
 

1 
 



 

2 
 

 

Beleidsplan 2020-2024   
 
Toen de kerkenraad nadacht over het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren kwam zij tot de 
conclusie dat het beter is om het beleid anders te formuleren dan voorheen gebruikelijk was. Dit 
inzicht is mede gevormd door de onderlinge gesprekken en de visitaties die in de laatste jaren 
hebben plaatsgevonden.  
 
Het hoofddoel van een beleidsplan voor de kerkelijke gemeente van Groot-Ammers moet zijn dat 
alles zich richt op Christus en Zijn werk. Het toebrengen van mensen (zielen) tot deze Zaligmaker is 
van levensbelang. Deze Jezus kan ons alleen zalig maken. Het zien op Hem is nodig om Hem te leren 
kennen voor het eerst maar ook elke dag.  
Voor de Kerk kan alleen dat als beleid benoemd worden wanneer het dient tot eer en verheerlijking 
van zijn Koning. Het Woord aan ons gegeven zal daarbij het uitgangspunt moeten zijn. Plannen en 
voornemens die hiervan afwijken zijn van deze wereld en daarom totaal zinloos.  
 
Van hieruit heeft de kerkenraad geprobeerd enkele beleidsplannen te formuleren voor de komende 
jaren zo de Heere het geeft of dat Hij terugkomt en Zijn werk voleindigt. 
 
Rondom het Woord 
De maatschappelijke ontwikkelingen gaan de kerk niet voorbij. De huidige cultuur kenmerkt zich 
door secularisatie en wordt ook sterk door het emotionele beheerst. Tal van voorbeelden kunnen dit 
onderbouwen. In onze huidige maatschappij komt er veel informatie tot ons op tal van manieren 
(o.a. multimedia). Deze stortvloed in combinatie met het emotionele zorgt dat het gevoel een sterke 
invloed heeft op meningen en belevingen. In de gemeente zien we dat terug in de omgang met het 
Woord. In persoonlijke omgang, maar ook als hoorder in de kerk of als deelnemer aan een gemeente 
activiteit. De Bijbel schrijft ons ook een omgang voor in deze situaties. Het is belangrijk dat de 
gemeente die leert kennen en ook in praktijk weet te brengen. De kerkenraad heeft het voornemen 
hierop te bezinnen en dit uit te werken zodat de gemeenteleden kunnen worden toegerust. 
 
Gemeente en eredienst 
In de gemeente van Groot-Ammers zijn we gezegend met twee diensten per zondag en daarnaast in 
de week nog vele andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Hoewel de landelijke trend veel 
erger is, wordt de laatste jaren zichtbaar dat de gemeenteleden minder trouw worden. 
Doordeweeks, maar ook in de eredienst. Met het oog op de zaligheid moet dit ons toch wel bijzonder 
aan het hart gaan dat er beslissingen genomen worden die zorgen voor afwezigheid. Het is een 
belangrijke taak te doordenken als gemeente wat de juiste Bijbelse overwegingen zijn en welke 
verantwoordelijkheid we ook naar elkaar hebben.  
 
