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1. INLEIDING 

 
De aanleiding voor het schrijven van een herziening van het beleidsplan van de 
Gereformeerde kerk te Ouddorp is tweeledig. Het vorige beleidsplan dateert van mei 2006  
en moest eigenlijk al in 2010 opnieuw worden vastgesteld. Mede door het vacant zijn van de 
gemeente tot 2011 werd dit uitgesteld door de kerkenraad tot een latere datum.  
In het formuleren van beleidszaken door de kerkenraad wordt de gemeente via de 
nieuwsbrief geïnformeerd. Op deze manier komt de kerkenraad tot een voorlopig besluit dat 
op een gemeentevergadering wordt besproken en na goedkeuring wordt vastgesteld. De 
eindverantwoording van alle beleid ligt bij de kerkenraad.     
 
Begin 2013 heeft de kerkenraad de Commissie Beleidsplan geïnstalleerd. Opdracht van de 
commissie is het herzien van het huidige beleidsplan 2006-2010. Bij het uitvoeren van die 
opdracht is door de commissie bij het schrijven van het beleidsplan 2014-2018 gekozen voor 
een andere opzet. Deze opzet is bij de herziening en vaststelling van het beleidsplan 2018-
2022 gehandhaafd. 
 

Meedenken in beleid 

De Commissie Beleidsplan heeft alle geledingen binnen onze gemeente (groepen, 
commissies, kringen etc.)  benaderd met de vraag om aan de hand van een serie dezelfde 
aandachtspunten (format) na te denken over hun visie en beleid. Dit wordt beschreven onder 
kernwoorden, doelen, doelgroep, jaar-werkplan, evaluatie etc.  
 
De gesprekken met leden van de Commissie Beleidsplan en overleg in de geledingen heeft 
zo als resultaat dat van iedere geleding een deel-beleidsplan bestaat. Samen vormen die 
deel-beleidsplannen het geheel van beleid en visie van de gemeente. Uitgangspunt van 
beleid en visie is het mission-statement van onze gemeente (zie hoofdstuk 3). 
 

Betrokkenheid 

Het benaderen van alle geledingen bij het denken over visie en beleid (wie zijn wij? / wat 
doen wij? / met het oog op wie?) verhoogt betrokkenheid, meedenken, draagvlak. Op deze 
manier wordt gestimuleerd om elk seizoen aan de hand van de uitgangspunten (visie en 
beleid) een werkplan vast te stellen en dat aan het einde van het seizoen te evalueren. Zo 
wordt werken vanuit beleid en visie een uitdaging waaraan ieder lid van een geleding kan 
bijdragen. Hun werkplannen zijn in het herziene beleidsplan 2018 - 2022 onderdeel van elk 
deel-beleidsplan. 
 

Plaatselijke regelingen 

De Plaatselijke regelingen vormen een document waarin de kerkenraad met regelingen een 
nadere uitwerking geeft aan een aantal ordinanties uit de kerkorde van de PKN. In deze 
plaatselijke regelingen vinden we de uitwerking van beleid en visie van elke geleding in de 
gemeente (taken, doelen, werkwijze etc.) 
 
Beleidsplan en Plaatselijke regelingen geven samen inzicht in het leven en werken van de 
gemeente (Ordinantie 4-7-1) en maken ook duidelijk op welke manier dat leven en werken 
van de gemeente op allerlei momenten en in allerlei zaken gestalte krijgt.  
 
Het herziene Beleidsplan 2018-2022 zal door de kerkenraad aan de gemeente ter inzage 
worden voorgelegd en daarna vastgesteld. De kerkenraad zal (in overleg met  de betreffende 
geledingen daarna jaarlijks bekijken of het beleidsplan wijziging behoeft. (Ordinatie 4-8-6) 
 
         De kerkenraad 
         Ouddorp, februari / maart 2019



2. GESCHIEDENIS 
 
De Gereformeerde kerk Ouddorp is geïnstitueerd op 31 oktober 1892 en staat sinds die 
datum in een speciaal register vermeld onder nummer 703. Onder Ouddorp ressorteren in 
die tijd ook Goedereede en Goedereede-Havenhoofd. De gemeente bestaat dan uit enkele 
families, overgekomen uit de Nederlands Hervormde kerk, samen ongeveer 70 zielen. 

Van 1892 tot 1895 komt men samen in een landbouwschuur aan de Spaanseweg. In 1895 
worden aan de Dorpsweg een kerkgebouw en pastorie gebouwd op een stuk grond dat ter 
beschikking werd gesteld door Maatje Buijs. Ten overstaan van een notaris wordt de akte 
van overdracht van de grond gepasseerd voor het symbolische bedrag van vijf gulden. Het 
kerkgebouw heeft in die tijd nog geen torentje. 

Van 1896 tot 1910 is H.N. Basoski, lerend ouderling, verbonden aan de Gereformeerde kerk 
Ouddorp met het oog op de bediening van het Woord in de  erediensten, de catechisaties en 
ook de huisbezoeken. Na hem volgen nog meer predikanten die de gemeente in de loop der 
jaren voor kortere of langere tijd hebben gediend. 

