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Missie
De Hervormde gemeente te Garderen wil in al haar beleidspunten en
activiteiten een Christus belijdende geloofsgemeenschap zijn die -in
verbondenheid met de algemene christelijke Kerk en met de
gereformeerde traditie- de Bijbel tot bron en norm heeft; gericht is op
de ontmoeting met Jezus Christus, de ontmoeting met elkaar en de
ontmoeting met de omgeving. Wij weten ons door de Heilige Geest
geroepen om te groeien in Christus, Hem te volgen, Gods liefde bekend
te maken en zijn wereld te dienen.

3. Visie: Hoe willen we gemeente zijn?

Beleidsplan
Hervormde
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Wij geloven dat God door Zijn Geest en Woord
mensen van allerlei achtergrond en leeftijd wil
ontmoeten en aan elkaar verbindt tot een
gemeenschap die Jezus Christus, de Zaligmaker
van de wereld, erkent als haar Hoofd en Heer.
Daarom verlangen wij om
geloofsgemeenschap te zijn
•
•

Bouwstenen voor dit beleidsplan zijn (i) het
beleidsplan 2012-2017 Hervormde gemeente
Garderen, (ii) de uitkomsten van de afstemming
met de gemeente over 'Het verlangen voor onze
gemeente' en (iii) de bezinning in de kerkenraad
naar aanleiding van deze gemeenteavond.

•
•

1. Karakteristiek en identiteit
Hervormde gemeente Garderen
Het dorp Garderen heeft bijna 2000 inwoners.
Naast de woonkern Garderen beslaat de kerkelijke
gemeente
geografisch
een
veel
grotere
oppervlakte, namelijk in het noorden een deel van
Ermelo (o.a. Houtdorp en Speuld), in het zuiden
Stroe en in het zuid oosten Apeldoorn, de
buurtschappen Nieuw-Milligen en Meerveld die
beide onder Uddel vallen. Medio 2017 zijn in onze
gemeente 364 mensen ingeschreven: 192 als
dooplid, 132 als belijdend lid en 40 personen als
blijkgever van verbondenheid, ongedoopt, gastlid
of mee geregistreerden. Er komen zondags bij
gewone diensten gemiddeld zo'n 80 mensen per
dienst in de kerk. Over het algemeen zijn alle
leeftijdscategorieën redelijk vertegenwoordigd.
Uitzondering is de groep jongeren tussen 10 – 25
jaar die ondervertegenwoordigd is.
Veel mensen ervaren onze gemeente als een open
en warme gemeenschap.

2. Missie
De Hervormde gemeente te Garderen wil in al haar
beleidspunten en activiteiten een Christus
belijdende geloofsgemeenschap zijn die -in
verbondenheid met de algemene christelijke Kerk
en met de gereformeerde traditie (zie Bijlage 1) - de
Bijbel tot bron en norm heeft; gericht is op de
ontmoeting met Jezus Christus, de ontmoeting
met elkaar en de ontmoeting met de omgeving. Wij
weten ons door de Heilige Geest geroepen om te
groeien in Christus, Hem te volgen, Gods liefde
bekend te maken en zijn wereld te dienen.

•

een

krachtige

die in woord en daad getuigt van de
levensveranderende boodschap van het
Evangelie;
die als een huis met open deuren en een
open Bijbel een betekenisvolle plaats biedt
aan jong en oud in deze tijd;
waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in
prediking, liederen, gebeden en de tekenen
van doop en avondmaal;
met een uitnodigende houding naar haar
omgeving en daarbij voor ogen houdt dat
haar identiteit en bestaansrecht bepaald
wordt door het verlossende Evangelie van
Jezus Christus; en
waar God mensen aan elkaar geeft om op
verschillende manieren samen te leren, hun
geloof en leven te verdiepen en naar elkaar
om te zien dichtbij en verder weg.

Wij geloven dat de gemeente zo een plek is waar
mensen groeien (i) in geloof, (ii) in relatie met God
en (iii) in verbondenheid met elkaar en met de
wereld. Deze drievoudige kern beschouwen wij als
het ‘DNA’ van de kerk/gemeente:
•
•
•

Hart-elijke verbinding met de Drieënige God;
Hart-elijke verbinding met elkaar als leden van
Zijn gemeente; en de
Hart-elijke betrokkenheid op de wereld en op
Gods werk in de wereld.

