen 

een contactmiddag in de kerkzaal, met aansluitend een maaltijd. Bij voorkeur nodigen wij, naast de 

begeleider van de liederen, iemand van buiten uit om muziek uit te voeren. In veel gevallen wordt er 

ook een kerst- of paasverhaal verteld. Voor deze bijeenkomsten is vaak veel belangstelling en 

waardering. 

De jaarlijkse dagtocht 

In de maand mei sluiten we het activiteitenjaar af met een dagtocht. Het gaat hierbij in de regel om een 

bus- en boottocht. Hierdoor bieden we een gevarieerde reis aan en krijgen de deelnemers ook 

ruimschoots gelegenheid om rond te lopen en met verschillende mensen contact te hebben. Een van de 

predikanten begeleidt deze activiteit. Contactmedewerkers zijn ter ondersteuning aanwezig. Het 

verdient aanbeveling, dat ook iemand die eerste hulp kan geven aanwezig is. Introducés zijn welkom.  

Eenmalige activiteiten 

Door het jaar heen worden verschillende andere activiteiten georganiseerd door vrijwilligers. Deze 

vinden plaats bijvoorbeeld in de 40 dagen tijd. Deze activiteiten worden op de website gezet.  

Overige vormen van ouderenwerk 

Ouderendienst 

Naast het bovengenoemde ouderenwerk, vindt er jaarlijks in de Vredebergkerk een Ouderendienst 

plaats. Het betreft hier een reguliere ochtenddienst, waar ook andere gemeenteleden komen, maar de 

liedkeus en de thematiek van de dienst richten zich specifiek op ouderen. Voor deze viering worden de 

bewoners van de tehuizen in het bijzonder uitgenodigd. 

Avondmaalsdiensten in de tehuizen 

In de adventstijd en de veertigdagentijd vinden er vanuit onze gemeente avondmaalsdiensten plaats in 

de tehuizen Overdal en de Sonnenberg. We organiseren deze bijeenkomsten in het bijzonder voor de 

bewoners, die vaak niet in staat zijn om de reguliere kerkdiensten bij te wonen. Maar ook anderen zijn 

hartelijk welkom. Bewoners die niet aan deze avondmaalsviering deel kunnen nemen, krijgen de 

mogelijkheid om, aansluitend aan de bijeenkomst, het avondmaal op hun eigen kamer te ontvangen. 

Bijbelgespreksgroep in Wolfheze 

Op de tweede vrijdag van de maand vindt in de bovenzaal van Het Schild een bijbelgespreksgroep 

plaats. We beginnen en eindigen met koffie en thee. Daarna bespreken we een bijbelgedeelte, waarover  

Bijlage vervolg 
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de deelnemers met elkaar in gesprek kunnen gaan. Aan deze bijeenkomsten wordt ook deelgenomen 

door geïnteresseerden van de ‘dagopvang’. Het zou fijn zijn als belangstellenden uit het dorp Wolfheze 

zich zouden aansluiten. 

Perspectieven 

De veranderde positie van de ouderen 

De positie van ouderen is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. Opvang in een 

zorginstelling is haast alleen nog mogelijk voor wie ernstige lichamelijke of psychische beperkingen 

hebben en daardoor niet langer voor zichzelf kunnen zorgen. Het gevolg is, dat veel ouderen die niet 

meer mobiel zijn, overwegend thuis zitten en zich maar met moeite kunnen redden. Daarbij vormen 

vereenzaming en depressiviteit een toenemend probleem. Ook worden vragen rond levensbeëindiging 

steeds belangrijker. 

De rol van de kerk  

De kerk doet er goed aan deze ontwikkelingen te onderkennen en erop in te spelen. Mogelijk zouden 

kleinschalige incidentele activiteiten voor veel ouderen al enig perspectief geven. De medewerkers van 

de secties, maar ook andere gemeenteleden, onder wie jongeren en kinderen, zouden hierin iets kunnen 

betekenen. Eén-op-één bezoekwerk (maatjes-project) zou een goede mogelijkheid zijn. Hier liggen ook 

kansen voor samenwerking met andere kerken. 
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Inleiding 
Jeugd is een belangrijke groep mensen in de kerk. Jeugd betekent toekomst en brengt vernieuwing.  

De PG Oosterbeek-Wolfheze kan zich verheugen in een relatief groot aantal actieve jonge leden met 

kinderen. Deze komen ook uit aanpalende gemeentes (Arnhem, Doorwerth), aangetrokken door de 

jeugdactiviteiten die wij aanbieden.  

Wil de kerk in de toekomst nog overeind blijven dan is het van het allergrootste belang dat de kerk 

jonge mensen met kinderen blijft aantrekken en voor hen een aantrekkelijk aanbod heeft. De kerk heeft 

dit zelf eerder ook kenbaar gemaakt door een dominee aan te trekken die als speciaal aandachtpunt het 

jeugdwerk heeft. De kerk zal echter voortdurend moeten blijven nadenken over de vraag of ons aanbod 

nog aansluit bij de tijdsgeest en of de beslissingen die zij neemt bijdraagt aan het aantrekkelijk maken 

van de kerk voor  kinderen, adolescenten, jonge mensen en volwassenen met kinderen. Dit alles zonder 

onze identiteit op te geven. De jeugdouderling heeft als taak binnen het moderamen deze taak 

voortdurend voor het voetlicht te brengen.  

De Kerkgroep Jeugd bestaat uit alle mensen die zich binnen de kerk bezig houden met een activiteit 

speciaal voor de jeugd. De kerkgroep is opgedeeld in aandachtsgroepen die vertegenwoordigd zijn in de 

jeugdraad.  

 

de Jeugdraad 
De jeugdraad bestaat uit afvaardigingen van de diverse aandachtsgroepen binnen de kerkgroep jeugd. 

De Jeugdraad bestaat uit een voorzitter (de jeugdouderling), een secretaris, een penningmeester 

(momenteel vervult deze tevens de functie van secretaris), afgevaardigden van de aandachtsgroepen: 

kindernevendiensten, crèche, tienergespreksgroep, Blue, Wiebers, Kamp en tenminste een van de 

predikanten, in dit geval de predikant met bijzonder aandachtsgebied Jeugd. De jeugdraad vergadert 

vier keer per jaar. De leden binnen de jeugdraad informeren elkaar over hun activiteiten en stemmen 

zaken op elkaar af.  

 

Opdracht van de Kerkgroep 
De Kerkgroep Jeugd houdt zich bezig met alles wat de jeugd betreft in en om de kerk. De opdracht is om 

het jeugdwerk te organiseren en mee te denken over de gevolgen van beslissingen elders in de kerk op 

de jeugd en het jeugdwerk.  

 

Doelstelling 
De Kerkgroep Jeugd wil is om een aanbod aan jeugdwerk aan te bieden dat aansluit bij de behoefte van 

de kinderen, tieners en hun ouders. We stellen ons daarbij als doel een bijdrage te leveren aan de 

kennis van het christelijk geloof en de ontwikkeling van christelijke normen en waarden van onze 

kinderen. We planten daarbij als het ware een zaadje dat later in het leven van de kinderen nog verder 

kan uitgroeien.  Dit aanbod moet ook bewerkstelligen dat het voor de jeugd prettig is om naar de kerk te 

gaan en/of dingen in “kerkverband” te doen. De kerk is daarbij nadrukkelijk een middel en niet een doel 

op zich. Concreet willen we kinderen bekend maken met de bijbelverhalen en met hen delen hoe je in 

vertrouwen met God kunt leven. Dat uit zich in de omgang met God, met elkaar en met de samenleving. 

Tenslotte wil het jeugdwerk ook ouders ondersteunen in het samen met de kinderen beleven van hun 

geloof.  
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Het aanbod aan jeugdwerk bestaat momenteel uit  
1. kindernevendiensten tijdens de kerkdiensten (4-12 jaar) 

2. tienergespreksgroep, om de week tijdens de kerkdienst (12-18) 

3. Blue, gezellige activiteiten voor tieners, eens per twee weken (12-18) 

4. Wiebers, gezellige activiteiten voor lagere school kinderen, eens per twee weken 

5. jaarlijks kamp voor alle kinderen van 8 tot 18 en op hetzelfde moment een uitje voor de 

kinderen van 0 tot 8 jaar.  

6. crèche tijdens de kerkdienst voor kinderen die nog niet naar school gaan en/of liever bij de 

crèche aansluiten dan bij de andere activiteiten.  

7. contact met en toerusting van ouders. Dit heeft geen vaste vorm maar is wel continu punt van 

aandacht.  

8. jeugddiensten en schoolkerkdiensten 

9. jaarlijks “kerkenpad” voor groep 6 van de lagere school langs de kerken in Oosterbeek  

 

Verder worden in elke kerkdienst de kaarsen aangestoken door jonge kinderen. Er zijn een aantal 

jeugddiensten per jaar, waaronder de overstapdienst waarin kinderen die naar de middelbare school 

gaan symbolisch de overstap naar de tieners maken. De predikant bezoekt jaarlijks de scholen en 

organiseert een soort kerkenpad voor kinderen uit groep 6. Er worden bijeenkomsten georganiseerd 

voor ouders van jonge kinderen en tieners.  

Aandachtsgroep kindernevendiensten 

Deze aandachtsgroep verzorgt wekelijks een parallelsessie voor de kinderen van de basisschool 

tijdens de kerkdienst. Er is een jongere groep (groep 1 t/m 4) en een oudere groep (groep 5 t/m 8), 

die elk een ander programma aangeboden krijgen. In deze leeftijdsgroep willen we de kinderen 

kennis laten maken met de Bijbelverhalen en met zaken in en rond de kerkdienst. Naast een verhaal 

krijgen zijn een verwerking aangeboden in de vorm van een creatieve activiteit of een spel. 

Vooralsnog wordt daarbij gebruik gemaakt van “Kind en zondag”, dat het preekrooster in de kerk 

volgt. Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan komen zij in de kerk naar voren voor een 

kindermoment met de dominee  of een van de leden van de leiding. In dit gesprekje wordt het 

onderwerp waar het die dag over gaat ingeleid. Door dit gesprek proberen we een brug te slaan 

tussen wat de mensen in de kerk te horen krijgen en waar de kinderen het over gaan hebben.  

In de kindernevendienst sparen we met de kinderen voor concrete zaken in derde wereldlanden (bv. 

koeien of geiten). Op die manier proberen we de kinderen ook een stukje diakonie bij te brengen. 

Aandachtsgroep Tienergespreksgroep: 

De tienergespreksgroep is een voortzetting van de kindernevendienst, nu gericht op tieners die op de 

middelbare school zitten. In deze gespreksgroep, die om de week parallel aan de kerkdienst wordt 

gehouden, ligt de nadruk meer op de vraag hoe je je geloof in de praktijk kunt brengen en hoe het 

geloof zich verhoudt tot wat er om je heen gaande is. Er wordt momenteel geen gebruik gemaakt 

van een gestructureerde methode. De leiding probeert in te spelen op de actualiteit in de wereld of 

op onderwerpen die binnen het christelijk geloof op dat moment actueel zijn. De leiding vergadert 

niet en krijgt in principe ook geen inhoudelijke begeleiding. 

Aandachtsgroep crèche: 

Wekelijks is er voor ouders de mogelijkheid om hun kinderen tot 4 jaar tijdens de kerkdienst onder te 

brengen bij de crèche. In de kelder is daartoe een speciale ruimte ingericht met speelgoed. Hier 

wordt wekelijks door twee mensen op de kinderen gepast.  
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Een persoon is belast met het bemensen van het rooster. Er zijn verder geen andere leden in deze 

aandachtsgroep 

Aandachtsgroep Wiebers 

De wieberclub is een gezelligheids- annex knutselclub voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Zij wordt om 

de week gehouden in de kelder van de kerk op vrijdag van 19.15 tot 20.30 uur. Doel van deze groep 

is gezellig met de kinderen samenzijn en het groepsgevoel onder de kinderen te vergroten. Als dat zo 

uit komt worden er ook verbindingen met het geloof gemaakt. Tijdens de Wieberclub worden de 

kinderen ook voorgeleefd met christelijke normen en waarden.  Er wordt een bijdrage van een euro 

per kind per keer gevraagd, waarmee alle het grootste deel van de kosten worden gedekt. De leiding 

bestaat uit vier man die in wisselende samenstelling (met tenminste drie per keer) de club leiden. 

Deze groep wordt ook bezocht door kinderen van buiten de kerk.  

Aandachtsgroep Blue 

De Blue is een gezelligheidsgroep voor tieners. Deze groep vindt om de week plaats van 20.30 tot 

ongeveer 23 uur in de zgn. Blue kelder, een ruimte met een bar die voor de tieners speciaal is 

ingericht en eigenlijk Blue Heaven heet. Doel van deze groep is ook alleen gezelligheid en vergroten 

van het groepsgevoel. Er vinden wekelijks wisselende activiteiten plaats, soms buiten het gebouw 

om. De activiteiten worden van te voren gepland, waarbij wordt gepeild wat de tieners leuk vinden. 