Pastoraat 
De pastorale zorg voor de gemeente is een wezenlijk kenmerk van het ambt en het gemeente-zijn. 
De Heere geeft de opdrachten: ‘Weid Mijn lammeren’ en ‘Hoed Mijn schapen’ (Joh. 21:15-16). In 
Mattheüs 9:35-38 zien we hoe de Heere Jezus, de Pastor bij uitstek, uitgaat naar en omgaat met 
mensen. Het uitgangspunt in het pastoraat is dat Hij het Middelpunt en het kloppende Hart is van 
alle pastoraat. En Zijn uitgaan, Zijn opzoeken in hun situatie, Zijn onderwijzen met genezende 
woorden en Zijn bewogen omzien mogen een voorbeeld zijn voor ieder die pastoraal werkzaam is in 
de gemeente.   
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In het pastoraat zijn onder andere de predikant en pastoraal medewerker aan het werk. Dat doen zij 
ieder in hun eigen wijk. We zien erop toe dat de wijkindeling duidelijk gevolgd wordt. Niet alle 
pastorale situaties zijn in een wijk te delen. Ook zijn er situaties die wijk overschrijdend zijn. 
Daarnaast zijn er ook in de gemeente nog anderen actief zoals wijkouderling/jeugdouderling (in geval 
van jeugdpastoraat), Pastoraal Gebedsteam en bezoekbroeder/bezoekdame. Met elkaar moet 
nagedacht worden hoe de communicatie het beste te laten verlopen. Maar ook hoe kunnen we 
gemeente zijn en naar elkaar omzien. Tenslotte heeft iedereen een verantwoordelijkheid naar zijn 
naaste. Immers deze is hem/haar van God gegeven. 
 
Omdat er in onze maatschappij sprake is van toenemende identiteitsproblematiek, 
huwelijksproblematiek en andere nood (bijv. eenzaamheid), is het een bijzonder aandachtspunt of er 
in absolute zin voldoende pastorale situaties in beeld zijn. Indien dit niet het geval is moeten er 
reflectieve vragen gesteld worden zoals: Gaan we zoals de Heere Jezus eropuit? Is het huisbezoek 
van eens per twee jaar toereikend om nood te signaleren? Hoe kunnen we het Pastoraal 
Gebedsteam breder inschakelen? In de komende jaren zal hiernaar gekeken kunnen worden. 
 
Vanwege toename van diverse ethische vragen, die opkomen vanuit het pastoraat, is ook een 
bijzonder aandachtspunt dat de kerkenraad zich in haar consistorievergaderingen bijvoorbeeld bezint 
op de actuele thematieken als: ‘begraven of cremeren’, ‘homoseksualiteit’, ‘echtscheiding en 
hertrouwen’, ‘euthanasie/voltooid leven’ en ‘omgaan met klimaat’. Deze inhoudelijke en Bijbels-
principiële bezinning geeft praktisch en geestelijk kader aan pastorale betrokkenheid, waardoor 
mensen in de praktijk (gedeeltelijk) antwoorden kunnen ontvangen. 
 
Een ander aandachtspunt voor pastorale bezinning is geloofsopvoeding in (jonge) gezinnen. Komt het 
Woord in gezinnen aan het Woord? Is er oog voor gebed? Blijven de ons geschonken Psalmen 
gezongen worden of worden deze in gezinnen geheel vervangen door eigentijdse liederen? Leren 
kinderen/jongeren de Heere Jezus kennen? Is de gemeente een plek voor ouders om ondersteund en 
toegerust te worden in de geloofsoverdracht naar hun kinderen? Welke mogelijkheden liggen er nog 
op dit gebied? Vanuit de grote liefde voor jeugd en (jonge) gezinnen in de gemeente verdienen o.a. 
deze vragen de aandacht. Er zal naar gezocht worden hoe jonge gezinnen pastorale handreikingen 
kunnen worden gedaan. 
 
Evangelisatie 
De Bijbelse opdracht om onze naasten bekend te maken met Christus geldt voor alle gemeenteleden. 
In de praktijk functioneert dit maar gedeeltelijk. Het kan samengevat worden in de stelling dat een 
christelijke gemeente die voldoet aan haar opdracht zelfs geen evangelisatiecommissie nodig zou 
hebben. Steeds weer moeten we onszelf hiervan bewust zijn. De praktijk blijkt weerbarstig en 
vandaar dat voortdurende bewustwording en toerusting nodig is en zal blijven.  
 