Een aantal keren is het kerkgebouw aan de Dorpsweg gerenoveerd. In de Tweede 
Wereldoorlog raakt de kerk zwaar beschadigd door een bominslag niet ver daar vandaan. 
Het orgel was in die tijd opgeborgen in een landbouwschuur. Toen de kerk in de jaren 1946-
1947 is herbouwd, is ook het torentje op het dak geplaatst. In 1953 raakte de kerk als gevolg 
van de watersnood opnieuw zwaar beschadigd. Later kon men dankzij het Rampenfonds 
beschikken over een nieuw orgel . Het kerkgebouw is in 1975 en in 2003 grondig verbouwd 
en vergroot en biedt nu plaats aan ruim 350 mensen. 

Vanaf 1973 vormen de Gereformeerde kerk Ouddorp samen met de Gereformeerde kerk 
Stellendam samen één predikantsplaats. In 2001 hebben de beide kerkenraden een intentie- 
verklaring ondertekend met het oog op meer samenwerking (o.a. catechese, gezamenlijke 
beroepingscommissie en een aantal gezamenlijke diensten per jaar). 

Door de jaren heen groeit de gemeente in ledental en ook vandaag, anno 2018, neemt het 
aantal leden nog steeds toe, dat is reden tot grote dankbaarheid. Op 1 januari 2018 bestaat 
de gemeente uit 276 belijdende leden, 293 doopleden en 52 leden die via een apart register 
(vrienden van de gemeente) verbonden zijn, in totaal 621 leden. 

Met ingang van 1 mei 2004 is de Gereformeerde kerk van Ouddorp aangesloten bij de PKN 
(Protestantse Kerk Nederland). Met behulp van een eigen beleidsplan en eigen plaatselijke 
regelingen wordt gestalte gegeven aan de eigen identiteit. 

De Gereformeerde kerk Ouddorp weet zich tot op de dag van vandaag geroepen gemeente 
van Christus te zijn: in opdracht van de Heer zelf, in wie ons vertrouwen is! 

  

 Gij die gelooft, verheugt u samen, 
 ’t is God die trouw zijn kerk bewaart! 
 Die hoop zal nimmer ons beschamen  
 De Heer is God en zijns is d’aard.  
 Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
 Van eeuwigheid tot eeuwigheid!” 
 
 (Gez. 314, liedboek)



3. GEMEENTE ZIJN 
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland verwijst naar de belijdenisgeschriften uit de 
tijd van de vroege kerk en van de Reformatie. De Gereformeerde kerk Ouddorp, sinds 2004 
aangesloten bij de PKN, heeft een eigen plek in de gereformeerde traditie. Binnen de PKN 
heeft onze gemeente haar eigen identiteit en manier van gemeente zijn. Dit wordt 
beschreven in het beleidsplan. 

Wij aanvaarden de Bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God.  De Bijbel 
is geïnspireerd door de Heilige Geest, die gebruik heeft gemaakt van mensen die door Hem 
geroepen werden. God maakt zich daarin aan ons bekend als God de Vader, de Schepper 
van de hemel en de aarde. En als God de Zoon, die in Jezus Christus mens werd om ons te 
verlossen. En als God de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt door zijn kracht. De Drie-
enige! 

Vader, Zoon en Heilige Geest 
Wij geloven dat God, de Vader van Jezus Christus, dit heelal en alles wat er in is, geschapen 
heeft en dat Hij het nog steeds in stand houdt. Wij geloven dat Hij eens alle kwaad zal 
overwinnen en de aarde zal herscheppen tot zijn Koninkrijk. 

Wij geloven in Jezus Christus als onze Heiland en Heer. Door een wonder van de Heilige 
Geest werd Hij als mens geboren uit de maagd Maria. Hij leefde in volmaakte 
gehoorzaamheid aan God en beantwoordde aan Gods bedoeling. Wij kunnen dat niet en 
staan schuldig voor God. Jezus stierf daarom aan het kruis in onze plaats. Zo bracht Hij de 
verzoening tot stand voor allen die in Hem geloven. In een vernieuwd lichaam stond Hij op 
uit de doden en maakte zo voor ons de dood tot de doorgang naar een nieuw leven. 
Door Hem weten wij dat alle kwaad is overwonnen en dat het kwaad van nu niet het laatste 
woord heeft. Wij geloven dat Jezus Christus naar de hemel is opgevaren en zit aan de 
rechterhand van God. In de hemel doet Hij bij God voorspraak voor al de zijnen en Hij 
regeert als de Heer van alle dingen over deze wereld. Eens zal Hij terugkomen naar de 
aarde om deze wereld te oordelen en zijn Koninkrijk te voltooien. 

Wij geloven in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt. Hij is op gelijke wijze God als de 
Vader en de Zoon en is de derde Persoon in de Drie-eenheid. Hij is in de wereld gezonden 
om het verlossingswerk van Jezus Christus toe te passen in ons hart en leven. Hij overtuigt 
mensen van zonde en maakt hen ervan bewust dat ze een Verlosser nodig hebben en 
brengt hen tot geloof in Jezus Christus. Tegelijk is de Heilige Geest de Trooster die ons 
bemoedigt en inspireert om in navolging van de Here Jezus te leven. 

Gemeente 

In de kerk komen wij als gemeente geregeld samen. Wij worden onderwezen in de Schrift en 
beantwoorden het Evangelie in lofprijzing en lied, met gebeden en gaven. In de kerk worden 
de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal bediend. Als gemeente worden wij uitgezonden in 
de wereld om het Evangelie bekend te maken en door praktisch dienstbetoon de liefde van 
God zichtbaar te maken. Als gemeente moeten we saamhorigheid uitstralen en uitnodigend 
zijn.  