Ook hier geldt een eigen bijdrage van een euro per keer, waarvan ook de kosten moeten worden 

gedekt. Er is een speciale Blue –appgroep, waar alle betrokken tieners inzitten. Via deze app wordt 

met hen gecommuniceerd over de blue avonden maar ook over de tienergespreksgroep. De leiding 

bestaat uit een viertal medewerkers die in tweetallen volgens een schema de avonden leiden. Ook 

hier wordt een bijdrage van een euro per kind gevraagd. De tieners mogen elk een introducé van 

buiten de kerk meenemen. Dit gebeurt in de praktijk weinig.  

Aandachtsgroep kamp 

Jaarlijks wordt rondom de zomervakantie een weekendkamp georganiseerd voor alle kinderen in de 

kerk tussen de 8 en 18 jaar. Er is een groep mensen die dit kamp jaarlijks organiseert. Om het kamp 

laagdrempelig te houden wordt een eigen bijdrage van 10 euro per kind per kamp gevraagd, waarvan 

een deel van de kosten worden gedekt. Doel van het kamp is met de kinderen een keer per jaar iets 

gezelligs te doen en het groepsgevoel te versterken. Naast gezellige dingen wordt op zondagochtend 

ook altijd  een viering gehouden. Het kamp beslaat een of twee nachten en vindt meestal plaats op 

een scoutingaccommodatie in Nederland. De aandachtsgroep vergadert regelmatig om het jaarlijkse 

kamp voor te bereiden. Er wordt geprobeerd elk jaar weer met iets origineels te komen.  

Aandachtsgebied toerusting aan ouders 

Wil je de kinderen in de kerk hebben, dan hoort daar onlosmakelijk intensief contact met de ouders 

bij. Ouders hebben vaak vragen rondom de geloofsopvoeding. In bijeenkomsten voor ouders van 

verschillende leeftijden kunnen zij elkaar ontmoeten en kunnen gesprekken ontstaan omtrent de 

geloofsopvoeding. De voorganger speelt hierin een voortrekkende rol.  

Aandachtsgebied Jeugddiensten 

We streven ernaar per jaar een aantal jeugddiensten te houden. Dit zijn diensten die speciaal in het 

teken van de jeugd staan, waarin de kinderen en tieners een rol spelen, vaak ook helpen met de 

voorbereiding en waarin een groot deel van de liturgie aan hen is aangepast. De overstapdienst in 

juni, waarin we vieren dat de kinderen van groep 8 de kindernevendienst verlaten en naar de 

tienerdienst mogen, is een voorbeeld van zo’n dienst. Ook proberen we jaarlijks tenminste een 
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dienst te houden in samenwerking met een van de christelijke scholen uit Oosterbeek, waarbij de 

kinderen van de school een actieve rol spelen in de dienst.  

Aandachtsgebied kerkenpad 

Petra Doorn heeft de afgelopen jaren voor de kinderen van groep 6 van enkele scholen in 

Oosterbeek een zgn. “kerkenpad” georganiseerd, waarbij de kinderen de diverse kerken van 

Oosterbeek langs gingen en ter plekke door leden van de kerken werden voorgelicht over bijzondere 

aspecten van die kerk.  

 

Vergaderschema en organisatie 
De kerkgroep jeugd vergadert vier keer per jaar. De diverse aandachtsgroepen hebben elk  hun eigen 

vergaderfrequentie. We streven ernaar de werkers binnen de kerkgroep zo goed mogelijk te 

ondersteunen  in hun taak en binnen de aandachtsgroepen een duidelijke lijn aan te brengen in het 

werk dat zij doen. 

De jeugdouderling is de voorzitter van de kerkgroep en vertegenwoordigt de kerkgroep in het 

moderamen. Zij zet beleid uit in overleg met de predikanten en de leden van de jeugdraad en is 

aanspreekbaar bij problemen. In het moderamen komt zij op voor de jeugd en houdt zij in de gaten dat 

beslissingen van het moderamen in het belang zijn van de jeugd.  

Hoewel de meeste van onze activiteiten over het geheel genomen goed lopen en voortdurend in 

ontwikkeling zijn,  zijn er een aantal aandachtspunten voor de komende jaren.  

 

Aandachtspunten voor de komende jaren 

1. Aansluiting kindernevendienst - tienergespreksgroep: 

Het valt op dat de aansluiting van de kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst op de 

tienergespreksgroep en de blue problematisch is. Van de jongeren die deze overstap maakten de 

afgelopen twee jaar heeft zich slechts een klein aantal ook daadwerkelijk bij de tieners aangesloten. 

Onderzocht dient te worden waar dit mee samenhangt en hoe deze overgang soepeler kan 

plaatsvinden, zodat de kinderen die daar behoefte aan hebben zich ook daadwerkelijk bij de tieners 

aansluiten en daarin geen belemmeringen ondervinden. Belangrijk hierin is ook de rol die de ouders  

spelen.  Dit jaar worden de kinderen die overstappen in de maand voor de overstap reeds uitgenodigd 

om aan de tienergespreksgroep en de blue mee te doen, zodat zij voor de vakantie hieraan reeds 

hebben kunnen proeven. Ook het direct aansluiten van de blue aan de wiebergroep op de vrijdag is een 

maatregel waarmee we de overgang van de ene naar de anderen groep proberen te verkleinen. 

Voorheen was de ene week wiebergroep en de andere week blue, nu vindt dat op dezelfde dag plaats, 

direkt aansluitend aan elkaar zodat de kinderen en tieners elkaar daar tegenkomen.  

2. Cohesie tienergroep 

De huidige groep tieners (ongeveer 8 tieners) is niet echt een groep. Het leeftijdsverschil is groot, het 

bezoek aan de kerk zeer beperkt en ook op de Blue dreigen de tieners af te haken. Dit probleem speelt 

overigens al vele jaren. Onderzocht dient te worden wat hiervan de oorzaak is en hoe het tij hierin 

gekeerd kan worden. Qua interesse ligt de behoefte van de tieners ook ver uit elkaar. Enkele tieners zijn 

geïnteresseerd in duidelijke religieuze onderwerpen tijdens de tienergespreksgroep, andere tieners 

willen het daar liever niet over hebben maar meer over maatschappelijke onderwerpen.  
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3. Besluitvorming binnen de Kerkgroep  

Een ander probleem is een meer algemeen probleem dat gaat over wie bepaalt welke zaken wel of niet 

gebeuren of veranderen. Dit betreft met name situaties waarin verschillende groepen bij een zaak 

betrokken zijn. Voorbeelden hiervan zijn de vraag of er een apart kamp zou moeten komen voor de 

tieners en de vraag hoe de kinderen een rol spelen in de kerkdienst. Het gebeurt regelmatig dat niet alle 

betrokkenen worden betrokken in de discussie of op de hoogte worden gesteld van beslissingen die 

ergens worden genomen. De jeugdouderling moet hierin een coördinerende rol spelen en de partijen bij 

elkaar brengen. Ook kan in de jeugdraadvergadering dit soort zaken actiever gesignaleerd worden.  

4. Communicatie over jeugdwerk naar ouders/ kinderen en buiten de kerk 

Er dient meer aandacht te worden besteed aan het communiceren van wat we met en voor de jeugd 

doen, zowel binnen onze eigen kerkelijke gemeente als naar buiten toe. Doel hiervan is meer mensen 

met kinderen te trekken en het jeugdwerk meer te laten leven binnen de eigen gemeente. Ook het 

vergroten van de betrokkenheid van ouders hiermee is een doel. Hiertoe zal een plan worden gemaakt 

in samenwerking met de kerkgroep communicatie.  

5. Tienergespreksgroep: 

Onderzocht dient te worden of het functioneren van de aandachtsgroep tienergespreksgroep op dit 

moment optimaal is of dat het wenselijk is dat er meer onderling overleg en toerusting komt voor de 

leiding.  

6. Betrokkenheid jeugd in de Kergroep Diensten en Vieringen 

Er dient tenminste een tiener en een vertegenwoordiger van de jeugd zitting te nemen in de Kerkgroep 

Diensten en Vieringen. Deze laatste is bij voorkeur een ouder van kinderen in de basisschoolleeftijd. Op 

die manier dient te  worden gewaarborgd dat de eredienst in de toekomst meer aansprekend wordt 

voor de jeugd. Belangrijk onderdeel van het werk van deze commissie is het zgn. ‘gluren bij de buren’, 

waarbij leden van de groep kerken in de omgeving gaan bezoeken om te kijken hoe zij eea vorm geven. 

Het verdient aanbeveling om daarbij zeker ook specifiek te kijken naar diensten die gericht zijn op 

kinderen of waar veel kinderen naar toe komen.  

7. Betrekken doopouders in de gemeente 

Meer dan eens worden kinderen gedoopt maar zijn ouders daarna slechts beperkt betrokken bij de kerk. 

Aangezien het jeugdwerk en de toekomst van de kerk op vele manieren afhankelijk is van de inzet van 

ouders, is het de moeite waard om te investeren in een goede relatie met ouders die hun kinderen hier 

laten dopen.  De doop wordt dan een moment waarop we kunnen insteken op contact met deze ouders. 

Dit is een taak van de predikant maar ook andere jonge ouders zouden gestimuleerd kunnen worden om 

het contact met doopouders warm te houden. Daarbij moet de behoeftes van de ouders worden 

geïnventariseerd en worden gekeken wat ze voor ons zouden willen betekenen.  

8. Ondersteuning in geloofsopvoeding: 

Voor alle leeftijden geldt dat er voor ouders barrières zijn om met hun kinderen naar de kerk te komen 

en/of actief thuis het geloof vorm te geven. Veel ouders vinden het fijn hierover met andere ouders te 

kunnen praten, al is het maar om te weten dat ze niet de enigen zijn die worstelen met deze problemen. 

Ook is het fijn hierin waar mogelijk een stuk begeleiding te krijgen. We hebben wat betreft dit 

onderwerp een aanzet gegeven met de avonden voor ouders van jonge kinderen en tieners maar dit zou 

een meer gestructureerd karakter kunnen krijgen, waarbij eventueel sprekers kunnen worden 

uitgenodigd. Voordeel daarvan is dat het ook de onderlinge betrokkenheid van de kerkleden kan 

vergroten.  
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9. Betrokkenheid jeugd bij steun aan anderen: 

De kerkgroep jeugd zal in overleg met leden van de kerkgroep diaconie kijken hoe de jeugd meer 

structureel kan worden betrokken bij projecten ten bate van mensen in nood, ver weg en dichtbij. 

Momenteel wordt in de kindernevendienst geld ingezameld voor ontwikkelingsprojecten en ook tijdens 

de veertigdagentijd is er vaak een concreet project waar de jeugd (meestal van de basisschool) aan kan 

bijdragen. Gekeken zal worden hoe op dit vlak meer kan worden samengewerkt tussen de beide 

kerkgroepen  

10. Relatie met scholen: 

De relatie is niet met alle scholen even goed. Hoewel Petra Doorn de afgelopen jaren een kerkenpad 

heeft georganiseerd voor groep 6 van de Marlijn en de Paasbergschool, en daarnaast jaarlijks een 

schoolkerkdienst, is met name de relatie met de Marienbornschool (die zich toch Oecumenisch noemt) 

momenteel van geen betekenis. In deze relatie gaat meer geinvesteerd worden van onze kant.  

Onderzocht zal worden in hoeverre we contact kunnen leggen met de lagere school in Wolfheze. We 

zullen ook overwegen of we de katholieke Bernulphus school zullen benaderen om te zien of we wat 

voor hen kunnen betekenen.  

11. contacten met andere kerken op het gebied van jeugd.  

Er zal contact worden gelegd met jeugdwerkers van kerken in de ons omringende gemeenten om te 

kijken of we elkaar kunnen inspireren en/of  gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen. 

Vermoedelijk levert het het meeste op als we met concrete plannen de gezamenlijke jeugd op elkaar 

kunnen betrekken.  

12. Meer aandacht voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar 

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is de kerkgang vaak lastig. De tijden van de 

dienst vallen vaak onhandig met het ritme van het jonge kind, sommige ouders vinden het lastig hun 

kind naar de creche te brengen en wat heeft de kerk deze jonge kinderen concreet te bieden? We gaan 

actief inventariseren tegen welke problemen deze jonge ouders aanlopen en waar zij behoefte aan 

hebben. Op basis daarvan kunnen we mogelijk een aanbod organiseren.  

 

Evaluatie 
Deze aandachtspunten zullen in juni 2018 door de jeugdraad worden geëvalueerd, waarna voor het jaar 

daarna nieuwe aandachtspunten zullen worden gesteld. Gezien het feit dat de samenstelling en de 

grootte van de groep jeugd en ouders per jaar verschilt zullen we niet een lange termijnplan maken 

maar per jaar bekijken wat aandacht behoeft en wat mogelijk is. Het doel op de lange termijn wordt 

daarbij steeds in ogenschouw genomen.  

 

Financiën 
De begroting van het jeugdwerk bedraagt dit jaar 3000 euro. Daarvan komt 2500 euro binnen via 

collectes. De wieberclub en de blue worden grotendeels betaald vanuit de eigen bijdrage van 1 euro per 

kind per keer. Grote posten zijn het kamp, de Bijbels die worden uitgedeeld bij de overstapdienst en de 

abonnementen en projecten voor de kindernevendiensten. 

