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Voorwoord 
 
 
Er gebeurt in onze gemeente ontzettend veel. 
Ambtsdragers en gemeenteleden zetten zich samen in voor een reeks activiteiten. 
Vele uren per week worden door vrijwillige medewerkers aan het kerkelijk werk besteed, en 
je hoort met enthousiasme spreken over het stukje werk waar men verantwoordelijk voor is. 
 
Die veelheid van activiteiten vraagt om ordening. Soms ook om het stellen van prioriteiten, 
omdat je niet alles kunt doen wat je wilt doen. 
 
In 2011 is de commissie Toekomst Hervormde Gemeente Ermelo ingesteld. In Juni 2013 is 
deze commissie uitgebreid en is een nieuwe opdracht geformuleerd. Meerdere keren is het 
onderwerp toekomstvisie op de vergadering van de Algemene Kerkenraad aan de orde 
geweest. Streven is om in het najaar van 2015 een aantal beleidslijnen richting toekomst uit te 
zetten. In verband hiermee is besloten het beleidsplan 2008 – 2012 alleen te actualiseren en in 
het najaar van 2016 een traject te starten met het oog op een beleidsplan voor de periode 2018 
– 2022.  
 
 
 
 
 
Ermelo, 24 september 2015 
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1. Gemeente 
 
a. Visie 
 
God verkoos zich een gemeente; zij is van Hem en Hij houdt Zijn gemeente in stand.  
Zij is in een levende relatie met Hem verbonden. Hij is het fundament (1Cor. 3:11).  
De gemeente mag leven in de hoop op de beloofde toekomst: Gods Rijk. 
 
In de kern van het gemeente-zijn gaat het om de verborgen omgang met God, gemeenschap 
met elkaar, en dienst aan de samenleving. 
De gemeente mag een gemeenschap zijn, die door de vele gaven van de Heilige Geest in alle 
verscheidenheid kan leven en groeien.  
Aanvaarding en liefde zijn wezenlijk in de gemeente.  
De leden van de gemeente zijn geroepen tot een heilig leven, tot eer van God en tot dienst aan 
de naaste.  
Bron en norm voor de gemeente is de Heilige Schrift. 
 
De ambten in de gemeente hebben tot doel het gemeenteleven te ordenen, de gemeente bij het 
Woord en het Verbond te bewaren en haar zo te dienen, dat de Geestesgaven zich kunnen 
ontplooien. 
 
De gemeente voelt zich in de eerste plaats verbonden met hen, die hun geloof vinden 
uitgedrukt in belijdenisgeschriften van onze kerk. 
Daarnaast is er een band met tal van andere kerken en groeperingen over de hele wereld, door 
het ene Hoofd: Christus. 
 
 
b. Gang van zaken / afspraken 
 
De zorg voor de wijkgemeenten is opgedragen aan de wijkkerkenraden.  
De taken en bevoegdheden die hieruit voortvloeien zijn beschreven in Ordinantie 4.9. 
 
Aan de Algemene Kerkenraad zijn de volgende taken en bevoegdheden voorbehouden: 

-  het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in 
het geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg  aan de 
algemene kerkenraad wordt toevertrouwd. 

- het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat 
nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke 
verscheidenheid 

- de vermogensrechtelijke aangelegenheden 
- datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de 

gesalarieerde medewerkers. 
- de zorg voor het bijbelonderricht op de openbare scholen 
- de behartiging van de belangen van de centrale gemeente bij de overheid 
- het jaarlijks vaststellen van het rooster van kerkdiensten 
- de zorg voor voldoende vorming en toerusting voor ambtsdragers 
- het onderhouden van contacten met de plaatselijke Gereformeerde Kerk. 

 
 
c. Beleidsvoornemens   
  
 de concrete beleidsvoornemens zijn bij de verschillende onderdelen  

(de volgende hoofdstukken) te vinden. 
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2. Eredienst 
 
a. Visie  
 

In de eredienst wil God Zijn gemeente ontmoeten bij Woord en Sacramenten. Wij mogen 
Hem antwoorden in ons bidden en danken, ons zingen en het geven van onze gaven. 
Een sterk op Christus georiënteerde prediking is noodzakelijk, want daarin wordt het 
zoekende en ontfermende hart van God kenbaar en voelbaar gemaakt.  
De gemeente wordt geroepen in de weg van geloof en bekering van het ontvangen heil te 
getuigen, naar elkaar en naar buiten, in woorden en daden. 
 