Gods Koninkrijk 

Wij geloven dat God niet alleen met de gemeente een weg gaat maar dat ook het volk Israël 
nog steeds een bijzondere plaats heeft in zijn heilsplan. De kerk is geworteld in Israël en leeft 
evenals Israël van Gods genadige trouw. Gods Koninkrijk zal volledig zichtbaar worden bij de 
wederkomst van Christus. Dan zal de hele wereld geoordeeld en vernieuwd worden. Zonde 
en leed, ziekte en dood zullen dan van de aarde verdwijnen en God zal alle tranen afwissen. 
Dan zullen alle mensen opstaan uit de dood en zal Christus als de Rechter van deze wereld 
de geschiedenis en ons leven toetsen aan de wil van God.  

 



Dienstbaar zijn door genade 

Wij geloven dat we alleen door het volbrachte werk van Christus en het vernieuwende werk 
van de Geest deel hebben aan deze toekomst. Het is ons verlangen om in deze wereld 
tekenen van Gods Koninkrijk op te richten en te streven naar gerechtigheid en vrede. De 
bewogenheid van God met deze wereld willen we uitstralen naar elkaar en naar mensen om 
ons heen. Zo kunnen we dienstbaar zijn aan het Koninkrijk van Christus en op weg gaan 
naar zijn toekomst! 

Gemeente zijn 

De gemeente wordt op een gemeentevergadering door de kerkenraad geïnformeerd over 
onder andere de financiële situatie, beleidszaken c.q. beleidswijzigingen. Gemeenteleden 
kunnen vooraf vragen hierover indienen. 

In september wordt elk jaar het gemeente start weekend georganiseerd. Op zaterdag zijn er 
op locatie activiteiten voor jong en oud met een gezamenlijke maaltijd en afsluiting. Op 
zondag een feestelijke startdienst als opening van het nieuwe seizoen.  



4. EREDIENSTEN 

 

Kernwoorden 

Samenkomst van de gemeente, Woord, Sacrament, liederen, gebeden, muziek, lofprijzing, 
aanbidding, opdracht en zegen. 

Inleiding 

Erediensten in onze gemeente zijn elke zondagmorgen (10.00 uur) en zondagavond (18.30 
uur), op kerkelijke feest- en gedenkdagen, op biddag en dankdag. Met Pasen, Pinksteren en 
enkele weken in de zomer zijn er dubbele morgendiensten. Per jaar zijn er drie  
kinderdiensten, drie jongerendiensten en vier diensten voor belangstellenden, rouw- en 
trouwdiensten, een gezamenlijke gebedsdienst in de week van het gebed van de eenheid 
van kerken. Voorgangers worden benaderd door de preekvoorziening. Vanaf 2015 mogen 
ook vrouwelijke voorgangers worden benaderd. 

Doel 
In de eredienst staat centraal: de ontmoeting tussen God en Zijn gemeente in Woord en 
sacrament. Woord betekent: vanuit Oud en Nieuw Testament komt tot ons de belofte van 
Gods trouw aan mensen. In de sacramenten (Heilige Doop en Heilig Avondmaal) wordt deze 
tastbaar in water, brood en wijn. 

Gebed om de werking van de Heilige Geest en vertrouwen op diens aanwezigheid maakt dat 
we in uitleg en verkondiging van de Schriften, in liederen en gebeden, Gods appèl leren 
verstaan. Na de ontmoeting met Hem worden we geroepen om te getuigen van Gods 
bedoelingen en Zijn opdracht zichtbaar gestalte te geven in ons dagelijks leven. 

Doelgroep 

De gehele gemeente, niemand uitgezonderd. Voor de kinderen in de leeftijd van de 
basisschool is tijdens de morgendienst kindernevendienst in de consistorie en in de 
jeugdruimte. Voor de allerkleinsten is tijdens de morgendienst kinderoppas in de 
oppasruimte. Gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen ( en anderen) kunnen de 
diensten beluisteren via de kerkradio of via de kerkomroep en internet. 

Vorm 

De eredienst krijgt vorm in de liturgie. Lied voor de dienst, aanvangslied, Votum en Groet en 
het Klein Gloria vormen de aanhef van een samenzijn in Gods Naam; voorbereiding in de 
vorm van gebed om vergeving, woord van genade en leefregel (tien geboden) brengen de 
gemeente bij de opening van de Bijbel en het lezen en overdenken van een Bijbelgedeelte.  

Liederen en muziek begeleiden en omlijsten het gesproken woord in uitleg en verkondiging. 
We zingen uit het het Liedboek 1973 en de eerste Evangelische Liedbundel. Regelmatig is 
er muzikale medewerking van een koor of groep. Na overlijden van een gemeentelid (of 
vriend van de gemeente) wordt een In Memoriam gelezen. In de dank en voorbeden dragen 
we God onze vreugden en noden op. In collecten worden de gaven ingezameld. De zegen 
aan het eind van de dienst bevestigt Gods belofte van trouw in de tijd die vóór ons ligt. Elke 
zondag belijden wij in de avonddienst ons geloof. Op de eerste zondag van de maand 
gebeurt dat ook in de morgendienst.  

Streven 

 Uitreiken van de zondagsbrief met actuele mededelingen en informatie en het 
verkorten van de kansel mededelingen. 