De penningmeester van de kerkgroep doet de betalingen en houdt de administratie bij. De voorzitter 

heeft ook toegang tot de rekening voor geval van nood.  
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Addendum Kerkgroep Jeugd tbv 2020 t/m 2024 
Dit addendum van het Beleidsplan Kerkgroep Jeugd 2018 is ten behoeve van de periode 2020-2024.  

De Kerkgroep Jeugd blijft ernaar streven om de activiteiten van het jeugdwerk in 2018 te blijven 

aanbieden. Jaarlijks zal de behoefte aan jeugdwerk in de gemeente worden geëvalueerd door in gesprek 

te gaan met ouders, zowel individueel als op ontmoetingsbijeenkomsten. Op basis daarvan wordt 

bekeken welke punten in dat jaar extra aandacht verdienen en hoe het aanbod kan worden vernieuwd 

zodat we blijven aansluiten op de behoeften van de jeugd en jonge ouders. 

Aandachtspunten voor de komende jaren is o.a. het vergroten van de verbondenheid van tieners bij de 

kerk evenals die van ouders met jonge kinderen (0-4 jaar). Dit kan onder andere door het moderniseren 

van de invulling van zowel de kerkdiensten als andere vormen van gemeente zijn, zodat dat beter 

aansluit bij de jongere generaties. Er zijn binnen de gemeente veel ideeën hierover, het ontbreekt 

echter aan de mankracht om die ook daadwerkelijk vorm te geven en uit te voeren. Het heeft onze 

aandacht te blijven zoeken naar mogelijkheden zodat de voorganger/ kerkelijk werker daadwerkelijk tijd 

heeft voor het jeugdwerk zonder dat daar andere werkzaamheden onder leiden. Direct contact van de 

voorganger met de jeugd en jonge ouders is in onze ogen een belangrijk middel om de betrokkenheid 

van hen bij de kerk te vergroten. Herinvoering van catechisatie en ondersteuning in de 

geloofsopvoeding kan daarin helpend zijn. We streven er verder naar de krachten van ons en de 

omliggende kerkgemeenten met betrekking tot het jeugdwerk te bundelen en te kijken of we meer 

kunnen samenwerken als het gaat om het organiseren van activiteiten. 
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Inleiding 
 

Als kerk zijn wij geroepen om te werken aan vrede en gerechtigheid en goede rentmeesters te zijn voor 

Gods schepping. Wij laten ons daarbij inspireren door ons geloof in Jezus Christus en wij geloven dat 

ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.  

De Ander, onze medemens zien in al zijn kwetsbaarheid, helpen wie geen helper heeft en opkomen voor 

mensen in de knel en zorg dragen voor Gods schepping is de opdracht van de Kerkgroep Diaconaat. Als 

kerkgroep zijn wij geroepen om onze geloofsgemeenschap mee te nemen in alle diaconale activiteiten. 

Alleen zo kan de diaconie het verschil maken voor wie in nood verkeert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Verantwoordelijkheid 

De Kerkgroep Diaconaat is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren van en 

toezicht houden op diaconaal werk. In het beleidsplan, dat voor vier jaar wordt opgesteld, zijn de 

uitgangspunten, de doelstelling en de organisatie beschreven. Dit vormt de basis van het diaconaal kerk-

zijn.  

De Kerkgroep Diaconaat beheert de diaconale gelden en legt hiervoor verantwoording af aan de 

kerkenraad. 

 

Opdracht van de Kerkgroep Diaconaat 

Diaconaat is oog en oor hebben voor mensen in de knel, door te luisteren naar hun verhalen en in te 

spelen op hun mogelijkheden. Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan ongeacht 

geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. De kerkgroep Diaconaat wil een bijdrage leveren 

aan een samenleving, waarin recht wordt gedaan aan mensen en waarin ieder mens kan meetellen zoals 

God het bedoeld heeft. Daarnaast is zorgen voor én goede rentmeesters zijn van Gods goede schepping 

ook een opdracht. 

De Kerkgroep Diaconaat wil -als deel van de gemeente van Christus- in de dienst aan de naaste zichtbaar 

zijn voor de hele maatschappij, zowel veraf als dichtbij. Daartoe zal zij gemeenteleden toerusten en 

stimuleren om de betrokkenheid bij diaconale activiteiten levend te houden ofwel te vergroten.  

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij de diakenen alleen, maar bij de hele geloofsgemeenschap. 

Kerk in Actie heeft bovenstaande in 3 kernwoorden samengevat:  

Geloven . . . . in een God die bevrijdt 

Helpen . . . .   om mensen tot hun recht te laten komen 

Bouwen . . . . aan een wereld die voor iedereen bewoonbaar is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Organisatie 

De Kerkgroep Diaconaat en de kerkenraad stemmen hun beleid op elkaar af. 

De werkzaamheden van de Kerkgroep Diaconaat zijn onderverdeeld in aandachtsvelden, in elk 

aandachtsveld zijn werkgroepen/commissies/gemeenteleden actief. 

 

 
De diaconie vergadert maandelijks en twee maal per jaar is er een gezamenlijk overleg en uitwisseling 

met de leden van de vijf aandachtsvelden. Ook heeft elk aandachtsveld een diaken of een 

contactpersoon van de diaconie. 

Een notulist maakt notulen van hetgeen in de diaconievergaderingen besproken wordt. De notulen van 

de verschillende aandachtsvelden c.q. werkgroepen worden uitgewisseld. 

De diaconie onderhoudt contact met de aandachtsvelden Eredienst, Kerk en Samenleving, Financiën, 

Kerk en Wereld en Groene Kerk om hun activiteiten en -indien van toepassing- hun financiële situatie te 

bespreken.  

De taken binnen het aandachtsveld Eredienst concentreren zich rondom de zondagse vieringen en 

worden uitgevoerd door de diakenen en diaconale medewerkers in samenwerking met andere ‘werkers 

in het veld’. Hieronder vallen o.a., de collecten (inzamelen), de viering van het Heilig Avondmaal en het 

voorbereiden van bijzondere diensten. De collectedoelen worden jaarlijks vastgelegd in samenwerking 

met ZWO en CVK. Het collecterooster van Kerk in Actie is hierbij leidend. 

Dit aandachtsveld heeft een nauw verband met de Kerkgroep Diensten en Vieringen.  

Vanuit het aandachtsveld eredienst neemt een diaken/diaconaal medewerker hierin zitting. 
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Het aandachtsveld Kerk en Samenleving staat onder leiding van de (huidige) voorzitter. Een diaken en -

diaconale- medewerker(s) ondersteunen bij diverse taken zoals de Voedselbank, het Interkerkelijk 

Diaconaal Platform Renkum, hulpvragen, het kerkcafé, Raad van Kerken. 

Het aandachtsveld Financiën wordt aangestuurd door de voorzitter en voor uitvoerende 

werkzaamheden is er een administrateur. De jaarrekening wordt opgemaakt door een extern bureau. Zij 

houden zich vooral bezig met opstellen van de begroting, de jaarrekening en de overige financiële 

administratie. De afhandeling van spoedeisende (waaronder met name financiële) zaken ligt bij de 

voorzitter en diaconaal medewerkers. Achteraf wordt hierover verantwoording afgelegd aan de 

diaconie. 

De taken in het aandachtsveld Kerk en Wereld worden uitgevoerd door de ZWO-commissie en de 

Roemenië-werkgroep. Ook ontwikkelingen op het gebied van vluchtelingen (zowel binnen als buiten 

Nederland) worden hierbij gevolgd. Een diaken/diaconaal medewerker is aanspreekpunt en de 

verbindende factor met de diaconie. 

Het aandachtsveld Groene Kerk staat in het teken van duurzaamheid/volhoudbaarheid en Fair Trade. 

De werkgroep Groene Kerk onder leiding van een diaconaal medewerker is de drijvende kracht in dit 

aandachtsveld. Zo wordt de gemeente op een praktische wijze gestimuleerd om bij te dragen aan een 

rechtvaardiger wereld, passend bij het gedachtengoed van de kerk. 
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Samenstelling van de kerkgroep diaconie 

De huidige samenstelling van de diaconie is als volgt: voorzitter, secretaris en notulist (alle drie 

ambtsdragers) en een diaconaal medewerker. In alle werkgroepen zijn er medewerkers zoals bij 

voorbeeld collectanten in de werkgroep eredienst. De ZWO-commissie en de Roemeniëwerkgroep 

functioneren zelfstandig. De ZWO is formeel onderdeel van de diaconie. De jaarrekening van de ZWO-

commissie wordt verwerkt in de jaarrekening van de diaconie. 

 

Taakomschrijvingen deelnemers Kerkgroep Diaconaat 

Bij de bevestiging in het ambt van diaken, is door de betrokkenen geheimhouding beloofd voor alles wat 

hen vertrouwelijk ter ore komt. Geheimhouding geldt ook voor alle diaconaal medewerkers als ook voor 

alle medewerkers van de aandachtsvelden kerk en samenleving en financiën. 

Voorzitter (ambtsdrager) 

De voorzitter bereidt de vergadering voor in samenspraak met de secretaris en leidt de vergadering van 

de diaconie aan de hand van de agenda. Om goed geïnformeerd te blijven en de lijnen kort te houden 

vertegenwoordigt de voorzitter de Kerkgroep Diaconaat in de kerkenraad. Om dezelfde reden 

onderhoudt de voorzitter contacten zowel binnen als buiten onze kerkgemeente.   

Secretaris (ambtsdrager) 

Tot het werk van de secretaris behoort naast het in samenspraak met de voorzitter de vergaderingen 

voor te bereiden het verwerken van de ingekomen post, e-mails en het verzorgen van de 

correspondentie; het opstellen en uitwerken van de conceptagenda en de lijst van ingekomen stukken; 

het corrigeren van de conceptnotulen; het versturen van de uitnodiging voor de vergadering aan de 

leden van de kerkgroep diaconie; mutaties bijhouden; vergaderrooster maken; archiveren van de 

verschillende onderdelen; contact onderhouden met het kerkelijk bureau o.a. voor het bespreken van 

vergaderruimte. 

Ook de secretaris vertegenwoordigt de kerkgroep diaconie in de kerkenraad 

De secretaris wordt bijgestaan door een notulist.  De notulist notuleert hetgeen besproken wordt op de 

vergaderingen. Dit wordt in concept aan de secretaris toegestuurd.  

 

Diakenen (ambtsdragers) 

Het dienen van de diakenen is zichtbaar in de zondagse eredienst bij de viering van de maaltijd van de 

Heer. Een andere diaconale taak in de kerkdienst is de inzameling van de gaven, het collecteren. Behalve 

diakenen worden hierbij ook collectanten ingeschakeld. Daarnaast kunnen de diaken ook betrokken 

worden bij de voorbeden. De diaken brengt eventueel diaconale noden onder de aandacht tijdens de 

voorbeden maar dankt ook voor hoopvolle initiatieven. 

Naast deze taken in de eredienst zorgen diakenen samen met diaconaal medewerkers ervoor, dat hulp 

geboden wordt aan kwetsbare mensen in de samenleving. Ook over de grenzen van de kerkelijke 

gemeente komen ze op voor mensen, die het niet of nauwelijks redden: “Helpen waar geen helper is". 

De diakenen fungeren als inspirators in hun aandachtsveld. Bij het uitvoeren van de taken maken zij 

gebruik maken van deskundigheid en inzet van gemeenteleden. In overleg met de diaconie kunnen zij 

zich individueel of in groepsverband inzetten voor een specifieke taak binnen het kader van het 

diaconaat. 

Diaconaal medewerkers 

Een diaconaal medewerker is gelijkwaardig aan een diaken binnen zijn/haar aandachtsveld. Met dien 

verstande dat een diaconaal medewerker geen lid is van de kerkenraad. Zij ondersteunen en inspireren 
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zowel de diakenen alsmede ‘de werkers in het veld’. Samen met de diaken vertalen zij de geluiden 

vanuit de aandachtsvelden als ook vanuit onze gemeente naar de Kerkgroep Diaconaat die hierop zijn 

beleidsplan (mede) baseert. 

‘Werkers in het veld’ 

Dit zijn leden van een werkgroep en/of leden binnen een aandachtsveld. Daarnaast zijn er ook 

gemeenteleden die adhoc met een klus mee doen of op persoonlijke titel diaconaal werk verrichten.  

  

Diaconale gelden 

Het geld komt bij de Kerkgroep Diaconaat binnen via: 
• de collectes in de kerkdiensten 

• vrijwillige bijdrage via actie Kerkbalans 

• giften, schenkingen en legaten 

• renteopbrengsten van spaarrekeningen en beleggingen (o.a. dividend) 

Uitgangspunten van financieel beleid 

In bijEen en de zondagsbrief wordt regelmatig verslag gedaan van de opbrengsten van collectes en 

giften. De verdeling van de diaconale gelden gebeurt volgens de uitgangspunten van het beleid. Daartoe 

wordt jaarlijks een begroting opgesteld. 