b. Gang van zaken / afspraken 
 

De predikanten gaan voor in de kerken volgens een rooster dat jaarlijks door de algemene 
kerkenraad wordt vastgesteld. De wijkpredikant gaat zoveel mogelijk in de eigen wijkkerk 
voor. De wijkkerkenraden beslissen over het aantal ruilbeurten tussen wijkpredikanten, met 
dien verstande dat er minimaal één maal per jaar met elke wijk een ruiling plaatsvindt. 
Elk jaar zijn er diensten voor “kerk en school” , is er een gebedsdienst voor de eenheid, en 
worden er passiestonden gehouden. Ook zijn er diensten op ’s Heeren Loo. 
In elke wijk is er jaarlijks een aantal jeugddiensten. 
De middag-/avonddienst op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag is voor 
alle wijken een zangdienst in de Nieuwe Kerk. Op Nieuwjaarsdag is er een gezamenlijke 
dienst in het Kerkelijk Centrum onder verantwoordelijkheid van de AK, tenzij 1 januari op 
zondag valt. 
De Heilige Doop wordt bediend zo vaak als nodig is. 
Ten minste vier maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend. 
 

c. Beleidsvoornemens 
 

- er worden periodiek laagdrempelige diensten gehouden voor rand- en 
buitenkerkelijken. 

 
3. Pastoraat 
 
a. Visie 
 

De prediking is gericht op de gehele gemeente; in het pastoraat wordt het gemeentelid 
persoonlijk benaderd. Het accent van het pastoraat ligt bij de wijkkerkenraad. Tot deze taak 
zijn geroepen: predikanten, bijstanden in het pastoraat, ambtsdragers en alle gemeenteleden in 
het ambt aller gelovigen. 
 

b. Gang van zaken / afspraken 
 

Het pastoraat wordt verzorgd door de predikant en ouderlingen, bijstanden in het pastoraat en 
pastoraal medewerkers. Aan alle nieuw ingekomenen wordt een informatiegids van de 
hervormde gemeente aangeboden. 
 

c. Beleidsvoornemens 
 

- pastorale zorg heeft de hoogste prioriteit 
- meer aandacht voor de toerusting van beginnende ambtsdragers 
- vorming en toerusting van ambtsdragers èn gemeenteleden  
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4. Diaconaat 
 
a. Visie 
 
Diaconaat is de christelijke handreiking aan hen die in een zwakke positie verkeren. 
Een gemeente die door een levend geloof met Jezus Christus is verbonden is per definitie een 
dienende, een diaconale gemeente. 
 
b. Gang van zaken / afspraken 
 
In het zoeken naar wegen om de diaconale doelstellingen te bereiken, richt het college van 
diakenen zich op een zeer breed terrein: van het verzamelen van gelden en het verlenen van 
bijstand tot het participeren in maatschappelijke organisaties, welke gericht zijn op het 
welzijn. Het college van diakenen heeft commissies ingesteld, die elk een eigen 
aandachtsgebied behartigen. 
 
c. Beleidsvoornemens 

 
- zoeken naar mogelijkheden om armoede en stille noden te bestrijden.  
- gemeenteleden bewust maken van hun diaconale taak 
      verdere uitdieping is terug te vinden in het beleidsplan van het college van diakenen. 
 

Het beleidsplan van de hervormde diaconie is aanwezig bij het secretariaat van de diaconie of 
kan worden gedownload van de website van de Hervormde gemeente Ermelo. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Catechese 
 
a. Visie 
 
Aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit verlangen, wordt kerkelijk 
onderricht gegeven onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. 
Dit kerkelijk onderricht wordt uitgevoerd door de wijkkerkenraad en betreft: 

- het lezen en verstaan van de Heilige Schrift 
- de eredienst , de liederen en gebeden 
- de belijdenis en de geschiedenis van de kerk 
- het leven als christen in de wereld 

 
b. Gang van zaken / afspraken 
 
De catechese wordt per wijk aangeboden. 
 
c. Beleidsvoornemens 
 

- zoeken naar eigentijdse vormen om jongeren te boeien, en geboeid te houden 
- streven naar grotere betrokkenheid van ouders en wijkkerkenraden 
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6. Jeugdwerk 
 
 
a. Visie 
 
Het doel van jeugdwerk is de vorming van de jeugd vanuit het Woord van God op een voor 
hen aansprekende wijze. Daarbij wordt tevens getracht de jeugd diaconaal bewust te maken 
en gemeenschaps-zin te scheppen. 
Belangrijke activiteiten zijn: zondagsschool en/of kindernevendiensten ,   jeugdclubs en clubs 
voor tieners,  vakantie-bijbelweek  en  jeugddiensten  
 