Door alles heen speelt het verlangen dat kinderen
en jongeren zich in alles welkom zullen voelen.

4. Via geloofsopbouw naar
gemeenteopbouw
Kernwoord in het hiervoor genoemde DNA van de
gemeente is ‘verbinding’. Van belang is dat deze
verbinding (met God, elkaar en de wereld) in alle
geledingen van de gemeente en bij al het
werk/activiteiten in de gemeente zichtbaar is.
Hierbij maken wij gebruik van de zogenaamde
‘CBA -methode’ zoals genoemd in ‘Leven uit de

Bron’1. Daarbij staat de C voor communicatie,
zowel de ommunicatie met God (grote C) als de
communicatie met elkaar als leden van de
gemeente en buitenstaanders (kleine c).
De B staat voor bezinning die leidt tot beleid. Onder
bezinning wordt hier verstaan: vanuit Bijbels
perspectief als kerkenraad en gemeente nadenken
en samen spreken over alles wat het functioneren
van de kerkenraad en de gemeente betreft, zowel
inhoudelijk als praktisch. Hierbij kan gedacht
worden aan de inrichting van de eredienst, vormen
van muziek, kinderen in de kerk, pastoraat, jeugd,
ouderen, dertigers etc. Uit deze bezinning vloeit
het beleid voort.
De A staat voor activiteiten. Onder activiteiten
wordt onder meer verstaan de concrete vormen
van toerusting, cursussen, prediking, vormen van
pastoraat, etc. De activiteiten vloeien voort uit de
bezinning/beleid maar kunnen ook zelf een vorm
van bezinning vormen.
Het is van belang dat het vorenstaande bij alles wat
er gebeurt binnen de gemeente doorwerkt en
herkenbaar is. Zo kan bijvoorbeeld in het kader van
onderdeel C (bijvoorbeeld bij de opening van een
kerkelijke bijeenkomsten) de volgende vragen
worden gesteld:
•
•
•

wat betekent dit Bijbelgedeelte/overdenking
voor mij persoonlijk (momenten van stilte en
gebed)?
hoe verbindt dit mij/ons aan elkaar als leden
van de gemeente?
wat kan ik/kunnen we hiermee in de praktijk
van alle dag/in de wereld?

Dit kan mogelijk niet altijd uitvoerig worden
gedaan, maar dit is wel iets waar we elkaar van tijd
tot tijd aan hebben te herinneren: de verticale
verbinding met God en de horizontale verbinding
met elkaar.
Naast het steeds blijven beoefenen in alle
geledingen van de gemeente van de grote C, blijft
ook aandacht voor de kleine c van belang. Dit
betreft onder meer de onderlinge belangstelling
voor elkaar (wel en wee). Dit kan op alle niveaus in
de gemeente plaatsvinden: (i) in de kerkenraad, (ii)
bij kerkelijke activiteiten en (iii) in het persoonlijke
contact met elkaar.
Blijvende aandachtspunten
•
•

1

Vasthouden aan de missie;
Samen gemeente zijn en wegen zoeken om dit
verder te ontwikkelen en te verdiepen.

Volgens het gelijknaming boek van Ds. M. Noorloos, Leven
uit de Bron, via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw.

•

De geestelijke toerusting van de kinderen en
jongeren binnen onze gemeente.

5. Kerkenraad en moderamen
De gezamenlijke kerkenraad bestaat medio 2017
uit 8 ambtsdragers: 3 ouderlingen, 2 ouderlingenkerkrentmeester, 2 diakenen en 1 predikant (50%).
De gezamenlijke kerkenraad komt om de 5 weken
bijeen. Daarnaast vergaderen het consistorie
(ouderlingen en predikant), het college van
diakenen en het college van kerkrentmeesters. Het
moderamen bestaat uit 4 leden: ouderlingkerkrentmeester, diaken, ouderling-scriba en
predikant.
Het moderamen bereidt de vergaderingen van de
kerkenraad voor en behandelt - indien nodig dringende
zaken
tussen
de
kerkenraadsvergaderingen.