Evaluatie 

Op de kerkenraad worden vooral bijzondere diensten besproken. Ook in het jaarlijks gesprek 
met de predikant vindt evaluatie plaats. Verder kan gedacht worden aan de mogelijkheid van 
preekbespreking. 



WERKPLAN EREDIENSTEN 

 de eigen predikant en gastvoorgangers gaan voor naar opgave in preekrooster; 
 

 De formulieren Heilige Doop, Heilig Avondmaal, Huwelijksbevestiging en bevestigen 
ambtsdragers zijn in de kerkenraad besproken. In de erediensten gebruiken we nu de 
hertaalde versie van deze formulieren. 

 



5. EREDIENSTEN / LITURGIECOMMISSIE 

 

Kernwoorden 

Voorbereiden van bijzondere diensten: aandragen van ideeën voor thema en invulling etc. 
van deze diensten, uitnodigen van koren etc., voordragen van voorgangers, verzorgen van 
gedrukte liturgie en liturgisch (bloem)stuk. 

Inleiding 

De liturgiecommissie bestaat uit zeven leden, met tenminste één lid van de kerkenraad. Per 
jaar zijn er tenminste drie vergaderingen (sept./jan./april). De commissie helpt in het 
voorbereiden van de bijzondere diensten met Kerstmis, Pasen, Pinksteren, vier diensten 
voor belangstellenden, doopdiensten en de startdienst. In overleg met de eigen predikant of 
gastvoorganger wordt eerst afgestemd over thema, lezing en andere aandachtspunten met 
het oog op een gedrukte liturgie. 

Doel 
Het werk van de liturgiecommissie is gericht op het samen als gemeente  (jong en oud, 
gasten en mensen van buiten de gemeente) vieren van de bijzondere diensten. Thema- 
keuze en invulling van de diensten sluiten aan op de actualiteit en is gericht op steeds meer 
begrijpen van Gods Woord en de vreugde van het samen gemeente zijn. Diensten voor 
belangstellenden zijn laagdrempelig, zodat ze voor hen uitnodigend zijn. 

Doelgroep 

De hele gemeente: niemand uitgezonderd! Kinderen, jongeren en ouderen, vrienden van de 
gemeente, gasten en anderen hebben een eigen plaats in de gemeente en het is belangrijk 
om ieder daar zo veel mogelijk bij te betrekken. Daarom worden jong en oud soms benaderd 
voor het lezen van een gedicht, Bijbelgedeelte, te helpen bij de collecte en gebeden. De 
diensten zijn er tot verdieping van geloof en ook om anderen te laten kennis maken met het 
christelijk geloof en onze manier van gemeente zijn. 

Vorm 

Het werk van de liturgiecommissie bestaat uit overleg met de eigen predikant of de 
gastvoorganger. Ook is er jaarlijks overleg met de preekvoorziener die gastpredikanten 
benadert. Via een eigen rooster komt de commissie tot taakverdeling voor de verschillende 
werkzaamheden. Dit zijn: het uitwerken en drukken van de liturgie, aandacht vragen voor de 
diensten door stukjes in de Nieuwsbrief, regionale kranten en via digitale media, (laten) 
maken van flyers/posters. In  perioden van Advent en Lijdenstijd wordt gezorgd voor een 
liturgisch (bloem)stuk en met Kerst en Pasen krijgen alle gemeenteleden een attentie. 

Streven 

Invulling van de vacatures door individuele benadering, zodat er een voltallige commissie is.   
Het blijven organiseren van bijzondere diensten op een creatieve manier die mensen 
aanspreekt en motiveert in hun geloof. 

Evaluatie 

Op de vergadering van de liturgiecommissie wordt geëvalueerd. Ook op de kerkenraad 
worden de bijzondere diensten besproken en daarvan vindt terugkoppeling plaats naar de 
commissie via het kerkenraadslid (zie inleiding). 

 

 

 

 



WERKPLAN EREDIENSTEN / LITURGIECOMMISSIE 

 
 Het voorbereiden van de bijzondere diensten volgens preekrooster.  
 

 4 Themadiensten in het jaar waarvan één Themadienst in de morgendienst. 
 

 Overleg met predikant en preekvoorziener over planning van Themadiensten en 
andere bijzondere diensten in preekrooster. 

 

 Invulling geven aan de lijst met liederen vóór de dienst (morgendienst) 
 

 Het verzorgen van het Adventsstuk en het Paasstuk. 
 

 

 



6. EREDIENSTEN / KINDERNEVENDIENST 

 

Kernwoorden 

Toekomst, Bijbelverhaal, beleven, aandacht, ontwikkeling, identiteit, basis, veiligheid, 
geborgenheid en stimuleren. 

Inleiding 

De kindernevendienst is een dienst speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Deze dienst 
wordt gehouden in de bovenruimte van de kerk tijdens de verkondiging (preek) Tijdens de 
nevendienst wordt door de leiding een Bijbelverhaal gelezen/verteld, waarover met elkaar 
nagepraat en nagedacht wordt. Eventueel wordt er een passend spel gespeeld en/of een 
verwerking gemaakt. De verkondiging in de kerk en het Bijbelverhaal tijdens de nevendienst 
lopen indien mogelijk synchroon, zodat er thuis ook over nagepraat/gedacht kan worden.  