• Ondersteuning van mensen die in moeilijke situaties geraakt zijn, 

• sluit aan bij projecten van Kerk in Actie, 

• kiest, in samenwerking met de Kerkrentmeesters en de ZWO-commissie, eigen doelen voor 

collecte-opbrengsten, 

• doneert per kwartaal aan instanties en organisaties in en om Oosterbeek en omstreken, die 

passen binnen de doelstelling. Gemeenteleden worden gevraagd om doelen aan te dragen. 

• Bij grote natuurrampen en/of hongersnood wordt een ‘rampencollecte’ gehouden. Bij voorkeur 

wordt in de dienst een collecte voor de betreffende ramp gehouden. De diaconie draagt 

daarnaast een bedrag bij uit eigen middelen of verdubbelt de opbrengst van de collecte. Voor 

elk gemist diaconaal doel wordt een gift overgemaakt. 

Dan zijn er nog de “vaste lasten”, zoals de verplichtingen in de vorm van landelijke afdrachtcollectes en 

het diaconaal quotum, een vast bedrag per gemeentelid. Op de jaarrekening zijn de bestedingen van 

diaconale gelden terug te vinden. 

In de plaatselijke regeling, behorend bij de Protestantse Gemeente te Oosterbeek Wolfheze, is 

weergegeven hoe wordt omgegaan met de bezittingen en vermogensbestanddelen van de Kerkgroep 

Diaconaat.  

Begroting en jaarrekening 

1. Het financiële boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 

2. In de maand juni legt de Kerkgroep Diaconaat aan de kerkenraad verantwoording af van de 

rekening van de inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. De vergadering van de 

kerkenraad stelt deze vast. 

3. Het nadelige saldo op de jaarrekening mag niet meer dan 20% van de jaarlijkse inkomsten zijn. 

Tenzij de kerkenraad anders beslist. 

4. Een nadelig saldo op de jaarrekening wordt ten laste van het vermogen gebracht. Een batig 

saldo op de jaarrekening wordt toegevoegd aan het vermogen.  
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5. De belangrijkste stelregel is, dat er zoveel armen op de wereld zijn, dat dit geld in geen geval 

mag worden opgepot. Alles wat er in een jaar binnenkomt, dient ook direct dat jaar weer te 

worden besteed. Het aanwezige diaconale vermogen wordt de komende jaren beheerst 

afgebouwd waarbij scherp de doelen waarvoor het geld wordt aangewend, wordt beoordeeld. 

6. De Kerkgroep Diaconaat legt in november de begroting voor het komende jaar ter vaststelling 

voor aan de kerkenraad. 

7. De rekening en de begroting van het afgelopen jaar worden gecontroleerd door een 

onafhankelijk kascommissie, die benoemd wordt door de kerkenraad. 

8. Na goedkeuring door de kerkenraad worden de jaarrekening en de begroting gepubliceerd. 

9. De rekening, de begroting en de verantwoording worden ter beoordeling toegezonden aan het 

Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Gelderland (CCBB). 

10. De Kerkgroep Diaconaat is verantwoordelijk voor het behoud van de ANBI-status. 

 

N.B. De bestemmingen van de diaconale gelden zijn op de jaarrekening terug te vinden 

 

 

Aandachtspunten 

• Structureel overleg met de Kerkgroep Pastoraat in verband met eventuele hulpvragen. 

• Gemeenteleden stimuleren om mee te denken bij kleine en overzichtelijke diaconale taken en 

daaraan actief mee te werken. 

• Diaconaat in al haar facetten dichter bij de jeugd/jongeren brengen. 

 

Tot slot 

 

uit “Droom met de hand aan de ploeg” (Zuid-Afrika) 

…………… 

Droom van een tijd zonder oorlog en strijd. 

Droom dat het goede gedaan kan worden. 

Droom van zorg voor de wereld en elkaar. 

Droom van de liefde en droom van de vrede. 

Droom dat gerechtigheid overal heerst. 

Maar als je droomt, droom dan niet in je bed. 

Droom met de hand aan de ploeg. 

En bid, dat God je kracht geeft, genade en moed, 

te bidden, te werken (en te sterven) 

voor je droom. 

De Diaconie blijft deze droom niet dromen, maar slaat de hand aan de ploeg: We willen aan de slag! 
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Laat zien wie je bent!  

Visiedocument Kerkgroep Communicatie 
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Inhoud 

1. Vooraf 

2. Visie op communicatie 

2.1. Wat beoogt communicatie 

2.2. Wat is de visie en missie van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

2.3. Communicatie in en vanuit de gemeente 

3. Beleid 

3.1. Doelgroepen  

3.2. Huisstijl 

3.3. Informatiedragers  

3.4. Profilering 

4. Taakopvatting Kerkgroep Communicatie 

 

1. Vooraf 

God is onverbeterlijk communicatief. Hij heeft plezier in relaties, om niet te zeggen dat Hij niet zonder 

kan. Wij kunnen ons onmogelijk een God voorstellen die zich in zijn hemelse verblijf afzondert en besluit 

dat het hem te veel gedoe is om zijn liefde te delen en zijn vreugde in de schepping tot uiting te brengen.  

Deze woorden van de Anglicaanse bisschop Foster komen uit het voorwoord van het boek Kijk de Kerk, 

inspireren ons denken over communicatie. 

 

2. Visie op communicatie 

 

2.1. Wat beoogt communicatie 

 

Om de visie op communicatie richting te geven, is gebruik gemaakt van de theorie van het Corporate 

Identity Mix Model van Birkigt en Stadler omdat deze voor een kerkelijke gemeente heel bruikbaar2.  

De identiteit (corporate identity) bestaat uit een aantal onderdelen. 

 

- Persoonlijkheid 
Onder de persoonlijkheid van de gemeente wordt verstaan de ziel, de kern, het unieke van de 

organisatie. Het zijn de kernwaarden.  

Dit betekent dat de gemeente uitgenodigd wordt te laten zien wie ze is / wie ze wil zijn om zo door 

middel van gedrag, communicatie en symboliek op een heldere manier zichzelf te kunnen presenteren.  

 

- Gedrag 
Dit is het belangrijkste en meest werkzame instrument 

van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld de activiteiten 

die kerk onderneemt met feestdagen, speciale 

diensten en extra vieringen. Het gaat ook om het 

gedrag van gemeenteleden in het gewone dagelijkse 

leven.  

 

- Symboliek 

 
2 Bron: Identiteit en imago, Cees B.M. van Riel 
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Dit is vooral de visuele herkenbaarheid van de gemeente. We kunnen hierbij denken aan huisstijl, 

gebruik van logo’s, functionele e-mailaccounts, borden aan de buitenkant van de kerkgebouwen, 

prikborden, inrichting en sfeer in gebouwen / zalen enz.  

Beelden ‘communiceren’ vaak krachtiger dan woorden.  

 

- Communicatie 
Het zijn de verbale en visuele boodschappen die de zender in welke vorm dan ook aanbiedt. 

Communicatie is een geschikt middel om de persoonlijkheid van de organisatie te uiten. We denken hier 

o.a. aan de informatiedragers bijEen, Zondagsbrief, website, sociale media, posters, persberichten in de 

kranten enz. 

 

2.2. Wat is de visie en missie van onze gemeente 

Als visie op de kern van gemeente-zijn is gekozen voor de drieslag betrokkenheid op God, de 

gemeenschap met elkaar en dienst aan de wereld. Een gemeente waar ruimte en respect is voor 

veelkleurigheid van geloven, waar geloven geoefend wordt, inspiratie en verdriet gedeeld en waar 

betrokkenheid is bij de randen van de samenleving.  De lokale, landelijke en wereldwijde context geeft 

richting aan de invulling van deze missie. 

 

2.3. Communicatie in en vanuit de gemeente 

De Kerkgroep Communicatie gaat in 2017 verder in het spoor van hetgeen in eerdere 

beleidsdocumenten in kaart is gebracht.  

Voorjaar 2017 worden met gemeenteleden, die op één of andere wijze met communicatie bezig zijn, 

drie bloeibevorderende factoren voor de toekomst van communicatie benoemd: 

a. Persoonlijke waarderende (geloofs)verhalen delen 

(bewust worden van je positieve geloofservaringen en dit leren verwoorden) 

b. Laten ervaren waar de kerk sterk in is 

(aangeven waar de kerk sterk in is en zowel mensen binnen als buiten de kerk de mogelijkheid bieden 

om dat zelf te ervaren en te gaan ontdekken) 

c. Binnen de gemeente de rijkdom van verscheidenheid vormgeven 

 (arm/rijk, verstandelijk beperkte/hoog opgeleid, gelovig/ongelovig, jong/oud enz.) 

De Kerkgroep Communicatie gaat met deze drie bloeibevorderende factoren aan het werk en komt tot 

drie aandachtsvelden: 

a. In kaart brengen van gebruik huisstijl 

b. Op welke wijze worden de verschillende doelgroepen onderscheiden bij het gebruik van de 

verschillende middelen 

c. Profilering van Protestantse Gemeente. 

 

3. Beleid 2020 – 2024 

 

3.1. Doelgroepen 

Er worden drie doelgroepen genoemd:  

- potentieel geïnteresseerden 

- mensen op zoek naar een Protestantse geloofsgemeenschap in Oosterbeek en omgeving (inclusief 

PKN-leden die van elders naar Oosterbeek-Wolfheze verhuizen).  

- eigen gemeenteleden en kernachterban. 

De onderscheiding en aanscherping van de verschillende doelgroepen zal in de komende periode verder 
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vorm gegeven worden door de redacties van website, kerkblad en zondagsbrief en de beheerders van 

de sociale media.  

Duidelijk is dat het gesprek hierover met alle betrokkenen blijvende aandacht vraagt en zorgvuldig 

gevoerd moet worden.  

 

3.2. Huisstijl  

Voor de huisstijl is gekozen voor het PKN-logo en het gebruik van het drie-strepen-logo zal voorlopig 

alleen nog gebruikt worden voor zondagsbrief en kerkblad. Deze huisstijl zal stap voor stap ingevoerd 

worden. Dit vraag overleg en afstemming met alle betrokkenen 

De invoering van functionele e-mailadressen met de gemeenschappelijke uitgang @pkn-oosterbeek-

wolfheze.nl is volop gaande en zal in de komende periode zijn beslag krijgen.  

 

3.3. Informatiedragers – stand van zaken 

De vernieuwing van de website, zondagsbrief en kerkblad is in volle gang. Ook dit is een voortgaand 

proces waar telkens weer nieuwe keuzes gemaakt moeten worden. 

De verschillende redacties proberen goed te luisteren naar ervaringen van ontvangers en willen kritische 

kanttekeningen in een open overleg wikken en wegen. 

In het kader van de privacywetgeving zal het fotobeleid verder ontwikkeld worden. Bij gemeente-zijn 

gaat het als eerste om mensen die dat gestalte geven. Om dit in beeld te brengen zijn foto’s van mensen 

onontbeerlijk. Beelden ‘communiceren’ immers vaak krachtiger dan woorden? Het zal een uitdaging zijn 

hier een goede weg in te vinden. 

Beelduitzending van kerkdiensten is in ontwikkeling. 

De AVG – privacywetgeving  zal aandacht vragen omdat nog niet alle zaken uitgekristalliseerd zijn. 

 

3.4. Profilering 

Gesprekken met enkele niet kerkelijk betrokken Oosterbekers legt de vraag op tafel of we als 

Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze ons voldoende profileren. Deze vraag zal verder 

onderzocht worden. 

 

4. Taakopvatting Kerkgroep Communicatie 

De Kerkgroep Communicatie bestaat uit vijf leden en wordt als eerste gevormd door mensen met een 

bepaalde deskundigheid op het gebied van communicatie. Als tweede zijn deze leden mogelijk ook 

betrokken bij belangrijke informatiedragers. De communicatieouderling, die lid is van de kerkenraad, zal 

vooral een stimulerende, coachende en coördinerende rol vervullen. 

Er zal onderzocht worden hoe alle communicatie vrijwilligers op de beste wijze ondersteund kunnen 

worden. Goede contacten en een jaarlijks overleg over visie, richting en afstemming, zijn de dingen 

waaraan in ieder geval wordt gedacht. 

De kerkgroep zal een paar keer per jaar fysiek bij elkaar komen en verder vooral via andere kanalen 

overleggen, elkaar informeren en de werkzaamheden op elkaar afstemmen. 
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1. Plaats en functie CvK 

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland vermeldt naast de pastorale taak van de 
ouderlingen, de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover 
van niet-diaconale aard. Deze taak is uitgewerkt in de Ordinantiën, waarin staat dat het college van 
kerkrentmeesters (CvK) tot taak heeft: 
a het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van 

materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 
 - het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van 

de gemeente; 
 - het zorgdragen voor de geldwerving; 
 - het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten 

van de gemeente; 
en voorts: 
b het beheren van goederen van de gemeente 
c het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid; 
d het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens 

arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein; 
e het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en 

administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is; 
f het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en indien 

aanwezig- het trouwboek; 
g het beheren van de archieven van de gemeente; 
h het beheren van de verzekeringspolissen. 

Deze taken worden uitgevoerd door het CvK van de  Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze 
(PG O-W), dat bestaat uit tenminste 6 personen, waarvan er 2 als ouderling-kerkrentmeester deel 
uitmaken van de Kerkenraad. Hun ambtstermijn bedraagt 4 jaar en kan met  termijnen worden verlengd 
tot maximaal 12 jaar aaneengesloten. De overige leden van het CvK zijn voor onbepaalde tijd 
benoembaar.  