Kinderen en jongeren horen volwaardig bij de gemeente. Zij zijn niet alleen de gemeente van 
de toekomst, maar ook een deel van de gemeente van vandaag ! 
Het is van groot belang de problematiek van de integratie van jongeren in de gemeente steeds 
onder de aandacht van de gemeente te brengen en te houden.  
Het jeugdwerk is niet uitsluitend gericht  op jongeren die doop- of geboortelid van de 
Hervormde gemeente zijn, maar evenzeer op buitenkerkelijke kinderen en jongeren. 
 
 
b. Gang van zaken / afspraken 
 
De wijkkerkenraden dragen verantwoordelijkheid voor het clubwerk, de catechese de 
zondagsschool en/of kindernevendienst en de jeugddiensten. 
 
De centrale jeugdambtsdrager  – onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad – 
draagt direct verantwoordelijkheid voor de centrale jeugdwerkactiviteiten. Desgewenst kan de 
centrale jeugdambtsdrager in samenwerking met de centrale jeugdwerkleider medewerkers op 
deze werkvelden met haar aanbod van Vorming en Toerusting ondersteunen. 
 
 
c. Beleidsvoornemens 

- nadenken over de vraag hoe middelbare schooljeugd en werkende jongeren  
betrokken kunnen worden bij het jeugdwerk in de gemeente. 

- werven van gemeenteleden om als leiding in het jeugdwerk te participeren. 
- de jeugd actief betrekken bij zaken die de gemeenschapszin bevorderen zoals 

jeugddiaconaat, jongerenbezoekwerk etc. 
- actief aandacht besteden aan jongeren die niet door zondagsschool, catechese   

of jeugdwerk worden bereikt. 
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7. Vorming en toerusting 
 
a. Visie 
 
Vorming en toerusting is geen vrijblijvende zaak: vanwege de roeping van de gemeente om 
leerling te blijven op de weg van haar Heer en Heiland Jezus Christus is het noodzakelijk dat 
de leden van de gemeente deel nemen aan het vormings- en toerustingswerk met het oog op 
hun geestelijke groei en het vervullen van de taken in de gemeente. 
 
b. Gang van zaken / afspraken 
 
De  Commissie voor Vorming en Toerusting richt zich op het vormen en toerusten van de 
gemeenteleden in het algemeen en van de ambtsdragers, de pastoraal medewerkers en anderen 
die bij het pastoraat betrokken zijn, in het bijzonder. 
Er worden kortlopende cursussen en lezingen aangeboden, al dan niet in samenwerking met 
de Gereformeerde Kerk. 
 
c. Beleidsvoornemens 
 

- wijkkerkenraden bewust maken van hun verantwoordelijkheid dat (beginnende) 
ambtsdragers en pastoraal medewerkers cursussen volgen 

- ontwikkelen van een cursusaanbod dat in overeenstemming is met de identiteit van 
onze hervormde gemeente, en past binnen de ontwikkelingen van kerk en 
maatschappij. 

 
 
 
 
 
 
8. Kerk en Israël 
 
a. Visie 
 
De kerk is geroepen in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te 
geven aan de verbondenheid met het volk Israël. 
 
b. Gang van zaken / afspraken 
 
De Commissie Kerk en Israël stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van haar 
blijvende verbondenheid met het volk Israël. Zij doet dit door bijbelonderzoek met betrekking 
tot Israël; het stimuleren van bijbelstudie; publicaties in het kerkblad over Kerk en Israël; het 
beleggen van Israël-avonden; het bevorderen dat ook in de catechese aandacht wordt 
geschonken aan de verhouding Kerk en Israël; en door het onderstrepen van het belang van de 
ingestelde Israël-zondag . 
 
c. Beleidsvoornemens 
 

- stimuleren dat op de ingestelde Israël-zondag hieraan daadwerkelijk aandacht 
gegeven wordt in de prediking 

- stimuleren dat er regelmatig voorbede gedaan wordt voor Israël 
- meer aandacht geven aan het bestrijden van antisemitisme 
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9. Zending, Evangelisatie / Missionair en Werelddiaconaat 
 
 
a. Visie 
 
Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de blijde boodschap door te geven en 
zichtbaar te maken voor alle mensen, volgens het bevel van Jezus aan de discipelen. 
    
Bij evangelisatie denken we aan het bekend maken van Gods woord in woord en daad aan hen 
die dit niet eerder gehoord hebben of aan hen die het niet goed begrepen of er van vervreemd 
zijn.  
 