Doelstelling 

Wij vinden het in het kader van ‘’geloofsopvoeding’’ van groot belang om kinderen in de kerk 
veel aandacht te geven. Dit belang heeft vooral met de toekomst te maken, de 'moeilijke' 
fase die nog moet komen, namelijk de puberteit. Juist in de kinderjaren kan een basis gelegd 
worden om op latere leeftijd weloverwogen keuzes te kunnen maken. We moeten streven 
naar een situatie dat kinderen een positieve associatie krijgen of houden met de kerk en de 
zondagse kerkdienst. Kindernevendienst is hiervoor een belangrijk middel.  

Doelgroepen 

Er zijn drie leeftijdscategorieën, namelijk; groep 1 en 2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8  van 
de basisschool, waarbij de verhalen en verwerkingen zoveel mogelijk aansluiten bij de 
leeftijden. We noemen hierbij als aandachtspunten:  

 voor de verkondiging verlaten de kinderen de kerk en gaan naar de nevendienst; 

 door middel van een rooster worden de leidinggevenden ingeroosterd door de 
kindernevendienst coördinator; 

 bij het inroosteren wordt gelet op speciale diensten (b.v. Kerstgezinsdienst en Heilig 
Avondmaal); 

 de groepen zijn ingedeeld naar de groepen op de basisschool.  
 
De kindernevendienst staat niet los van de reguliere dienst. De kinderen zijn en blijven deel 
van de gemeente. Om verbondenheid te benadrukken zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 de kinderen van groep 1 en 2 hebben elke week kindernevendienst; 

 de kinderen van groep 3 t/m 5 hebben eens in de twee weken kindernevendienst; 

 de kinderen van groep 6 t/m 8 hebben eens in de twee weken kindernevendienst; 

 het kinderlied in de ochtenddienst is een lied dat voorafgaand aan het vertrek van de 
kinderen naar de kindernevendienst wordt gezongen. Op verzoek van de (gast-) 
predikant komen de kinderen tijdens het naspel van dit lied naar voren of gaan direct 
naar de kindernevendienst; 

 zo mogelijk voert de (gast-) predikant een gesprekje met de kinderen voordat zij naar 
de kindernevendienst gaan; 

 de beide groepen nemen hun lantaarntje (het licht) mee naar de kindernevendienst. 
 

Vorm 

Tijdens elke eredienst is er kindernevendienst.  Vanaf groep 1 van de basisschool zijn de 
kinderen welkom. De kerk en de leiding van de kindernevendienst maken gebruik van de 
methode "Vertel het Maar!" en beschikbare audiovisuele middelen. 
Dit is een zeer complete methode met per week verschillende Bijbelverhalen, vertellingen, 
spelletjes, verwerkingen en een kleine Bijbelstudie. Kinderen worden hierdoor gestimuleerd 
en uitgedaagd om op een begrijpelijke en aanstekelijke manier met de Bijbel en het geloof 
om te gaan. 

 



 
De leiding bestaat uit gemeenteleden. Zij hebben affiniteit met kinderen en vinden het 
belangrijk om het Woord van God op een begrijpelijke en enthousiaste wijze aan kinderen 
door te geven. 

De kosteres zal de afspraken omtrent de kindernevendienst met de gastpredikanten 
afstemmen. 

Streven 

Voor de komende jaren streven we er naar:  

 contact te houden met de 12-jarigen die de kindernevendienst verlaten, bijvoorbeeld 
door ze te betrekken bij de oppas en de kindernevendienst voor groep 1 en 2; 

 te blijven werken met de methode “Vertel het Maar!”. De leiding is vrij om de 
kindernevendienst op zijn of haar manier in te delen (knutselwerkje, kringactiviteit, 
gesprek, lied, etc.), We verzorgen en coördineren samen de projecten tijdens feesten 
zoals Kerst, Pasen en Pinksteren; 

 de jeugd die de kindernevendienst heeft verlaten bij de kerk betrokken te houden en 
ook als groep bij elkaar te houden: b.v. door deel te nemen aan 12+ activiteiten zoals 
clubs en catechese; 

 bij het verlaten van de kindernevendienst de kinderen tijdens een speciale 
overstapdienst  een Bijbel, een Bijbels dagboek of iets vergelijkbaars als geschenk 
mee te geven. 

 

Evaluatie 

De leiding komt samen met de coördinator en jeugdouderling een aantal keer per jaar bijeen 
om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen wordt de afgelopen periode geëvalueerd. 
Knelpunten, moeilijkheden en doelstellingen worden besproken en waar mogelijk opgelost, 
uitgewerkt en bijgesteld. Tijdens deze vergaderingen is het fijn om als leiding bij elkaar te zijn 
en bijv. met elkaar de gezamenlijke Kerst- en Paasprojecten te bespreken. 

 

WERKPLAN EREDIENSTEN / KINDERNEVENDIENSTEN 

Geen apart werkplan opgesteld. 

 



7. PASTORAAT 

 

Kernwoorden 

Ontmoeting, relatie, bewogenheid, meeleven, toewijding en dienstbaarheid aan elkaar. 