6. Erediensten
Iedere zondag zijn er twee diensten. De
morgendienst vindt plaats in de Dr. Kruimelstaete
en de middagdienst vindt plaats in de dorpskerk.
De eigen predikant gaat voor in circa 47 diensten
per jaar. Voor de andere diensten worden
gastpredikanten uitgenodigd.
Als gemeente komen we samen in de erediensten,
daarbij mogen we Hem ontmoeten in de
verkondiging van Zijn Woord en ontmoeten we ook
elkaar. In de erediensten ligt de nadruk op de
Woordverkondiging, gebed, dankzegging en
lofprijzing. Om ook dit laatste gestalte te geven is
er ruimte in de erediensten voor momenten waarin
gemeenteleden met gebruik van een ander
instrument dan het orgel, samen, solo of als
(gemeente)koor zingen en musiceren tot eer van
God. Ook kunnen bezoekers regelmatig zelf tijdens
de dienst gebedspunten aandragen of vragen om
een getuigenis te geven.
Om het Woord van God verstaanbaar te laten zijn
in deze tijd is gekozen voor de Herziene
Statenvertaling. Ook de verstaanbaarheid van de
te zingen psalmen en liederen achten wij van grote
betekenis. Het aantal psalmen en liederen in de
eredienst is in reguliere diensten over het algemeen
ongeveer gelijk. Veel wordt gezongen uit de bundel
Weerklank.

Prediking
Zoals is verwoord in onze visie zien wij onze
plaatselijke gemeente als:
“een gemeenschap waar Gods aanwezigheid
wordt gevierd in prediking, liederen, gebeden en
de tekenen van doop en avondmaal; een
gemeenschap met een uitnodigende houding
naar haar omgeving en daarbij voor ogen houdt
dat haar identiteit en bestaansrecht bepaald
wordt door het verlossende Evangelie van Jezus
Christus”.
Om de gemeenteleden van jong tot oud in de
prediking aan te spreken, wordt gelet op eigentijds
en eenvoudig taalgebruik, de praktische
toepasbaarheid en authenticiteit (echtheid). In dit
alles gaat het erom dat de Bijbel opengaat en God
zelf aan het Woord komt.
Het is goed om met alle lagen van de gemeente in
gesprek te blijven over de invulling van de
erediensten. Dit kan tijdens huisbezoeken,
gesprekken na de dienst maar ook tijdens een
gemeenteavond.
Kinderen in de dienst
Vanaf 2017 is er naast de kinderoppas een
Bijbelklas gestart voor de kinderen vanaf
ongeveer 5 tot en met 8 jaar (de groepen 2, 3 en 4
van de basisschool). De Bijbelklas is medio 2017
om de week.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen merken
dat ze gezien worden. Dit kan door de kinderen aan
te spreken in de preek en eventueel laten
antwoorden op vragen van de predikant. Ook
kunnen de kinderen met dopen naar voren komen
waarna er speciale aandacht aan hen wordt
gegeven.
Bijzondere diensten
Er zijn bijzondere diensten bij de afsluiting van de
vakantiebijbelweek en de opening van het
winterwerk. De Prins Bernhardschool faciliteert op
de bid- en dankdagen kerkdiensten waarin de
predikanten van de plaatselijke kerken bij
toerbeurt voorgaan in de twee kerkgebouwen van
Garderen.
Gedurende de week voorafgaande aan Pasen
vinden vanaf de dinsdag tot en met de donderdag
Vesperbijeenkomsten plaats. Op de donderdag
wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Op Goede
Vrijdag vindt ‘s avonds een eredienst plaats.