Hierbij is het Woord van God het uitgangspunt. Genoemde stelling zou kunnen worden onderbouwd 
op basis van Bijbelgedeelten/teksten en platform kunnen zijn voor toerusting voor de gemeente. 
Dit vraagt natuurlijk een zorgvuldige nadere  uitwerking van hoe dit concreet gemaakt kan worden in 
de gemeente. Het zou een zegen zijn als er op deze manier stapjes gezet worden komende jaren die 
hieraan bijdragen.    
 
Diaconie 
De diaconie is voor alle mensen zowel binnen als buiten de hervormde gemeente van Groot-
Ammers. Diverse aandachtsvelden hebben de aandacht binnen het diaconaat binnen ons dorp maar 
ook daarbuiten zoals ouderenwerk, jeugdwerk, praktische hulp, financiële hulp minderbedeelden, 
doorzendcollecten, plaatselijk, landelijk en wereldwijd, maar ook noodhulp. 
Ook zijn er aandachtsvelden waar mogelijk onvoldoende aandacht aan wordt gegeven, dit zijn “witte 
vlekken” voor de diaconie. Het lijkt de diaconie goed om in de kerkenraad door middel van bezinning 
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hierover door te spreken. De diaconie zal dan een inventarisatie maken van de onderwerpen die zijn 
besproken. Deze onderwerpen kan de diaconie meenemen en verder uitwerken in de praktijk. Als 
thema wil de diaconie daarom neerzetten voor de komende jaren: “witte vlekken”. 
 
Jeugd 
In onze gemeente zijn er heel veel jongeren met wie het gewoon goed gaat. Ze groeien op in een 
stabiel gezin, kunnen goed tot redelijk meekomen op school en ze hebben vrienden met wie ze 
samen kunnen optrekken. Dat is een grote zegen en dat mag nooit vergeten worden. Als gemeente 
hebben we ook die andere kleine groep jongeren niet te vergeten met wie het niet zo goed gaat. Wat 
kunnen we als gemeente concreet doen voor hen? Wat gaat er bijvoorbeeld niet goed? Kunnen we 
als gemeente om deze jongeren en hun ouders heen staan? Kunnen we daar ook waar nodig beter 
samenwerken als predikant, pastoraalwerker, ouderling en diaken? Wat is nodig voor een goede 
samenwerking? Maar ook wat kan daarin de rol zijn van de Jeugdraad? 
 
In de gemeente wordt er veel georganiseerd voor onze jongeren en dat gaat goed. Veel clubs draaien 
al jaren zelfstandig onder wisselende leiding. Daar zijn we dankbaar voor. We zien in veel onderdelen 
van het jongerenwerk wel dat het erg gericht is op de kerkelijke gemeente zelf. Moet er niet veel 
meer om ons heen gekeken worden? Kijken naar de mensen (jongeren) die nog niet bij de Heere 
Jezus horen. Daarbij kun je denken aan jongeren die wel tot de kerkelijke gemeente horen, maar die 
gemist worden bij de activiteiten en clubs. Maar ook aan hen die er veel verder vanaf staan en niet 
zo bekend zijn met het evangelie. Misschien bezoeken zij wel de JEC, VBW, Tiener VBW of GVO. 
Zodat ze samen met de jongeren in onze gemeente bezig zijn met Gods Woord en omkijken naar 
anderen die nog niet of minder bekend zijn met de kerk en de Bijbel. Komende periode is het 
belangrijk hierover na te denken en in de praktijk gestalte te geven . 
  
Catechese   
Het gaat in de doelstelling van de catechese allereerst om persoonlijk geloof. Dit is de lijn naar God 
de Vader en de Heere Jezus. Catechese is een middel in de hand van de Heilige Geest, waarmee Hij er 
op gericht is om jongeren de Heere God als de drie-enige God (steeds beter) te laten kennen en in 
geloof, bekering en toewijding voor Hem te leven.  
Catechese is er daarnaast ook op gericht om te leren wat het betekent om als jongerengroep bij de 
christelijke gemeente te behoren. Deze verbondenheid van jongeren met de kerk is een 
aandachtspunt. Deze verbondenheid kan bijvoorbeeld extra gestimuleerd worden door gebruik van 
moderne communicatiemiddelen of een jaarlijkse ontmoeting naast de reguliere catechese-avond.  
 