Inleiding 

Pastoraat is het ontmoeten van elkaar en bijstaan in de naam van Christus. Dit contact kan 
op velerlei wijze tot stand komen: in de vorm van een pastoraal gesprek of bezoek door 
predikant, wijkouderling, wijkbezoeker, ouderenbezoeker, iemand van het pastoraal team of  
in contacten met jongeren via sociale media. Pastoraat richt zich op alle groepen van de 
gemeente. In brede zin is pastoraat ook een bediening van gemeenteleden naar elkaar als 
ook naar bepaalde doelgroepen. Pastoraat is ook: contact met gezinnen, alleenstaanden, 
ouderen, rand- of buitenkerkelijken. De kerkenraad stuurt aan: vanuit haar visie, met als doel 
een samenhangend geheel van pastorale zorg. Pastoraat is het cement van de gemeente. 

Doelstelling 

Het gaat om de ontmoeting met de ander, als pastor samen-op-lopen in tijden van vreugde, 
verdriet, nood en pijn in het dagelijks leven: in het perspectief van Gods nabijheid. Pastoraat 
is dienstbaar zijn: in contact met de pastor leert de pastorant zelf stappen zetten in het 
omgaan met situaties van moeite en zorg. Dat vraagt een respectvolle manier van betrokken 
zijn, vanuit Gods gebod dat wij elkaar liefhebben zoals onszelf. Daarom is pastoraat: 
samenbinden, ontmoeting, relatie, toewijding, bewogenheid en meeleven. 

Doelgroep 

De gehele gemeente, niemand uitgezonderd. Vooral de mensen aan de rand van de 
gemeente en hen die bijzondere steun nodig hebben zoals zieken, ouderen en jeugd. Soms 
worden ook mensen van buiten de gemeente geholpen met pastorale zorg.  

Vorm 

Pastoraat laat zich niet beperken tot één vorm, maar is daar waar mensen met elkaar in 
contact komen. Voorbeelden zijn het huisbezoek, pastorale bezoeken, ouderenbezoeken, 
kringen, catechisaties, samenkomsten, vriendschappelijke contacten, specifieke acties en  
ontmoetingen op straat of via sociale media. Door de inzet van het pastorale team is 
specifieke pastorale ondersteuning mogelijk. 

Streven 

 het in stand houden en uitbreiden van bestaande contacten met name met rand-
kerkelijken en jongeren; 

 wijkouderlingen proberen samen met wijkbezoekers jaarlijks een contactmoment te 
hebben met de gemeenteleden in hun wijk; 

 meer zicht krijgen op mensen met pastorale gaven in de gemeente en het vervolgens 
inzetten in actieve en doelgerichte vormen van het pastoraat; 

 stimuleren van het volgen van pastorale cursussen voor ambtsdragers en 
gemeenteleden; 

 het vormen van wijkteams die bestaan uit een wijkouderling, wijkbezoeker, wijkdiaken 
en een wijkbezoeker; 

 actievere inzet van het pastoraal team. 
 

Evaluatie 

Tijdens het Pastoraal Overleg rapporteren wijkouderlingen, wijkbezoekers, pastoraal team en 
predikant drie maal per jaar naar aanleiding van alle pastorale contacten. Ook op de 
maandelijkse kerkenraadsvergaderingen is er aandacht voor pastorale zaken. In bijzondere 
situaties wordt in onderling overleg besproken en besloten welke stappen in pastorale zorg 
wenselijk zijn. Gemeenteleden die onze ouderen bezoeken, evalueren halfjaarlijks hun 
ervaringen in een pastorale werkgroep.  



WERKPLAN PASTORAAT 

 wijkouderlingen en wijk/ouderenbezoekers maken onderling afspraken over verdeling 
van het aantal te bezoeken gemeenteleden in de wijk. 

 

 het onderhouden van contact met gemeenteleden in bewogen omzien en meeleven. 
 

 de wijkouderling onderhoud contact met zijn wijkteam (wijkdiaken en wijkbezoeker). 

 



8. GEMEENTEOPBOUW 

 

Kernwoorden 

Groeien in Geloof, Geloofsgroei en- opbouw, Groepssamenkomsten, Groeigroepen, 
Gebedskring, Vrouwengespreksgroep, Seniorengroep, (Youth)Alphacursus, Catechese, 
Belijdeniscatechese. 

 

Inleiding 

Geloven en gemeenteopbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Opbouw in geloof en 
toerusting is nodig met het oog op onze dienst aan God en aan mensen. In deze opbouw 
kunnen we onze gaven leren ontdekken, deze verder ontwikkelen en vooral ook gebruiken 
om zo geestelijk te groeien. Als christen zijn wij altijd leerling en luisteren wij naar Gods 
Woord. Ons leven is daarbij gericht op Gods Zoon, Jezus Christus. Hij is onze Heer en 
Heiland, die we liefhebben en waar we persoonlijk mee om willen gaan. We willen Hem 
allemaal, jong en oud, dienen als discipel met de gaven ons toebedeeld. 

Doel 
Binnen de gemeente door middel van Bijbelstudie zoeken naar de betekenis van Gods 
Woord en hierdoor ook elkaar beter leren kennen. Aandacht te hebben voor elkaar en te 
signaleren als er iets aan de hand is. Mensen laten groeien in  geloof (groeigroep) Het reilen 
en zeilen van onze gemeente biddend neerleggen bij onze God. Bidden in vertrouwen als 
het om de voorbede gaat (gebedskring).  Wijkouderlingen, wijkbezoekers en pastoraal team 
kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen. Mensen op een positieve manier bekend maken 
met het Evangelie (Alphacursus). 