7. Pastoraat
Pastoraat is een belangrijke taak in de gemeente.
Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere
verantwoordelijkheid, maar eigenlijk zijn alle

gemeenteleden geroepen om naar elkaar om te
zien. Pastoraat is essentieel in het gemeente zijn
tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Huisbezoek
De gemeente is thans verdeeld in 4 secties, met
voor iedere sectie een eigen ouderling of sinds
medio
2017
(voor
een
sectie)
een
bezoekersechtpaar. Uitgangspunt voor het
huisbezoek is dat alle geregistreerde adressen
eens in de een à twee jaar worden benaderd voor
huisbezoek. Deelname van de kinderen aan het
huisbezoek wordt op prijs gesteld en gestimuleerd.
Naast belangrijke zaken als gezondheid, huwelijk,
opvoeding, werk mag tijdens het huisbezoek ook
nadrukkelijk de vraag aan de orde komen: Hoe leef
ik als christen? Hoe kan ik in mijn gezin/werk een
goede getuige zijn van Jezus Christus?
Het huisbezoek is vooral het moment waarop het
geloofsgesprek mag plaatsvinden. De verhouding
met God mag nadrukkelijk aan de orde komen.

8. Diaconie
Algemeen
In de bijbel klinkt telkens weer de oproep om - in
navolging van Jezus – naar elkaar om te zien en om
samen te werken aan een rechtvaardige
samenleving. De Hervormde gemeente te
Garderen geeft specifiek via het diaconaat gevolg
aan deze oproep.
Diakenen zijn lid van de kerkenraad en van het
college van diakenen. Het college van diakenen is
onder meer verantwoordelijk voor het bij elkaar
brengen van diaconale gelden alsmede voor het
beheren en besteden daarvan. Voor meer
algemene informatie over de diaconie verwijzen wij
naar
de
website
van
de
PKN
(https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-dekerk/werken/diaken)
Bestaande situatie
Doelstelling van onze gemeente is dat het college
van diakenen uit minimaal drie personen bestaat.
Vanaf begin 2016 wordt het college van diakenen
echter
door
twee
personen
gevormd.
Uitgangspunt is dat dit tijdelijk is. In de tussentijd
wordt bij belangrijke besluitvorming een derde
ambtsdrager betrokken.
Tijdens de diensten is in principe altijd minimaal
één diaken aanwezig. De diaken doet voorafgaand
aan de dienst de afkondigingen en doet een
voorstel voor de voorbeden. Daarnaast zijn de
diakenen betrokken bij de voorbereiding en het
uitdelen bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De financiële administratie wordt sinds begin 2015
door de diaconie zelf verzorgd en jaarlijks worden
de begroting en de jaarcijfers van de diaconie
ingediend bij het toezichthoudend orgaan van de
PKN. De inkomsten van de diaconie bestaan met
name uit giften en collecteopbrengsten. Hiervan
wordt periodiek een verantwoording afgelegd in de
weekbrief en de jaarrekening die jaarlijks ter inzage
wordt gelegd. Het college van diakenen stelt het
collecterooster op voor de diaconale collecten en
vraagt binnen de gemeente aandacht voor deze
collecten. Circa 50% van de diaconale collecten
bestaat uit zogenoemde ‘doorzendcollecten’
waarvoor een specifiek doel geldt en waarvan de
opbrengst rechtstreeks naar dat doel wordt
overgemaakt. De opbrengst van de overige
collecten wordt beheerd en besteed door het
college van diakenen.

doelstelling om de gemeente meer te
betrekken en bewust te maken van het
belang van de diaconie.

•

Missionair. De diaconie wil met de
uitvoeren van haar taken missionair zijn, dat
wil zeggen het evangelie bekend maken bij
anderen. De praktische hulpverlening is dus
niet beperkt tot de leden van onze eigen
gemeente.

•

Wijze van hulpverlening. De hulpverlening
zal zich met name richten op het helpen van
mensen, waarbij in principe de financiële
hulpverlening beperkt zal zijn. Achtergrond
daarvan is enerzijds dat financiële
problemen vaak het symptoom zijn van een
ander probleem en anderzijds de relatief
beperkte financiële middelen van de
diaconie. De diaconie heeft overigens wel
een bedrag begroot om ook lokaal mensen
te kunnen helpen.