2. Beleidsvorming 
Het CvK speelt op beheers- en financieel terrein een belangrijke rol bij de uitvoering van het beleidsplan 
van de PG O-W. Te gelijkertijd is het verantwoordelijk voor het aanleveren van bouwstenen en het 
aangeven van de financiële en materiële randvoorwaarden voor het te ontwikkelen beleid.  

Voor de ontwikkeling van het beleidsplan 2018-2022 worden in deze nota contouren geschetst van te 
verwachten ontwikkelingen voor de komende tien jaar. Te nemen maatregelen op het gebied van 
financiën, personeel  en  gebouwen vragen immers om inpassing in een lange termijn visie.  

Aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen: 
- te verwachten ontwikkeling van het ledenbestand (aantal, leeftijdsopbouw) 
- te verwachten bijdrage per leeftijdscategorie 
- inkomstenraming (levend geld, exploitatie gebouwen, rente) 
- te verwachten ontwikkeling van uitgaven bij ongewijzigd beleid 
- financiële gevolgen bij ongewijzigd beleid 
- omvang financiële middelen om tekorten op te vangen 
- opties in personele sfeer om  inkomsten en uitgaven  in evenwicht te brengen 
- opties betreffende  onroerend goed, afgestemd op de toekomstige behoefte  en gewenste functie 

tot kerk-zijn 
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3. Ontwikkeling ledenbestand, verdere daling en vergrijzing 

Voor het opstellen van de onderdelen van het beleidsplan is het nuttig om na te gaan hoe het ledental 
en de opbouw van de gemeente zich zal ontwikkelen. Dit is niet alleen van belang voor financiële 
prognoses, maar ook voor het beeld van de pastorale behoeftes, de te verwachten ontwikkelingen voor 
het jongerenwerk, en voor de mogelijkheid om voldoende kader aan te trekken.   Nagegaan is hoe de 
opbouw is van onze gemeente en hoe die zich verhoudt  tot  landelijke kerkelijke ontwikkelingen en die 
bij de burgerlijke gemeente.  Daar uit zijn trends afgeleid voor de ontwikkelingen in de komende 
decennia. De uitkomsten zijn zodanig dat die van belang zijn voor alle beleidsterreinen. 
 
Huidige situatie 

Het totaal aantal leden bedraagt aanvang 2018 ca. 1800; het aantal adressen ca. 1125. 

De PG Oosterbeek-Wolfheze is sterk vergrijsd. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de locatie 
Oosterbeek-Wolfheze in de Gemeente Renkum een oververtegenwoordiging heeft van ouderen boven 
70 jaar, en een ondervertegenwoordiging in de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar. Maar veel 
doorslaggevender is het feit dat de PG procentueel laag vertegenwoordigd is in de leeftijdscategorie 0 
tot 50 jaar en procentueel toenemend naar mate burgers ouder worden.  

Van de inwoners van Oosterbeek en Wolfheze is in totaal 14,5 % lid van de PG. Landelijk ligt dit cijfer op 
ca. 11,5 %. Dit komt door de traditioneel protestantse achtergrond van de streek en door de gemiddeld 
oudere samenstelling. Van de PG O-W is 58% ouder dan 60 jaar; landelijk is dit 38%. Het verschil in 
opbouw met de landelijke kerk blijkt uit figuur 1. 
 

 
Figuur 1           Leeftijdsverdeling O-W vs. landelijk 

                       

Het  gemiddelde aandeel in de burgerlijke gemeenschap mag dan 14,5% bedragen, per leeftijdscategorie 
zijn er duidelijke verschillen. In de categorie tot 20 jaar ligt dit aandeel ongeveer op 8%. Opmerkelijk 
genoeg liggen voor de gehele leeftijdscategorie van 20 tot 50 de percentages nauwelijks hoger en komt 
dit niet uit boven de 10%. Pas vanaf 50 stijgt dit percentage geleidelijk tot 30% en meer voor personen 
boven de 85 jaar. Zie figuur 2. 
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Figuur 2       Aandeel PG O-W t.o.v. inwoner O-W  

 

Meelevendheid en participatie als kerkvrijwilliger  

Het meten van meelevendheid is niet eenvoudig, maar toch wel van belang wanneer we kijken naar 
participatie als kerkvrijwilliger. Over het algemeen gaat op dat die participatie hoger is bij grotere 
meelevendheid. Het bezoek aan kerkdiensten geeft niet een volledig beeld maar wel een indicatie.  

De zondagse kerkdiensten van de PG O-W worden gemiddeld bezocht door ca. 15 % van de 
gemeenteleden (= 2 % van de bevolking!). Op hoogtijdagen ligt dit percentage niet hoger dan 18 à 23%. 
Rekening houdend met betrokken gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen gaan en met wat 
minder dan wekelijkse kerkgangers, bedraagt het aantal zeer betrokken leden ca 350 (ca. 20%). In de 
leeftijdsgroep waaruit het kader komt, 30 tot 75 jaar, bedraagt dit aantal naar schatting ca. 280.  

Dit betekent dat met een aantal van ca 240 structurele kerkvrijwilligers de participatie van betrokken 
gemeenteleden hoog is. En dat stemt overeen met de waarneming zondags in de kerk; veel van de 
aanwezigen zijn op een of andere wijze actief.  
Het aandeel van vrijwilligers bedraagt:  t.o.v. de gehele gemeente              ca. 15 % 
                                                                       t.o.v. 30-75 jarigen                           ca. 25 % 
                                                                       t.o.v. betrokken 30-75 jarigen        ca. 80 % 

Toekomstige demografische ontwikkelingen 

De Provincie Gelderland geeft aan dat de Gemeente Renkum de komende jaren een beperkte krimp zal 
vertonen. Daarbij neemt overigens de categorie > 65 jaar toe en tekent zich een daling af in alle 
leeftijdscategorieën daaronder.  

De leeftijdsopbouw van de PG O-W en de ontwikkelingen in de burgerlijke gemeente geven de 
mogelijkheid om een raming te maken van het ledental per leeftijdscategorie. Daarbij worden voor een 
basis scenario de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Aanname dat de trend zich doorzet dat uiteindelijk op lange termijn in deze regio ca 7 % van de 
bevolking lid zal zijn van een PG; landelijk wordt van een nog lager percentage van 5% uitgegaan 

- Aanname dat leden > 60 jaar zich niet laten uitschrijven; in de leeftijdscategorie daaronder zal dit 
deels wel het geval zijn 

- Veroudering treedt op door lage instroom in jongste leeftijdscategorieën; leeftijdscategorieën 
schuiven door, waarbij huidige grote midden categorie verkleint en doorschuift naar hogere 
leeftijdsgroep 
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-   In Oosterbeek en Wolfheze neemt het aantal nieuwe bewoners maar beperkt toe door een aantal 
nieuwbouwprojecten.  

Deze ontwikkeling leidt tot het volgende beeld: 

 

Figuur 3       Ontwikkeling aantal leden per leeftijdscategorie 

 

 

Figuur 4      Ontwikkeling totaal aantal leden 

Bij deze geschetste ontwikkeling daalt het totale ledenbestand geleidelijk en stijgt het aandeel ouderen :  

                                 2010:             ca. 2150               waarvan 55% > 60 jaar,      21% >75 jaar 
                                 2015:                   1900                               58%                        30% 
                                 2020:                   1650                               61%                        33% 
                                 2025:                   1400                               63%                        36% 
                                 2030:                   1150                               66%                        41% 

Het ledenbestand is inclusief ca. 250 ingeschrevenen die geen dooplid of belijdend lid zijn, waarvan het 
merendeel niet meelevend is.    

Naast de algemeen neergaande aantallen vallen qua samenstelling van de gemeente een aantal zaken 
op: 
- De daling in de leeftijdscategorie 80 en ouder is vooralsnog zeer beperkt  
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- Voor de categorie 70-80 jarigen is er de komende jaren een beperkte daling te verwachten als 
gevolg van een geringere doorstroming 

- Het aantal leden beneden de 40 neemt af door een terugloop in de bevolking in deze categorie en 
door de dalende participatiegraad; een dubbel effect 

- De grootste daling doet zich in absolute vorm voor in de leeftijdsgroep 40 tot 70 jaar. Van ca. 950 in 
2010 naar 790 in 2015,  ca. 620 in 2020 en ca. 330 in 2030 

Deze ontwikkelingen zijn van belang voor de te verwachten activiteiten en aandachtsgebieden in de 
gemeente. De groep ouderen blijft voorlopig redelijk stabiel; de groep waaruit het kader komt verkleint 
sterk. Jonge gezinnen gaan een nog kleiner deel uit maken en het aantal kerkgangers zal verder 
teruglopen (maar gezien de huidige participatie waarschijnlijk minder snel en daarmee verder 
vergrijzen).  De problematiek is zichtbaar gemaakt in figuur 5. 

 
Figuur 5     Ingeschrevenen  PG O-W per leeftijdsgroep    

Uit de figuur blijkt dat de groep waaruit het kader komt, 30-75 jaar, met een derde inkrimpt in de 
komende 10 jaar. Deze trend is al langer waarneembaar; het is dus ook niet zo gek dat het vinden van 
medewerkers steeds lastiger wordt. Te gelijkertijd is de groep ouderen, waar nu veel aandacht naar 
uitgaat, redelijk stabiel. Het aantal leden in de categorie 30-75 jaar is momenteel ruim 2 keer groter dan 
die in de categorie > 75 jaar; in 2020 is deze verhouding naar raming teruggevallen naar ruim 1,5 en in 
2030 zijn beide groepen ongeveer even groot.  En voor de lange termijn is van belang dat de groep 
jongeren in dit scenario verder daalt. Voldoende stof om na te denken over welke gevolgen en 
uitdagingen dit heeft voor alle werkzaamheden. 

Het op te stellen beleidsplan zal rekening moeten houden met deze ontwikkeling, ook al betreft dat een 
horizon van zo’n vier à vijf jaar. In die periode is de beschreven trend niet anders. Timing, voorbereiding  
en communicatie van aanpassingen zijn essentieel. 

Reflectie op prognoseontwikkeling ledenbestand 

Is dit een te pessimistisch beeld? De daling bedraagt in dit scenario per jaar rond de 50 leden of wel 
nagenoeg 3% per jaar, wat landelijk gezien als niet ongunstig moet worden beoordeeld (raming in range 
van 3,5 tot 6% daling per jaar).  Ook over een langere historische periode bezien is de geprognosticeerde 
daling niet buiten proporties. 
De huidige leeftijdsopbouw met minder dan 10% participatie van de burgerlijke bevolking voor 
personen onder de 50 jaar maakt de voortgaande daling van het ledenbestand bijna onvermijdelijk.  Al 
met al lijkt het reëel om met een krimp van tenminste 50 leden per jaar rekening te houden, met name 
bij de middengroep en jongeren.    
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Dit uitgewerkte scenario lijkt daarmee zeker niet als te pessimistisch te moeten worden bestempeld; 
slechtere scenario’s zijn niet uit te sluiten. 

4. Ontwikkeling financiële bijdrage leden, geleidelijke daling 

Huidige situatie 

De participatie en de bijdrage per lid verschillen sterk per leeftijdscategorie. Op een totaal ledenbestand 
van ca. 1800 begin 2018 bedraagt het aantal verzonden kohieren (aantal eenheden die potentieel 
kunnen bijdragen) voor kerkbalans ca. 1000, waarin de gezinssamenstelling tot uitdrukking komt. 
Hiervan draagt effectief ca. 85 % bij (was 79% in 2010). De gemiddelde bijdrage voor Kerkbalans (CvK 
deel) bedraagt momenteel ca. € 320 per bijdragend eenheid, of wel ruim € 150 per bijdragend lid. 
Gespreid over alle leden komt dit neer op ca. € 130 per jaar. (Landelijk € 107). De opbrengsten uit giften 
en collectes zijn in O-W overigens lager dan het landelijk gemiddelde (ca. € 15 lager per lid). 

De gemiddelde bijdrage per bijdragend lid is landelijk gezien boven gemiddeld; dit is voor een groot deel  
verklaarbaar door de gemiddeld hogere leeftijdsopbouw van de PG O-W. Bovendien ligt het gemiddelde 
inkomen van de bewoners van Oosterbeek en Wolfheze duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde 
(ca. 10%).  

Er is een forse spreiding in kerkelijke bijdragen (fig.6).  

 

 

Figuur 6    Spreiding kerkelijke bijdrages 
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Hierdoor is de inkomstenverdeling ook asymmetrisch. Een groot deel van de inkomsten wordt 

opgebracht door een beperkt aantal gemeenteleden (fig.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figuur 7    Inkomstenverdeling 

Verder is het duidelijk dat oudere gemeenteleden in verhouding meer bijdragen, al hoe wel dat de 
laatste jaren is afgevlakt (fig. 8) 
 

         

 

Figuur 8    Bijdrage per eenheid naar leeftijdscategorie 
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De bijdragen in de leeftijdscategorie van 35 tot 65 jaar zijn de achterliggende jaren naar elkaar 
toegegroeid en stabiliseren zich rond een niveau van € 200 à 250 per jaar. Mutaties bij de leeftijdsgroep 
onder de 25 jaar worden sterk beïnvloed door het verloop en het kleine aantal. Financieel belangrijk is 
het bijdrageniveau van de categorie gemeenteleden boven de 65 jaar. Zij maken momenteel ca 50% uit 
van het ledental en leveren ca. 75% van de inkomsten (fig. 9).  