In de huidige opzet geven predikant, pastoraal medewerker en enkele gemeenteleden catechese aan 
een groep. Jaarlijks, maar ook tussentijds behoort geëvalueerd te worden hoe dit door catechisanten 
ervaren wordt. Wanneer vanuit catechisanten en catecheet blijkt dat het raadzaam is om een andere 
methode voor alle groepen of voor één specifieke groep te gebruiken, dan is er ruimte voor deze 
andere methode. Bijzonder punt van aandacht mogen hierbij jongeren zijn, die wispelturig zijn en 
bijv. een korte concentratieboog kennen, waardoor bij hen de “klassieke” methode niet goed 
aanslaat. Voor hen kan de mogelijkheid van huiscatechese worden onderzocht, waarbij een mentor 
dit groepje in een ‘ontspannen thuiscontext’ begeleidt en op meer praktische manier deze jongeren 
verder (in)leidt in het christelijke geloof.  
 
Inhoudelijk zal er jaarlijks gekeken moeten worden naar welke catechesemethode er wordt gebruikt. 
Er hoort gewaakt te worden voor onnodige overlap tussen wat jongeren op de basisschool en de 
middelbare school leren en op de catechese. Als steeds op verschillende plekken aan dezelfde 
thema’s aandacht wordt geschonken is dat demotiverend voor jongeren. Hierop zal de catecheet en 
ouderlingen moeten toezien. 
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Een ander punt van aandacht is het zoeken naar (enkele) mogelijkheden tot intergeneratief 
geloofsleren, waarbij er een relatie ontstaat tussen ouderen en de jongeren zodat de generaties van 
elkaar kunnen leren. Dit kan stimuleren dat beide generaties elkaar positief (blijven) bekijken. Een 
voorbeeld is belijdeniscatechisanten die in het belijdenisseizoen een gesprek aangaan met een 
oudere in de gemeente over bepaalde onderwerpen (bijv. Heilig Avondmaal). 
 
Een specifieke groep bij de catechese is de doopcatechese of doopkring. De doelstelling van deze 
kring is verdere inleiding in de inhoud van de doop en met elkaar spreken over geloofsopvoeding. 
Deze kring wordt drie keer bezocht door doopouders, die voor het eerst lieten dopen. Het verdient 
aandacht in het huisbezoek en pastoraat om te bezien of het leven uit de Doop gestalte wordt 
gegeven en of deze doopkring zinvolle betekenis heeft. 
 
Kerkvoogdij 
Zeer veel vrijwilligers zetten zich nu geheel belangeloos in voor een heel scala van taken. Mooi dat dit 
werk op deze wijze plaats kan vinden. De vraag echter is of dit beleid naar de toekomst toe houdbaar 
is. Het krijgen van vrijwilligers zal in de toekomst moeilijker worden. We moeten allemaal steeds 
langer gaan werken en het beroep op mantelzorgers zal steeds groter worden. De tijd die men nog 
over heeft voor vrijwilligerswerk zal daardoor minder worden. Dit zal ook gaan gelden binnen de 
kerkelijke gemeente. Daarom is het belangrijk om met elkaar na te denken hoe we de vrijwilligers 
kunnen behouden. 
 
Met de komst van de AVG wetgeving zijn er veel vragen gekomen voor de gemeente. Hoe en waar 
geldt deze voor de kerkelijke gemeente. Op veel punten is hier de afgelopen tijd over nagedacht en 
geregeld. Het is nodig hier met elkaar over na te denken en te borgen dat hieraan op de juiste wijze 
invulling aan wordt gegeven.   
 
 
Kerkenraad 
Groot-Ammers, 11 december 2019 
 
 