Doelgroep(en) 
Voor de groeigroepen: alle volwassen doop- en belijdende leden van onze gemeente, maar 
zeker ook de gasten van onze kerk, vanaf 18 jaar. Voor de gebedskring: alle gemeenteleden. 
Voor de seniorengroep: alle gemeenteleden vanaf 55+. Voor de Alphacursus: mensen, jong 
of oud, die weinig of niets met geloof hebben, maar ook zij die al jaren niet of nauwelijks iets 
aan hun geloofsbeleving doen. 

Vorm 
Groeigroepen 

Elke groeigroep komt een keer per drie weken samen. Er wordt gesproken naar aanleiding 
van hoofdstukken uit een gezamenlijk boekje (b.v. van het Evangelisch Werkverband). De 
leiding van de groeigroepen wordt vooraf toegerust door de predikant . 

Gebedskring 

Gemeenteleden komen om de twee weken samen in de kerk om te bidden voor de zorgen in 
de gemeente en in de wereld, voor mensen dichtbij en veraf. 

Alphacursus 

Wanneer een Alphacursus wordt gehouden gebeurt dat wekelijks in de bovenzaal van de 
kerk. Er wordt begonnen met een gezamenlijke maaltijd. 

 

Streven 

 Het streven van alle groepen is te komen tot een verdieping van het geloof en elkaar 
daarbij tot een hand en een voet te zijn; 

 Streven van alle groepen is ook uitbreiding van de groepen; 

 De leiding van de Alphacursus wil meer mensen persoonlijk benaderen omdat dit 
beter werkt dan het uitgeven van folders; 

 Organiseren Vakantie Bijbel Week / of Vakantie Bijbel Dag 
 



Evaluatie 

 De leiding van de gebedskring wil in de zomervakantie toetsen of een en ander in 
een nieuwe vorm werkt.  

 
 De leiding van de Alphacursus wil na afloop van de cursus graag een evaluatie onder 
 leiding van de predikant.  

 
 

WERKPLAN GEMEENTEOPBOUW 

Geen apart werkplan opgesteld. 

 



9. KINDER- EN JEUGDWERK 

 

Kernwoorden 

Vader, Zoon en Heilige Geest, kinderen, tieners, jongeren, relatie met God, relatie met 
elkaar, laagdrempeligheid, openheid, een liefdevolle en veilige omgeving, respect en 
geloofsopbouw. 

Inleiding 

In onze gemeente vormen kinderen, tieners en jongeren een belangrijke groep. Zij zijn 
volwaardige leden van de gemeente en zijn in de ogen van God net zo belangrijk als de 
volwassenen.  
Kinderen maken op hun eigen manier deel uit van de gemeente: zij hebben nog geen of 
nauwelijks verantwoordelijkheden; ze hebben hele andere mogelijkheden dan volwassenen, 
maar wel met dezelfde waarde. Hun verantwoordelijkheden zullen toenemen met het stijgen 
van de leeftijd. Dit geldt ook voor hun mogelijkheden, deze zullen veranderen en we hopen 
dat zij die later, op bepaalde momenten en in bijzondere situaties, zullen inzetten in de 
gemeente. 

Doel 
Kinderen, tieners en jongeren binnen een veilige omgeving laten groeien in hun geloof en ze 
te stimuleren om zelf de keuze te maken om Jezus te volgen. 

Doelgroep 

Ten eerste zijn dat alle kinderen, tieners en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 21 jaar 
binnen de gemeente en ook van buiten de gemeente. Ten tweede alle ouders, jeugdwerkers, 
kerkenraad en de jeugdraad.  

Vorm 

De toerusting van kinderen, tieners en jongeren gebeurt op verschillende manieren, zoals: 
ontmoetingen rondom de Bijbel, gebed, open gesprekken, gezellig samenzijn en sport en 
spel. Ook het maken van muziek en zang draagt ertoe bij dat kinderen en jongeren kunnen 
groeien in hun geloof.  

Voor de kinderen tot 12 jaar zijn er de volgende clubs: kinderoppas, kindernevendienst, 
peuterclub, kleuterclub “Het Pareltje”, Wuppieclub, G-Teens. 

Voor de jongeren vanaf 12 t/m 21 jaar is er Connected in Christ 

Jaarlijks terugkerende activiteiten/projecten zijn: Kerstmusical, Kerst- en Paasproject, 
Vakantie Bijbel Dag en de Actie schoenendoos. 

Diensten/samenkomsten die in het bijzonder gericht zijn op kinderen, tieners en jongeren 
zijn: jongerendiensten, kinderdiensten, overstap diensten en Praise avonden. 

In de zondagse erediensten zingen we ’s morgens een kinderlied en/of een jongerenlied 

Praiseband eXalt bestaat uit een groep jongeren en volwassenen. Deze band kan 
begeleiden in erediensten en maakt het mogelijk gospels en (opwekkings-)liederen te zingen 
en eventueel aan te leren. De zang wordt begeleid door eigentijdse instrumenten. 

De jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers vanuit jeugdgroepen en clubs.  
Zij geven input aan en  treffen voorbereidingen voor de jongerendiensten, speciale 
invullingen tijdens erediensten, en geven daarover feedback naar de jeugdouderlingen en de 
kerkenraad met het oog op alle jeugdwerk en initiatieven. 