De diaconie verleent hulp aan mensen die dat
nodig hebben, ook aan personen die geen lid zijn
van onze gemeente. De hulp wordt op
verschillende manieren verleend en in voorkomend
geval kan ook financiële ondersteuning worden
geboden. De diaconie kan bedragen uitlenen en/of
schenken aan hulpbehoevenden. Indien iemand
hulp nodig of iemand kent die hulp nodig heeft,
kunnen de diakenen bijvoorbeeld per e-mail
worden benaderd. De diakenen gaan vertrouwelijk
om met persoonlijke informatie en zal de privacy
van hulpbehoevenden beschermen.

9. Jeugd (Vorming,
Catechese)

De diakenen participeren in de zendingscommissie
en evangelisatiecommissie. Op dit moment
bestaan deze commissies echter niet in onze
gemeente. De diaconie zal deze commissies
oprichten zodra de instandhouding daarvan voor
langere tijd mogelijk lijkt.

-

De activiteiten van de diaconie bestaan voorts uit
het verzorgen van de kerktelefoon, een
kerstattentie voor de ouderen in onze gemeente,
ouderenreisjes, van een gemeenteavond en de
verkoop van een bijbels dagboek. Tevens worden
door de diakenen verschillende (eenmalige) taken
ten behoeve van de kerkenraad uitgevoerd.
Aandachtspunten
Voor de komende periode heeft de diaconie de
volgende aandachtspunten geïnventariseerd:

•

Bezetting en invulling. Om de taken van de
diaconie goed te kunnen uitvoeren, wordt
gestreefd naar een college van diakenen
dat uit minimaal drie ambtsdragers bestaat.
Daarnaast zal aandacht worden besteed
aan het coördineren van diaconale
werkzaamheden, waarbij gemeenteleden
worden betrokken in de feitelijke uitvoering
van diaconale taken. Dit is ook in lijn met de

Toerusting

en

Visie op het jongerenwerk
De Bijbelse opdracht van het doorgeven van de
geloofsinhoud:
-

-

weten wat bidden inhoudt;
kennisoverdracht van datgene dat op
geloofsgebied het doorgeven waard is;
de betekenis en waarde van een mensenleven
onder ogen zien;
weten wat de kunst van ontvangen èn
dienstbaarheid is;
leren hoe het besef van genade de eigen
verantwoordelijkheid
kan
kleuren
en
vormgeven.

De kerk is een plek van vertrouwen waar de
jongeren (en ouderen) hun levensverhaal kwijt
kunnen: jongeren moeten zichzelf kunnen zijn en
tegelijkertijd leren van de rijkdom van het geloven.
Prachtig als de kerkelijke gemeenschap zo’n plek
kan bieden. De jongeren worden als een belangrijk
speerpunt binnen de gemeente gezien. Met het
oog hierop zou een bijbelstudie (groep) met
jongeren zinvol kunnen zijn evenals het betrekken
van
jongeren bij preekvoorbereiding en bij
diensten met en voor jongeren. Het streven is om
minstens 1x per jaar zo’n dienst in onze gemeente
te hebben.

10.Vorming en toerusting
Ook volwassenen hebben groei in hun geloof
nodig.
Daarom
worden
gedurende
het

winterseizoen korte cursussen gegeven en is er
tijdens het winterseizoen ook een Bijbeluurtje met
de ouderen in de gemeente. De cursussen staan
allemaal in het kader van de drievoudige kern van
de gemeente zoals hiervoor is omschreven. Van
belang is dan ook dat bij elke cursus, vergadering,
of bijeenkomst in de gemeente ruim aandacht is
voor het informeren naar elkaars wel en wee en de
voorbede voor elkaar alsmede dat er voldoende
ruimte is voor het geloofsgesprek, de overdenking
van een Bijbelgedeelte, stilte en gebed. Je zou dit
respectievelijk de communicatie met de ‘kleine c’
en met de ‘grote C’ kunnen noemen.
Al enkele jaren wordt nagenoeg het volledige
cursusprogramma ingevuld door leden van onze
eigen gemeente. Daarnaast worden -zo mogelijk
door de predikant- cursussen gegeven die een
missionair en discipelschap- vormend karakter
hebben.
Een punt van aandacht is hoe we de
gemeenteleden van alle leeftijdscategorieën
bereiken en betrokken houden. Hierbij denken wij
vooral aan de leden van onze gemeente in de
leeftijdscategorie van circa 25 tot 35 jaar. Voor
eigen,
vernieuwende
en
samenbindende
initiatieven vanuit deze leeftijdscategorie staan wij
dan ook open voor zover deze passen in onze
missie en visie.