 

Figuur 9         Bijdrage per leeftijdscategorie  

   

Uit het voorgaande blijkt dat de kerkbalans-acties van de achterliggende jaren positief hebben 
bijgedragen aan participatie en bijdrageniveau. Desalniettemin is het absolute inkomstenniveau gedaald 
ten gevolge van het teruglopende ledenaantal. In het vorige beleidsplan was op basis van deze 
ontwikkelingen verwacht dat het inkomen uit vrijwillige bijdragen aanvankelijk beperkt zou dalen, 
waarna vanaf 2015 een duidelijk dalende tendens zou inzetten. In werkelijkheid deed zich dat iets 
eerder voor, waarbij in 2014 voor het eerst een daling optrad van de gemiddelde bijdrage per eenheid ( 
fig. 10).  De positieve correctie in 2016  lijkt het gevolg van de publicatie van een richtlijn bij de actie 
Kerkbalans van dat jaar.    

                      

 

Figuur 10    Totale vrijwillige bijdrage CvK                           
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Naast de jaarlijkse vrijwillige bijdrage zijn er voor het CvK inkomsten uit levend geld via de collectes in de 
kerkdiensten. Deze inkomsten zijn de laatste jaren beduidend teruggelopen naar een niveau van ca. € 
12.000 per jaar. 

Naast deze jaarlijkse bijdragen zijn er incidenteel inkomsten uit  legaten en schenkingen. De 
achterliggende jaren varieerden deze tussen de € 5.000 en 40.000 per jaar.  

Te verwachten ontwikkeling bijdrages 

Op basis van de ontwikkeling van het ledenbestand en de bijdragen  per leeftijdscategorie is een raming 
te maken van de te verwachten ontwikkeling van de financiële bijdragen voor de komende tien jaar. 
Gelet op de onzekerheden is een financiële prognose voor een nog langere termijn minder zinvol. Bij de 
ramingen zijn de volgende aannames gehanteerd: 

- Het aantal leden loopt zoals eerder aangegeven geleidelijk verder terug van 1900 in 2015 naar ca 
1650 in 2020 en 1400 in 2025 (zie figuren 3 en 4) 

- Overeenkomstig de daling van het ledenbestand zal het aantal eenheden eveneens  afnemen; 
geraamd wordt dat deze teruglopen van 1020 naar ca 875 in 2020 en 750 in 2025 

- Er wordt vanuit gegaan dat door een actief kerkbalansbeleid de relatief hoge participatiegraad voor 
55 jaar en ouder kan worden gehandhaafd 

- Een verdere verhoging van de participatiegraad van jongere leden is wellicht met gerichte acties 
verder te verbeteren; in eerste instantie wordt de huidige participatiegraad aangehouden 

- Aangenomen wordt dat ondanks de druk op de koopkracht van gepensioneerden het huidige 
geefgedrag niet naar beneden wordt bijgesteld 

- Voor aan het arbeidsproces deelnemende eenheden wordt er vanuit gegaan dat de bijdragen met 
het inflatiepercentage worden verhoogd (aangenomen op 2% jaar); voor niet (meer) werkenden 
wordt gelet op de onzekere pensioenontwikkeling gerekend met vrijwel stabilisatie 

- Mede gelet op het verleden wordt in de basis raming niet uitgegaan van structureel hogere 
bijdragen; oplopende tekorten en voor te stellen maatregelen zouden een effect kunnen hebben 

- Evenmin wordt in de basis benadering niet uitgegaan van structureel lagere inkomsten als gevolg 
van het wellicht wegvallen van enkele zeer sterk bijdragende leden 

Als gevolg van de mutaties in het ledenbestand verandert de verdeling van de actief bijdragende 
eenheden per leeftijdscategorie.  Door de veroudering / opschuiving treden er naar verwachting tevens 
veranderingen op in de gemiddelde bijdrage per leeftijdscategorie. 

Op basis van de te verwachten ontwikkeling van het ledenbestand en de participatie per 
leeftijdscategorie valt de volgende ontwikkeling te verwachten van het aantal bijdragende eenheden:  

 

Figuur 61     Ontwikkeling aantal bijdragende eenheden  
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Het is duidelijk dat de teruggang in het ledental resulteert in een eveneens teruglopend aantal 
bijdragende eenheden. Op grond van de aannames omtrent de bijdragen per leeftijdscategorie zal per 
saldo de bijdrage per bijdragende eenheid in de loop van de tijd in geringe mate gaan afnemen. Per 
saldo resulteert dit in een duidelijk neerwaartse trend van de te verwachten inkomsten uit vrijwillige 
bijdragen (fig. 12).   

 

Figuur 7    Prognose ontwikkeling vrijwillige bijdrage CvK 

Uit deze prognose volgt dat de vrijwillige bijdrage de komende jaren met ca. € 10.000 per jaar zal gaan 
afnemen. In 2020 zullen met deze uitgangspunten de vrijwillige bijdragen zijn teruggelopen naar ca. € 
230.000 per jaar.  

De inkomsten uit collectes vertonen de laatste jaren een dalende tendens (nu ca. € 12.000 excl. 
afdrachtcollectes per jaar). Het bezoek aan de kerkdiensten zal naar verwachting verhoudingsgewijs 
minder teruglopen dan het aantal leden. Aangenomen kan worden dat er enig negatief gevolg is. 

De totale jaarlijkse inkomsten uit levend geld, afgezien van eventuele niet in te calculeren 
nalatenschappen, bedragen in 2017 ca.  € 275.000. Verwacht wordt dat deze inkomstenbron terugloopt 
naar ca. € 240.000 in 2020 en vervolgens daalt naar ca. € 185.000 in 2025.  

Reflectie op prognose inkomsten uit levend geld 

De geprognosticeerde inkomstendaling lijkt in lijn met de verwachtingen uit het vorige beleidsplan 
2010-2015, zij het dat de neerwaartse trend iets eerder is ingezet. De negatieve effecten na 2017  lijken 
somber, maar zijn het gevolg van de dan ook voelbare daling van het aantal oudere gemeenteleden in 
de best betalende categorie.   

De prognose is gevoelig voor afwijkingen in aannames.   
- Niet zo zeer voor een wellicht verbeterde participatie van jongeren; het absolute effect van hun 

bijdrage blijft relatief gering, maar is wel een essentiële opstap naar participatie en verhoogde 
inbreng daarna.  

- De aanname dat pensioengerechtigden de inflatie niet volgen heeft  een belangrijk effect  Het 
betreft hier een groot aantal en een gemiddeld hoog bijdrageniveau. Zou de inflatie door hen 
gemiddeld voor de helft  wel gevolgd worden dan zou de prognose voor 2020 ca. €10.000 en voor 
2020 ca. € 15.000 gunstiger uitvallen.  

- Het wegvallen van enkele grote begunstigers is gezien de leeftijden een risico  
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5. Ontwikkeling overige inkomsten 

Naast de inkomsten uit levend geld zijn er voor het CvK de exploitatie opbrengsten uit onroerend goed 
en rente inkomsten. 

Exploitatie onroerend goed 

De huurinkomsten uit woningen zijn de laatste jaren drastisch teruggelopen doordat 2 pastorieën door 
vertrek van predikanten zijn vrijgekomen en vervolgens verkocht. Een vrijkomende particuliere woning  
aan de Benedendorpsweg en een stuk landbouwgrond zijn eveneens afgestoten. [Tegenover deze daling 
in inkomsten staan overigens ook daling van lasten en extra rente-inkomsten].  De inkomsten uit 
woningen bedragen in 2017 € 25.000, waarvan ca. € 13.000 afkomstig is uit woningen die niet als 
pastorie of kosterswoning in gebruik zijn. Huuraanpassingen volgen ongeveer de inflatie. Na 
pensionering van de NM in 2019 vervallen de huurinkomsten uit de kosterswoning.   

De inkomsten uit verhuur van kerkgebouwen en nevenruimtes (inclusief de Burcht) liggen de afgelopen 
jaren op een niveau van ca. € 45.000, exclusief de opbrengsten uit catering. Tegenover een lichte daling 
van de verhuur van de Vbk en de Burcht staan hogere inkomsten uit verhuur van de OK. Voor de 
komende jaren wordt daar nog enige verdere groei verwacht. Vanaf 2018 wordt de Burcht afgestoten 
en vervallen daardoor inkomsten ter grootte van ca. €10.000 per jaar. [Daar staan overigens grotere 
kostenbesparingen tegenover].                                                                                               De extra 
opbrengsten uit cateringactiviteiten in de Vbk  bedragen ca. € 20.000 per jaar.   

Rente-inkomsten 

Rentebaten zijn vooral afhankelijk van het saldo van het beschikbare vermogen en de rentestand. Door 
de verbouw van de Oude Kerk zijn de beschikbare middelen, zoals gepland, in 2013 en 2014 sterk 
gedaald. In 2014 werd door calamiteiten ook ingeteerd op de reserve voor groot onderhoud. De 
vermogenspositie was daardoor begin 2015 teruggelopen naar ca. € 550.000. Door de verkoop van 
landbouwgrond eind 2015 en de verkoop van 2 woningen in 2016 is het vermogen hersteld naar een 
niveau van ca € 1.500.000 begin 2017.  

Door te terugloop van het vermogen en de dalende rentestand liepen in de afgelopen periode de rente-
inkomsten terug van ca € 30.000 naar € 7.000 in 2015. De zeer lage rentestand van dit moment beperkt 
de extra  inkomsten uit de herstelde kaspositie. Aangenomen wordt dat in de loop van de tijd het 
renteniveau zich enigszins en geleidelijk zal herstellen, naar een niveau van ca. € 18.000 rond 2020.  

Een onzekere factor  betreft de mogelijke opbrengst van het afstoten van de Open Hof Kerk en de 
Burcht in Wolfheze. Vanaf 2018 worden deze gebouwen niet meer gebruikt door onze gemeente. Ook 
het vrijkomen van de kosterswoning biedt de mogelijkheid tot een andere bestemming. Verkoop van dit 
alles zou kunnen leiden tot extra rentebaten.    

6. Ontwikkeling uitgaven, verdere reductie 

Gedurende de beleidsplanperiode 2012-2017 zijn de kosten meer dan de raming teruggelopen. Dit werd 
met name veroorzaakt door de mogelijkheden die ontstonden bij vertrek en emeritaat van predikanten. 
Verder is conform de afspraken vrijkomende onroerend goed afgestoten. De in 2016 genomen beslissing 
tot het concentreren van de zondagmorgendiensten in de Vredebergkerk leidt voorts tot extra 
besparingen vanaf 2017: beduidend minder kosten voor gastpredikanten en energiekosten.   

Door mutaties in de predikantbezetting zijn de afgelopen jaren de predikantskosten duidelijk 
neerwaarts bijgesteld. De deeltijd detachering van HS, het vertrek van JV als ouderenpastor, vervolgens 
het vertrek van HS met een deeltijdvervanging door PD, plus het emeritaat van ICBF hebben de 
bezetting geleidelijk teruggebracht van ca 3 fte in 2007 naar 1,7 fte in 2017. Het aantal leden per 
predikant ligt daarmee overigens nog onder het landelijk gemiddelde. In de prognose wordt er van 
uitgegaan dat bij het emeritaat van OvdV in 2020 zijn fulltime functie vanaf dat moment zal worden 
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ingevuld in deeltijd, waardoor de totale bezetting verder afneemt naar 1,4 fte, in lijn met de verdere 
ledendaling.  

De salariskosten voor overig personeel zijn de laatste jaren vrijwel onveranderd gebleven, in lijn met er 
aan verbonden werkzaamheden voor de exploitatie van de gebouwen en het kerkelijk bureau. Sinds 
2014 wordt de financiële administratie geheel in eigen beheer uitgevoerd. De nieuw aangestelde 
administrateur is hoger gekwalificeerd, concentreert zich uitsluitend op financiële zaken, en heeft 
daarbij een kleinere fte aanstelling. Per saldo stegen daarmee de personeelslasten niet terwijl de 
bijdrage aan KKA is verminderd. Vanaf 2018 vervalt de exploitatie van de Burcht en vallen beheerkosten 
weg. Per medio 2019 gaat Nico Mons met pensioen. Aangenomen wordt dat zijn werkzaamheden deels 
door vrijwilligers (kosterdiensten) en deels door parttime beheerders worden ingevuld. Per saldo 
ontstaat hierdoor een duidelijke besparing. 

De kosten van onroerend goed zijn de derde belangrijke kostenpost. Vaste lasten en onderhoudskosten 
zijn gedaald als gevolg van de verkoop van 3 woningen. Het besluit om de gebouwen in Wolfheze en de 
kosterswoning binnen enkele jaren af te stoten leidt tot minder uitgaven voor onderhoud. Er wordt van 
uitgegaan dat deze voorzieningen uiterlijk in 2020 zijn afgestoten waardoor alle kosten wegvallen.  