Het werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld, de dienst van de Kerk 
in de samenleving buiten ons land. De leden van de Kerk van Jezus Christus in de gehele 
wereld dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de nood in de wereld. 
 
  
 
b. Gang van zaken / afspraken 
 
De verantwoordelijkheid voor zending en werelddiaconaat is belegd bij het College van 
Diakenen. Evangelisatie is op wijkniveau georganiseerd waarbij er sprake is van meerdere 
gezamenlijke initiatieven die doorgaans breder zijn dan alleen de Herormde Gemeente 
Ermelo. Op Missionair vlak is er een commissie die onder verantwoordelijkheid van de 
algemene kerkenraad zich bezig houdt met vorming en toerusting van gemeenteleden.  
 
 
 
c. Beleidsvoornemens 
 

- rondzendbrieven van zendingswerkers uit onze gemeente zoveel mogelijk (in 
samengevatte vorm) opnemen in ons kerkblad 

- contacten tussen zendingswerkers en gemeenteleden (ook jongeren) bevorderen  
- zoeken naar mogelijkheden om samen te werken op het terrein van evangelisatie met 

andere plaatselijke kerken. De samenwerking met de plaatselijke Gereformeerde Kerk 
verdient daarbij extra aandacht 

- stimuleren van ledenwerfacties voor Gereformeerde Zendings Bond en de Inwendige 
Zendings Bond. 
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10. De verhouding tot de plaatselijke Gereformeerde Kerk 
 
a. Visie 
 
Door het tot stand komen van de Protestantse Kerk in Nederland behoren de Gereformeerde 
Kerk van Ermelo en de Hervormde gemeente tot dezelfde landelijke kerk.  
De Kerkenraden van gemeenten waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt zijn 
gehouden elkaar op de hoogte te stellen van de werkzaamheden die door of vanwege de 
gemeente worden verricht, met name waar deze werkzaamheden de missionaire, diaconale en 
pastorale arbeid en het jeugdwerk van de gemeente betreffen en op die terreinen te zoeken 
naar samenwerking. 
 

De Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk onderhouden al gedurende lange tijd 
goede contacten en samenwerking op deelterreinen. Ten gevolge van de landelijke fusie van 
de kerken zullen mede als uitvloeisel van de kerkorde die contacten en samenwerking 
intensiever worden.  
 
b. Gang van zaken / afspraken 
 
De Algemene Kerkenraad heeft besloten tot de vorming van een gezamenlijke S.O.W. 
commissie die op deelterreinen de bestaande samenwerking inventariseert; aanbevelingen 
doet tot versterking daarvan; zo mogelijk nieuwe gezamenlijke projecten voorstelt; contacten 
tussen beide gemeenten versterkt door o.a. het jaarlijks beleggen van een gezamenlijke 
bijeenkomst van ambtsdragers.  
De taakopdracht voor de commissie is door beide Algemene Kerkenraden vastgesteld. 
 
Bij de uitvoering van haar opdracht heeft de commissie oog voor de identiteit van de 
verschillende wijkgemeenten. De door de commissie uit te brengen aanbevelingen en 
rapportages zullen geen zaken betreffen die een verandering in de zelfstandigheid en 
eigenheid van de wijkgemeenten dan wel een wijziging in de verantwoordelijkheid van de 
beide Algemene Kerkenraden met zich mee brengt. 
Er zal tenminste éénmaal per jaar een gezamenlijke moderamenvergadering zijn. 
Verder is er een vrij intensive samenwerking voor wat betreft ; de Kerkenraadscommissie 
Opstandingsgemeenschap  
De wijkkerkenraden bepalen zelf op wijkniveau op welke wijze zij inhoud aan de 
samenwerking met wijkkerkenraden van de Gereformeerde Kerk willen geven. 
 
c. Beleidsvoornemens 
    Er zijn op dit terrein (nog) geen beleidsvoornemens 
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11. Samenwerking met andere kerken  

  
a. Visie 
 
We hebben in de omgang met de Gereformeerde Kerk, als ook met de andere kerken in 
Ermelo te letten op datgene wat ons verenigt en met elkaar om te gaan overeenkomstig het 
Evangelie.   
 
b. Gang van zaken / afspraken 
 
Er wordt jaarlijks een interkerkelijke vredesgebedsdienst gehouden, en een gebedsdienst voor 
de eenheid. In samenwerking met andere kerken worden er passiestonden gehouden. 
We nemen deel in de commissie interkerkelijke diensten voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 
We nemen deel in het Overleg van Kerken in Ermelo. 
 