11.Plaatselijke regeling
In de plaatselijke regeling zijn de taken en
bevoegdheden van de kerkenraad verwoord. Ook
zijn
hierin
de
vermogensrechtelijke
aangelegenheden geregeld zoals die worden
ingevuld door het college van diakenen
en
het
college
van
kerkrentmeesters.

12.Beheer
Het beheer richt zich op de instandhouding en
stimulering van de Hervormde gemeente te
Garderen, waarbij het uitdragen van Gods Woord
in kerk en maatschappij voorop staat.
Het is de pastorale taak van het college om voor
de nodige (financiële) middelen te zorgen om die
opdracht, anders dan het diaconale werk in onze
gemeente, mogelijk te maken.
Omdat onze gemeente in 2007 met slechts een
klein vermogen is doorgestart, kan zij zich thans
geen volledige predikantsplaats veroorloven. Sinds
september 2012 heeft de gemeente een halve
predikantsplaats (50%) die tot en met najaar 2017
werd vervuld in de persoon van ds. A. Visser. Naast
het werk dat de predikant doet, zetten vele

gemeenteleden zich in om de kosten zo laag
mogelijk te houden. Zo worden de cursussen
binnen de gemeente veelal door eigen leden
gegeven (daarbij ondersteund door de predikant).
Gebleken is in de afgelopen jaren dat de
Hervormde gemeente te Garderen voor een
predikant meer tijd vergt dan in 2012 werd
aangenomen. Uit een invulling van het werkplan
van de predikant blijkt dat het aantal bestede uren
overeenkomt met circa 70% van een volledige
predikantsplaats. Wat betreft het preekbeurtendeel
vervulde de predikant in 2017 circa 70% en kreeg
hij
daarvoor,
naast
de
vastgestelde
preekbeurtvergoeding, een extra vergoeding.
Op dit moment ontbreken (nog) de financiën om de
predikantsplaats naar 70% uit te breiden. In de
komende tijd willen we een beroep doen op de
Maatschappij van Welstand en het Steunfonds van
de Gereformeerde Bond om deze uitbreiding voor
een bepaalde periode mogelijk te maken, zodat de
gemeente kan groeien naar een situatie waarin de
kosten daarvan wel zelfstandig kunnen worden
bijeengebracht.
Naast het bovenstaande heeft het college de
verantwoording voor het beheer van de roerende
en onroerende goederen waarvan de gemeente
eigenaar is. Naast de permanente registratie van
de gemeenteleden via LRP zal in de komende jaren
ook het doopboek, belijdenisboek en het
trouwboek opgezet en bijgehouden dienen te
worden.
Zowel de ledenadministratie als de financiële
administratie worden in eigen beheer uitgevoerd.
De ledenadministratie wordt sinds voorjaar 2016
door gemeentelid Erwin van den Berg ter hand
genomen onder verantwoording van het college.
De begroting en jaarrekening worden ieder jaar ter
goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad en
daarna doorgestuurd naar het Regionaal College
voor Behandeling Beheerszaken. Gemeenteleden
kunnen, na afspraak, inzage in deze documenten
krijgen.
De gemeente wordt gedurende het lopende jaar op
de hoogte gehouden met tussentijdse financiële
verantwoordingen in de weekbrief en kerkbode.
Inkomsten / Uitgaven
Uit de offerbereidheid van haar gemeenteleden
ontvangt de kerk inkomsten uit:
-

kerkelijke bijdrage (Actie Kerkbalans)
collecten in de kerk
acties door gemeenteleden zoals de
kofferbakverkoop, potgrondactie, kerstkraam,
etc.