De kosten voor activiteiten en beheer worden de komende tijd constant verondersteld. De afdrachten 
aan de PKN dalen in lijn met de inkomsten.  

Een groot deel van de uitgaven is onderhevig aan reguliere kostenstijgingen. Aangenomen moet worden 
dat deze tenminste met het inflatiepercentage zullen stijgen. (Hier aangenomen op 2% per jaar). 

 Via rubricering naar kostensoorten ontstaat het volgende beeld:                                                                

 2010 2015 2017 2022 

Salarissen predikanten                            € 245.000  172.000 145.000 135.000 

Salarissen beheer, organisatie                      114.000 124.000 123.000 93.000 

Kosten onroerend goed                                   105.000 97.000 96.000 66.000 

Kosten organisatie                                              25.000 23.000 13.000 14.000 

Kosten activiteiten                                                                                                 25.000 10.000 13.000 13.000 

Afdracht PKN                                                        25.000 20.000 18.000 16.000 

Totaal 544.000 446.000 408.000 337.000 

 

7. Financiële gevolgen, afnemende tekorten 

Ten opzichte van het beleidsplan 2012-2017 met de daarin opgenomen maatregelen (met name 
detachering HS voor 0,2 fte,  geen vervanging van IBF bij haar emeritaat in 2016, dubbeldiensten OK / 
OHK,  verkoop van boventallige woningen)  verloopt de personele bezetting van predikanten sneller 
terug dan verwacht. Dit voordeel werd echter tenietgedaan door de trage verkoop van onroerend goed, 
de wat eerder dan verwachte terugloop van inkomsten uit kerkbalans en de lagere rentestand. Per saldo 
zijn de afwijkingen in de overige kosten bescheiden.  

De verkoop van twee woningen in begin 2016 verbeteren het beeld in 2016. De inkomsten uit levend 
geld vertonen eveneens een afwijking in gunstige zin t.o.v. de begroting. Voor het eerst na acht jaar 
komt daarmee  het operationele tekort duidelijk gunstiger uit dan het gemiddelde verlies van rond de € 
100.000 per jaar. 
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Ten opzichte van het beleidsplan 2012-2017 zijn, zoals vermeld, additionele maatregelen genomen die 
het geraamde tekort geleidelijk terugdringt richting 0: 

- In 2016 en 2018 worden energiebesparende investeringen in de Vredebergkerk uitgevoerd. 
- In 2017 gaat aantal predikantsplaatsen met 0,3 terug naar 1,7 fte 
- In 2017 wordt nog slechts 14 keer per jaar een dubbeldienst gehouden in de Oude Kerk en de 

Open Hof Kerk 
- In 2018 worden alle zondagmorgendiensten geconcentreerd in de Vredebergkerk 
- In 2018 wordt de exploitatie van de OHK en de Burcht stilgelegd en zullen deze gebouwen / 

grond worden afgestoten 
- In 2019 gaar NM met pensioen; hij zal niet voor 100 % worden vervangen. Vanwege de 

exploitatie van de VBK en de OK zullen wel extra betaalde beheeruren nodig zijn. Een deel van 
de taken zal door vrijwilligers worden ingevuld.  

- Na zijn vertrek zal de kosterswoning worden afgestoten. 
- In 2020 gaat OvdV met emeritaat. Gelet op het dalende ledental wordt aangenomen dat op dat 

moment de predikantsbezetting wordt aangepast naar 1,4 fte.  

Voor het eerst zet zich na een lange periode van forse tekorten in 2016 een reductie in van het 
exploitatietekort. Door de doorwerking van voornoemde maatregelen gaat het resultaat richting 0 rond 
het jaar 2020.  

De totale effecten t.o.v. het lopende beleidsplan blijken uit onderstaande grafiek (fig.13).  

 

x 1000 €  

                  

Figuur 13    Verloop exploitatietekort  
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Als gevolg van te verwachten verder dalende inkomsten uit vrijwillige bijdragen en het effect van inflatie 
op de kosten zullen de tekorten zonder verdere maatregelen overigens weer gaan oplopen.  

 

                                       Ontwikkeling inkomsten 

          

 

                                          Ontwikkeling uitgaven 

         

 

Figuur 14   Ontwikkeling inkomsten en uitgaven  
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Figuur 85     Inkomsten en uitgaven bij verder ongewijzigd beleid 

In deze ramingen zijn overigens eventuele erflatingen buiten beschouwing gelaten. 
Het cumulatieve tekort uit normale exploitatie over de periode 2007 t/m 2017 bedraagt ca.                      
€ 980.000. Daarnaast vergden de verbouw van de Vbk en de OK  € 980.000 per saldo aan middelen. 
Daartegenover stonden bijzondere inkomsten uit nalatenschappen van € 170.000.  

Uit transacties van grond en woonhuizen werd in die periode een boekwinst gerealiseerd van                    
€ 1.580.000 

Per saldo ligt de kaspositie eind 2017 niet lager dan die was voorzien bij de start van de fusie, namelijk 
ca. € 480.000 lager (voorzien was specifieke reservering voor verbouw Oude kerk van  € 500.000). Daar 
staat tegenover dat het onroerend goed bezit drastisch is ingeperkt. Maar nog steeds zijn daar stille 
reserves aanwezig.  

8. Beschikbare financiële middelen, opvang tekorten 

De kaspositie van de PG O-W bedraagt begin 2018 ca. € 1,3 mln bedraagt. Daarnaast is er nog steeds de 
beschikking over onroerend goed dat schuldenvrij is.. Per 2018 komen de Open Hof Kerk en de Burcht in 
Wolfheze ter beschikking; in 2019 de kosterswoning naast de Vredebergkerk. Daarnaast beschikt de 
gemeente over een verhuurde woning in Oosterbeek (Benedendorpsweg) en een verhuurde woning in 
Wolfheze ( Lawijckerhof).  

                        

Figuur 16  Prognose kaspositie bij verder ongewijzigd beleid 
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Uit het verloop van de kaspositie blijkt dat de continuïteit vooralsnog financieel gezien niet in gevaar is. 
Begin twintiger jaren zal echter weer alert moeten gereageerd op dan naar verwachting weer 
oplopende tekorten.   

9. Mogelijke maatregelen om inkomsten en uitgaven verder in evenwicht te 
brengen 

Mogelijkheid verhoging inkomsten levend geld  

Geconstateerd is dat, gelet op de trend uit het verleden, de inkomstenprognose uit levend geld 
realistisch lijkt. De dalend trend van het ledenbestand leidt tot minder bijdragers. Dit betekent tevens 
dat de kostenstijgingen door inflatie niet of nauwelijks worden gevolgd aan de inkomstenkant.  

Voortzetting van een actief kerkbalansbeleid gericht op doelgroepen is noodzakelijk. Een hogere  
participatie van jongeren is na te streven al is het absolute effect op de inkomsten van de PG O-W  
relatief gering; maar het is wel een essentiële opstap naar participatie en verhoogde inbreng daarna.   

Per saldo lijkt het daarom verstandig niet uit te gaan van hogere ramingen uitlevend geld uit de eigen 
gemeente, ondanks de blijvende hoge inspanning.  

Daarnaast is het zoeken van nieuwe wegen nodig. Projectmatige ondersteuning is wellicht meer 
aansprekend. Fondswerving en de uitwerking van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk kan tot extra 
inkomsten leiden.  

Aanpassing uitgavenniveau 

Inzicht in de kosten per activiteit kan inzicht geven omtrent potentiële besparingsmogelijkheden. 

Om een beeld de krijgen van de kosten per activiteit zijn deze kosten toe te bedelen. Dit kan deels op 
basis van concrete gegevens en deels op basis van enige aannames berustend op indicaties uit 
interviews over tijdbesteding.  

De volgende uitgangspunten zijn daarbij gehanteerd: 
- De kosten van eigen predikanten zijn verdeeld over kerkdiensten (30%), pastoraat (35%), activiteiten 

(15%) en organisatie/overig (20%). Gastpredikanten 100% kerkdiensten.  
- De kosten van koster / beheerders zijn voor 10% toebedeeld aan kerkdiensten en 90% aan de 

exploitatie. De beheerder van de Burcht is voor 100% toegedeeld aan exploitatie. 
- De onderhoudskosten en vaste kosten van de kerkgebouwen zijn voor eenvoud toegedeeld aan de 

kerkdiensten. 
- De energiekosten van de VBK, OK en OHK worden voor resp. 25%,  80% en 100% toegerekend aan 

kerkdiensten; de rest aan exploitatie. 
- In de kosten van catering hangt € 3000 samen met het koffiedrinken na/voor kerktijd. 
 

  

Figuur 17    Uitgaven per categorie 
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Opgemerkt wordt dat de organisatiekosten relatief hoog zijn, met name door het toerekenen van uren 
van predikanten. Overigens zijn deze in absolute zin om deze reden de laatste jaren fors gedaald.  

Bij de afwegingen is voorts te betrekken dat bij kosten van gebouwen en woningen geen enkele 
vergoeding is opgenomen voor het geïnvesteerd vermogen (onroerend goed is geheel afgeschreven).   

In de discussie over de beleidsvorming zijn de volgende zaken te overwegen:  

Aanpassing aantal predikanten  

De kosten van de predikanten zijn de laatste jaren duidelijk teruggelopen, maar blijven de hoogste 
uitgavenpost. Sturing op deze kosten is, gelet op de landelijke afspraken, niet mogelijk, al staat dit wel 
ter discussie. Het enige moment waarop een correctie van het aantal predikantsplaatsen kan plaats 
vinden is een moment van vertrek of een vrijwillige verkorting van de arbeidsduur. In 2017 trad er een 
afgesproken correctie op doordat de tijdelijke aanstelling van PD teruggaat van 1 fte naar de 
oorspronkelijke 0,7 fte aanstelling.  

Zoals eerder geschetst zijn de vooruitzichten dat de daling van het aantal gemeenteleden zich 
onverminderd voortzet. Verder neemt door concentratie van de zondagmorgendiensten in één 
kerkgebouw het aantal preekdiensten vanaf 2018 verder af. Een geleidelijke aanpassing van het aantal 
predikantsplaatsen lijkt daarmee voor de hand te liggen. Daarbij speelt mee dat het aantal 
gemeenteleden per predikant hier ondanks de aanpassingen onder het landelijk gemiddelde ligt    (fig. 
18). 

Bij het emeritaat van OvdV in 2020 doet zich de mogelijkheid tot aanpassing voor. In de prognoses is 
aangenomen dat de predikantsbezetting van verder teruggebracht wordt van 1,7 naar 1,4 fte. 

   

              

Figuur 18   leden per predikant 

In 2019 zal op basis van laatste inzichten en prognoses de opvolging van OvdV moeten worden 
gedefinieerd. Daarbij kan rekening worden gehouden met wensen van PD, maar ook met een mogelijk 
andere invulling met bijvoorbeeld kerkelijk werker(s).   
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Aanpassing zondagmorgen diensten 

Begin 2016 is besloten het aantal zondagmorgendiensten terug te brengen naar 1 dienst in de 
Vredebergkerk. De dubbeldiensten de in de Oude Kerk en de Open Hof Kerk komen hiermee te vallen. 
Na een overgangsjaar in 2017 zal dit volledig ingaan per januari 2018. De OK blijft als kerk  gehandhaafd 
voor speciale diensten (uitvaarten, huwelijken, vespers, kleine diensten); de OHK en het er bij 
behorende verenigingsgebouw de Burcht zullen dan worden afgestoten.  

Er treden directe besparingen op door minder energieverbruik, schoonhouden en het niet meer nodig 
zijn van gastpredikanten. Besparing ca. € 22.000 aan variabele kosten. Bij het afstoten van de gebouwen 
in Wolfheze vervallen tevens de vaste kosten (onderhoud, verzekering, belasting) van       € 15.000. 
Voorts wordt het exploitatieverlies ( ca. € 9.000) van de Burcht gestopt en zal verkoop mogelijk extra 
rente-inkomsten genereren. Voornoemde effecten zijn in de prognose verwerkt.  

Exploitatie kerkelijke ruimtes 

De exploitatie van kerkelijke ruimtes levert een belangrijke inkomstenbron. Ze leveren een dekking van 
de vaste kosten en dragen bij aan de sociale rol van de kerk in de samenleving. 
 

Bij de Burcht zijn door de constructie de inkomsten en uitgaven redelijk in beeld te brengen. De kosten 
van de beheerder bedragen netto, na verrekening van huur, ca. € 6.000 per jaar. Het gemiddelde 
onderhoud en vaste lasten bedragen ca. € 6.000; de energiekosten ca € 7.000. Daar staan 
huurinkomsten tegenover die geleidelijk teruglopen van € 12.000 naar € 10.000. Per saldo blijft er een 
tekort van ca. € 9.000 per jaar.  
 