c. Beleidsvoornemens 
 

- trachten te komen tot een gezamenlijke aanpak van het evangelisatiewerk 
- bezien of samenwerking op andere onderdelen wenselijk of noodzakelijk is 

 
 
 

12. Communicatie en evaluatie 
 
a. Visie 
 
Communicatie omvat alles wat een groep mensen tot een gemeenschap, een gemeente, maakt. 
Zij betrekken elkaar bij wat ondernomen wordt tot het bereiken van een gemeenschappelijk 
doel, luisteren naar elkaar en betrachten daarbij openheid voor elkaar  en dragen gezamenlijk 
verantwoordelijkheid. 
Evaluatie is het zichzelf en anderen bevragen over de waarde van het handelen, aan de hand 
van de maatstaven (normen) die Christus ons aanreikt. 
 
b. Gang van zaken / afspraken 
 
De communicatie met gemeenteleden krijgt o.a. gestalte in het Hervormd Kerkblad, de 
website, de informatiegids, wijkbladen, de afkondigingen voor de kerkdienst en in 
persoonlijke contacten. 
De communicatie tussen AK, wijkkerkenraden en organen van bijstand krijgt vorm in de 
vergaderingen van het moderamen van de AK en de vergaderingen van de AK zelf, waarin 
ook vertegenwoordigers van de organen van bijstand op uitnodiging aanwezig kunnen zijn. 
De communicatie tussen gemeenteleden onderling krijgt eveneens gestalte in het kerkblad o.a. 
door vermelding van zieken, dank voor meeleven enz. 
 

Communicatie en evaluatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
- werkgroepen en commissies die uitgaan van de AK brengen regelmatig verslag uit; 

dit verslag is een agendapunt op de volgende vergadering van de AK. 
- elk orgaan van bijstand maakt een beleidsplan c.q. jaarplan en een jaarverslag, waarin 

wordt vermeld in hoeverre men er in is geslaagd het jaarplan beleidsplan/jaarplan uit 
te voeren. 

 
c. Beleidsvoornemens 

- de communicatie waar nodig versterken. 
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13. Vermogensrechtelijke aangelegenheden 
 
a. Visie 
 
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de 
algemene kerkenraad. 
De algemene kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke    
aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van    
kerkrentmeesters, en die van diaconale aard aan het college van diakenen. 
Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen stemmen hun beleid af op het 
beleid van de algemene kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente. Zij 
doen verslag van hun werkzaamheden aan de algemene kerkenraad. 
Nadere uitwerkingen zijn te vinden in de beleidsplannen van het college van kerkrentmeesters 
en van het college van diakenen. 
 
 
b. Gang van zaken / afspraken 
 
Het college van kerkrentmeesters heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de 
financiën van de Hervormde Gemeente van Ermelo gezond blijven. 
Vanwege de daling van het ledental en de daardoor verwachte daling in inkomen van de 
gemeente, heeft de algemene kerkenraad samen met het college van kerkrentmeesters 
besloten met ingang van het jaar 2006 bezuinigingen in gang te zetten. 
Tevens heeft de algemene kerkenraad aan de Commissie ZEW gevraagd zich te bezinnen op 
de vraag hoe te komen tot een (meer) wervende gemeente. 
 
 
c. Beleidsvoornemens 
 

- Structureel inzetten van vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. 
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Ten slotte 
 
 
Dit beleidsplan verwoordt het beleid van de Algemene Kerkenraad voor de komende jaren. 
Jaarlijks zal zij bezien of dit beleid bijgesteld dient te worden. Indien er beleidswijzigingen 
zijn dan zullen die verwoord worden in dit beleidsplan.  
In de jaarplannen van de diverse geledingen van onze gemeente dient dit beleid zichtbaar te 
worden. De doelstellingen die worden verwoord in de jaarplannen dienen jaarlijks 
geëvalueerd te worden. 
Uit die evaluatie zal blijken in hoeverre men de doelstellingen verwezenlijkt heeft. De 
gegevens uit die evaluatie kunnen gebruikt worden voor de planning voor het komende jaar. 
 
Wij spreken uit dat we onze hulp verwachten van God, die de Heer der Kerk is, die ons het 
heil gebracht heeft in Zijn zoon Jezus Christus. Het gebed om Zijn Geest, welke de kerk 
vergadert, kan en mag daarbij nimmer gemist worden. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 24 september 2015. 
 
 
Scriba:  Preses: 
 
 
 
                                                                                                               
A van de Kuilen G. Kardol 
   