-

giften en legaten
solidariteitskas

Globaal overzicht indirecte pastorale uitgaven:

voor jezelf te houden. Je gunt anderen en dus ook
een nieuwe generatie het goede nieuws over Jezus
Christus en het Koninkrijk. Het gaat hierbij niet
alleen om (extra) activiteiten, maar vooral om een
gunnende houding gericht op gastvrijheid. Zijn wij
een gemeente die alleen naar buiten komt als
zuchtende en mopperende mensen? Nee, wij
wensen uit te stralen dat het fijn en goed is om bij
onze gemeente te horen! En anderen mogen ook
van ons persoonlijk vernemen dat zij van harte
welkom zijn!

-

13.Communicatie en PR

Globaal overzicht directe pastorale uitgaven:
-

predikantstraktementen
vergoedingen en reiskosten predikant
vergoedingen en reiskosten preekbeurten
vergoedingen kosters, organisten
verplichte afdracht collecten
quotumafdracht, solidariteitskas
verzekeringen
administratieve kosten, waaronder printapparatuur, drukwerk, o.a. de weekbrief en
liturgieën.

Door verhoogde steun van onze gemeenteleden
aan het kerkenwerk kunnen we met vertrouwen
verder bouwen aan de te behouden toekomst van
Gods kerk.
Missionaire opdracht
Wat bedoelen wij met ‘missionair’? Dit woord heeft
te maken met ‘missie’. Wij zijn gezonden. Ook de
gemeente is er niet voor zichzelf, maar is gezonden
in de wereld. Geen gesloten kring, maar een
gemeenschap die uitnodigend is. Naar buiten
gericht, in getuigenis en dienst, in woord en daad.
De boodschap van het evangelie is te kostbaar om

Iedere week wordt aan de gemeenteleden,
voorafgaand aan de diensten, een weekbrief en
liturgie uitgereikt. Door middel van de weekbrief
wordt de gemeente bijvoorbeeld geïnformeerd
over de bestemming van de diaconale collecte, de
zieken en gemeentelijke activiteiten. De gemeente
heeft een eigen website die te bereiken is op
www.hervormdgarderen.nl. Via deze website
ontvangen de gemeenteleden onder meer
informatie over aanstaande activiteiten. Gebruik
van sociale media voor aankondiging van
kerkdiensten en kerkelijke activiteiten wordt
gestimuleerd. Er wordt in de komende tijd naar
wegen gezocht om deze middelen nog beter in te
zetten.

Bijlage 1
De kerk
Artikel I
De Protestantse Kerk in Nederland is
overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene
christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst
van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult
de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord
te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld,
belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke
verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Het belijden van de kerk geschiedt in
gemeenschap met de belijdenis van het
voorgeslacht, zoals die is verwoordin de
Apostolische
geloofsbelijdenis,
de
geloofsbelijdenis
van
Nicea
en
de
geloofsbelijdenis van Athanasius - waardoor de
kerk zich verbonden weet met de algemene
christelijke Kerk -, in de Onveranderde
Augsburgse confessie en de catechismus van
Luther - waardoor de kerk zich verbonden weet
met de lutherse traditie -,in de catechismus van
Heidelberg, de catechismus van Genève en de
Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse
leerregels - waardoor de kerk zich verbonden
weet met de gereformeerde traditie.
De kerk erkent de betekenis van de theologische
verklaring van Barmen voor het belijden in
het heden.De kerk erkent met de Konkordie van
Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde
tradities door een gemeenschappelijk verstaan
van het Evangelie bijeenkomen.
De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren,
spreken en handelen Jezus Christus als Heer en
Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot
vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij
en staat.De kerk getuigt voor mensen, machten en
overheden van Gods beloften en geboden en
zoekt daarbij de samenspraak met andere kerken.
De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar
onopgeefbare verbondenheid met het volk
Israël.
Als
Christus-belijdende
geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met
Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in
het bijzonder betreffende de komst van het
Koninkrijk van God.

Gezonden in de wereld en geroepen tot de
bediening van de verzoening, getuigt de kerk
in verkondiging en dienst aan alle mensen en aan
alle volken van het heil in Jezus Christus.
De kerk is bij haar getuigenis in woord en daad
gehouden om zich te bewegen in de weg van haar
belijden.
De kerk en al haar leden zijn geroepen het belijden
te toetsen bij het licht van de Heilige Schrift.
De kerk weert wat haar belijden weerspreekt.