Voor de exploitatie van de Vredebergkerk en de Oude Kerk is een indicatie van kosten alleen te krijgen 
door toedeling van kosten. Bij de toegepaste verdeling blijkt er een jaarlijks exploitatietekort van € 
30.000 a 35.000 te zijn, waarbij vaste lasten van de gebouwen als onvermijdelijk worden beschouwd en 
niet zijn toegedeeld aan de exploitatie. De toegerekende personeelslasten worden voor slechts ca 50% 
gedekt. Beëindiging van deze activiteiten zou echter slechter uitpakken omdat de kosten van NM dan 
geheel ten laste komen van de VBK. Verdere vergroting van inkomsten is de enige manier om op korte 
termijn het negatieve saldo te verkleinen, maar de mogelijkheden hiertoe zijn beperkt. De verhuur van 
de Oude Kerk vertoont een positieve trend; die van de Vredebergkerk is redelijk stabiel.  Op langere 
termijn is een full time koster/beheerder van de VBK een te zware belasting. Per medio 2019 gaat Nico 
Mons met pensioen. Aangenomen wordt dat zijn werkzaamheden deels door vrijwilligers 
(kosterdiensten) en deels door parttime beheerders worden ingevuld. Per saldo ontstaat hierdoor een  
besparing van ca.€  30.000 per jaar. Dit effect is in de prognose meegenomen.  
 

Bij verhuuroverweging is het bewustzijn van het kostenniveau van belang. Het energieverbruik van 
bijvoorbeeld een kerkzaal bedraagt ca. € 75 à € 150 per dagdeel voor resp. de OK en de VBK.  De inzet 
van een medewerker kost gemiddeld € 30 per uur. (Salaris + cao toeslagen, plus sociale lasten en 
pensioenpremies). 
 
Toekomst Oude Kerk 
 

Op de korte termijn wordt de Oude Kerk voor kerkelijke doelen gebruikt voor de kleinere diensten van 
de PG O-W, zoals de vespers, de diensten in de stille week, kerkelijke uitvaarten en trouwdiensten. Dit 
betreft ca. 25 diensten per jaar. Daarnaast wordt de kerk gebruikt voor concerten, lezingen en 
(school)bezoeken, die per saldo geen geld genereren. De belangrijkste geldinkomsten komen voort uit 
verhuur voor externe huwelijken, momenteel ca. 20 per jaar (inkomsten uit verhuur ca. € 12.000 per 
jaar). De Stichting Vrienden van de Oude Kerk verkrijgt netto inkomsten van ca. € 2.000 t.b.v. van de 
instandhouding van de OK, met name door het werk van de vrijwillige gidsen.  
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De vaste lasten van de Oude Kerk (onderhoud gebouw, belastingen, verzekeringen) bedragen gemiddeld 
ca. € 10.000 per jaar, rekening houdend met 50% SIM subsidie op noodzakelijk onderhoud van dit 
rijksmonument. De variabele kosten voor het gebruik (energie, beheerders) bedragen bij het huidige 
activiteitenniveau  € 6.500 p.j.  
 

Per saldo rest er dus een redelijk klein exploitatieverlies. [Bovendien, wanneer de kleinere diensten in 
de Vredeberg zouden worden gehouden zouden daar de kosten vanwege de omvang van het gebouw 
hoger uitvallen]. Bij toename van het aantal externe huwelijken (ca 8 p.j.) kan het tekort geheel worden 
weggewerkt. 
 

Er is momenteel dan ook geen financiële reden om de Oude Kerk af te willen stoten. Bovendien past 
deze kerk wellicht in een zeer lange termijn plaatje wanneer de Vredebergkerk te groot zou kunnen 
worden. Zowel de PG O-W als de SVOK zullen zich beide inzetten om de externe inkomsten de komende 
jaren te verhogen. Er worden gesprekken gevoerd met de SVOK om de overdracht van geldmiddelen ten 
behoeve van de instandhouding van her kerkgebouw goed te regelen; dat is nu niet goed vastgelegd.  
 

Naast commercieel gebruik is de Oude Kerk goed in te zetten voor bezinningsdoeleinden. Tenminste 
kostenneutraliteit zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn, terwijl bij intensiever gebruik voor diverse 
doeleinden het agendabeheer en verdere afspraken goed moeten worden afgestemd met het kerkelijk 
bureau (en beheerders).              

Woningen voor kerkelijk gebruik 

Momenteel is er 1 woning aan de Benedendorpsweg als pastorie in gebruik. De huurvergoeding door de 
predikant is bepaald volgens de CAO. De huurvergoeding is net voldoende om de gemiddelde kosten 
voor onderhoud, verzekering en belasting te dekken.   

De tweede predikant heeft een eigen woning. Bij vertrek zal de PG O-W zo nodig aan een nieuwe 
predikant woonruimte moeten aanbieden; dit kan zowel een koop- als huurwoning zijn. In reserves is 
hiermee rekening te houden. 

Voorts wordt beschikt over een kosterswoning bij de Vredebergkerk. Bij vertrek van NM in 2019 komt 
deze woning vrij. Het betreft een bedrijfswoning. Bij verkoop zal aanpassing van het bestemmingsplan 
nodig zijn.     

Niet kernactiviteit, woningen voor niet kerkelijk gebruik 

Vanaf 2016 zijn er nog 2 woningen, niet in gebruik voor kerkelijke activiteiten. Deze woningen genereren 
bij externe verhuur huurinkomsten van ca. € 13.000 per jaar. De gemiddelde kosten voor onderhoud, 
verzekering en belasting bedragen ca. € 7.000. De gezamenlijke WOZ waarde is ca.          € 850.000.  

De huurinkomsten voor de woning in Oosterbeek worden jaarlijks geïndexeerd; die in Wolfheze ligt vast 
op basis van de verhuurovereenkomst uit 2005 die is afgesproken met de huurder en die als 
tegenprestatie in de woning investeerde. Een poging  tot aanpassing strandde in 2015 bij de rechter. Per 
saldo is dit overigens nog steeds de woning met de grootste huurmarge van de PG O-W. 

Ondanks de lage rentestand zal verkoop van deze woningen positief uitwerken op het resultaat. Het 
beleid blijft er dan ook op gericht deze woningen af te stoten wanneer de woningen vrij komen. Gelet 
op de kaspositie is hierbij geen haast geboden.   

Beheer, administratie  

De directe kosten (excl. doorrekening tijd predikanten) voor beheer en administratie zijn door eigen 
beheer de laatste jaren gedaald. Ze bedragen € 50.000 waarvan 60% salariskosten. Dit betreft ruim 11% 
van de totale uitgaven van de PG O-W, hetgeen als relatief hoog is aan te merken.  
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 Uitgavenniveau kerkdiensten, kerkblad, activiteiten 

Naast de kosten voor gebouwen en predikanten zijn de overige kosten voor activiteiten beperkt tot ca. € 
15.000. Aan enige verdere versobering kan worden gedacht, zoals betalen voor koffie, wat minder 
liturgische ondersteuningskosten, hogere bijdrage kerkblad, maar in totaal is de invloed beperkt. 
Negatieve aspecten van versobering zijn voorts niet uit te sluiten. Al met al is de financiële impact laag. 

Invloed nieuw beleid 

Het is denkbaar dat geheel nieuw beleid van de PG O-W zou kunnen leiden tot nieuwe activiteiten met 
nieuwe aantrekkingskracht en nieuwe inkomsten bronnen. Vanuit financieel oogpunt zal als 
randvoorwaarde moeten worden gehanteerd dat de er mee samenhangende extra kosten de extra 
inkomsten structureel niet zouden moeten overtreffen.  

Samenwerking met omringende gemeentes 

Een samenwerking met omringende gemeentes kan tot kostenbesparing leiden op beheersgebied. De 
kerkelijk bureau functie en de administratie (kosten € 50.000 p.j.) worden nauwelijks beïnvloed door het 
aantal ingeschrevenen. Zonder samenwerking zouden deze kosten procentueel toenemen. Verder kan 
de samenstelling van het pastorale team (predikanten/pastoraal werkers) wellicht worden 
geoptimaliseerd.   

10. Samenvatting beleidsvoornemens 

De achterliggende jaren is uitvoering gegeven aan de beleidsafspraken van het Beleidsplan 2012-2017. 
Het aantal predikantsplaatsen is wanneer de mogelijkheid zich voordeed in lijn gebracht met het 
verminderde ledenbestand. Niet benodigd onroerend goed werd afgestoten met een redelijk tot goed 
opbrengstniveau. Kostenbesparingen op beheersgebied zijn uitgevoerd door de administratie in eigen 
beheer te gaan uitvoeren. De geplande aanpassingen van de Oude Kerk hebben plaatsgevonden, al 
duurde dit proces lang en waren er door tegenvallers meer kosten meegemoeid.  

Het Beleidsplan 2012-2016 maakte melding van het nog in onderzoek zijn van de toekomst van de 
zondagmorgendiensten in de drie kerkgebouwen. Begin 2016 werd door de kerkenraad, na uitvoerig 
overleg binnen de gemeente, het besluit genomen deze terug te brengen naar één dienst in de 
Vredebergkerk per 1 januari 2018, met 2017 als overgangsjaar. De Oude Kerk blijft in gebruik voor 
bijzondere diensten; de gebouwen in Wolfheze zullen worden afgestoten. 

In 2016 is tevens besloten tot uitvoering van verduurzaminginvesteringen in de VBK die worden 
uitgevoerd in 2016 en 2017. Tegenover deze investeringen staan jaarlijkse kostenbesparingen.  

Voorts is in december 2016 een Beleggingsstatuut vastgesteld dat in uitvoering moet worden gebracht. 

In een nieuwe beleidsperiode vormen voorgaande besluiten het uitgangspunt. Daarnaast zijn 
voornemens op exploitatiegebied meegenomen in de financiële projecties.  Dit betekent voor de plan 
periode voor de beleidsvoornemens:  

- Standaard lopend beleid wordt gecontinueerd of verbeterd: 
.  Begrotingen en jaarrekeningen worden tijdig opgesteld. In juli worden de gegevens op de  
   website aangepast i.v.m. de ANBI status. Jaarlijks wordt tezamen met de begroting een 
   5 jaar prognose opgesteld. 
.  Geldwerving is belangrijk; de Actie Kerkbalans zal zo nodig worden geactualiseerd. Met de 
   Stichting Vrienden van de Oude Kerk zal de mogelijkheid van externe geldwerving worden 
   bezien. 
.  De exploitatie van de gebouwen wordt gemaximaliseerd. Met name die van de Oude Kerk  
   biedt verdere mogelijkheden, alsmede daginvulling voor de VBK.      

- In 2018 zullen de verduurzaminginvestering in de VBK worden afgerond. Dit levert een jaarlijkse 
besparing aan energiekosten van ca € 8000 per jaar. 
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- Het opgestelde meerjaren onderhoudsplan voor de VBK wordt ter hand genomen. In 2017 en 
2018 wordt het voegwerk van het gebouw hersteld. Voor de Oude Kerk wordt in 2018 een 
meerjaren onderhoudsprogramma opgesteld. Zo mogelijk wordt hiervoor BRIM subsidie 
aangevraagd (de huidige subsidie loopt af in 2018).  

- In 2018 zal invulling worden gegeven aan de uitvoering van het Beleggingsstatuut. Dit betekent 
een herziene verdeling van geldmiddelen over bankinstellingen en het selecteren van een 
vermogensbeheerder. Vervolgens implementatie van het beleggingsbeleid en de terugkoppeling 
daarvan naar CvK en Kerkenraad. 

- Per 1 januari 2018 worden de activiteiten rond de OHK en de Burcht stopgezet. Het contract 
met de beheerder is eind 2017 beëindigd.  

- In 2017 / 2018 wordt het afstoten van de gebouwen in Wolfheze voorbereid. Er is lopend 
overleg met de burgerlijke gemeente; bestemmingsbeperkingen worden in beeld gebracht; er is 
contact met Dorpsbelang Wolfheze. Na verkregen inzicht over mogelijkheden en beperkingen 
komen bestemmingsmogelijkheden en mogelijke waardes in beeld. Zo mogelijk worden 
afstotingsonderhandelingen in 2018 begonnen.  

- In 2018 zal het vertrek van NM als koster/beheerder van de VBK in 2019 worden voorbereid. De 
kosten van een fulltime vervanging zijn niet op te vangen. Doel is zijn taken deels op te vangen 
door de inzet van vrijwilligers (bv. kosterdiensten) en deels door uitbreiding van de 
beheerdersuren door betaalde krachten. Doelstelling is een kostenreductie van tenminste          
€ 30.000 per jaar. 

- De mogelijkheden betreffende de kosterswoning zullen in 2018/2019 worden onderzocht. 
Afstoten van de woning en daarmee een andere bestemming wordt nagestreefd. 

- Ook voor de resterende woningen die voor niet kerkelijke doelen in gebruik zijn blijft gelden dat 
wanneer de mogelijkheid zich voordoet (vertrek van huurders) deze worden verkocht.  

- Bij het emeritaat van OvdV in 2020 zal tijdig, in overleg met de Kerkenraad, worden nagegaan 
wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van zijn opvolging.  

- Eventueel geheel nieuw beleid zal structureel gedekt moeten worden door er mee 
samenhangende extra inkomsten. 

- Samenwerking met omringende gemeentes ter beheersing van vaste kosten zal door het CvK 
worden ondersteund.  

 
 
 

 