 
 



 

Streven 

 met de volwassenen uit de gemeente de jeugd te stimuleren in geloofsgroei; 

 in gesprek gaan met jongeren om hun betrokkenheid te vergroten; 

 een enquête onder de jeugd over wat er onder jongeren leeft; 

 ontwikkelen en starten van 18+ activiteiten, zoals bijvoorbeeld Youth Alpha; 

 aanvulling van de kinderliederen; 

 wekelijks zingen van een kinderlied/jongerenlied tijdens de eredienst; 

 meer sociale media, zoals; website, facebook en twitter benutten door de clubs om 
de jongeren te bereiken; 

 toepassing van audiovisuele hulpmiddelen; 

 de kinder-, jongeren- en praisediensten met eigentijdse en laagdrempelige muziek. 
Eventueel mime, drama, dans en uitbeelding kunnen op basis van het thema van een 
dienst een plaats krijgen; 

 jongeren zelf aan deze diensten laten meewerken, zodat ze groeien in geloof en hun 
eigen plaats in de gemeente verder ontdekken; 

 organiseren van een jeugdweekend voor de leeftijd 12+; 
 

Evaluatie 

Evaluatie vindt plaats op de jeugdraad en ook in de clubs. Jeugdouderlingen evalueren het 
werkplan met de kerkenraad. 

 

WERKPLAN KINDER- EN JEUGDWERK 

 Jongeren- en kinderdiensten organiseren. 
 

 Jeugdwerkvergadering plannen aan begin van het seizoen en tijdens het  seizoen. 
 

 Aandacht voor de clubs en clubleiding. 
 

 Afvaardiging naar de jeugdraad uit alle clubs. 
 

 Actie schoenendoos organiseren; 
 

 Praiseavond organiseren. 
 

 Enquête ontwikkelen, rondsturen en evalueren. 
 

 



10. DIACONIE 

 

Kernwoorden 

Geloven en getuigen, helpen en dienen, bouwen, naastenliefde en samenwerking. 

Inleiding 

Het Evangelie heeft door de eeuwen heen mensen hoop gegeven. Ook vandaag de dag 
inspireert het geloof mensen om in navolging van Christus te kiezen voor naastenliefde. Het 
Evangelie wijst ons de weg van vrede en gerechtigheid. Dit geloof willen we delen met 
mensen ver weg en dichtbij. Het Woord van God zet mensen in beweging. 

Overal ter wereld leven mensen in moeilijke omstandigheden. Armoede, onderdrukking, 
discriminatie, oorlog of ziekte maakt hun leven moeilijk. Wij kunnen deze mensen helpen 
door geld of goederen te geven, door onze stem te verheffen tegen onrecht, door te luisteren 
en te bidden. 

Onze hulp is er op gericht dat mensen weer (zelfstandig) kunnen functioneren. Via goede 
samenwerking komen duurzame verbeteringen tot stand. Zo bouwen we, samen met 
anderen en vanuit een christelijke identiteit, aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.  
De diaconie reageert daarom alert op ontwikkelingen in de wereld van nu. 

De diaconie wil in onze gemeente het diaconaat een duidelijk gezicht geven. Bewogenheid 
met de ander (dichtbij / ver weg) leidt tot een pastoraal omzien en meeleven. Door goede 
communicatie naar de gemeente met het oog op gerichte hulp en verantwoorde bestemming 
van de gaven kunnen we onze gemeente helpen haar diaconale opdracht te vervullen. 

Doel 
 door goede communicatie voldoende informatie verstrekken aan de gemeenteleden 

met betrekking tot het diaconale werk; 

 gemeenteleden enthousiasmeren en ondersteunen bij het uitvoeren van haar 
diaconale taak; 

 waar nodig het concreet bieden van diaconale steun, op praktisch en/of financieel 
vlak, persoonlijk of algemeen, binnen de gemeente of daar buiten zonder aanzien 
des persoons; 

 een naaste te zijn voor mensen met een andere culturele en/of godsdienstige 
achtergrond en daarbij afstanden overbruggen. 

 

Doelgroep(en) 
De diaconie heeft als taak om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan 
barmhartigheid. Dat betekent ook wereldwijd omzien naar mensen in lichamelijke of 
geestelijke nood (werelddiaconaat). De diaconie richt zich hierbij op de eigen gemeenteleden 
en mensen van buiten de gemeente.  In zendingsactiviteiten werkt de diaconie ook mee aan 
de verspreiding van het Evangelie.  

Vorm 

 inzamelen van collecten in de erediensten volgens een door de kerkenraad  
vastgesteld collecterooster; 

 coördineren en onderhouden van contact met ons adoptiekind Mugesh Kannan; 

 ondersteunen van activiteiten voor ouderen binnen de gemeente; 

 ondersteunen van diaconale projecten voor jongeren (World Servants); 

 ondersteunen van het project van Kees en Sarah Tanis in Mozambique; 

 ondersteunen van het project van fam. Okker in Senegal 

 bestemmen van de Heilig Avondmaal collecte voor diaconale doelen; 

 inzamelen van levensmiddelen voor de voedselbank “Goeree Overflakkee”; 

 ondersteunen van zendingswerk; 

 ondersteunen van actie schoenendoos. 



 

 
 
Streven 

College van diakenen streeft er naar de aan hen opgedragen taken zorgvuldig uit te voeren, 
zodat de diaconale taak zowel binnen als buiten de gemeente kans krijgt om verder uit te 
groeien. 

Evaluatie 

Het eenmaal per jaar toetsen van de diaconale doelen. Dit gebeurt in het moderamen en in 
de kerkenraad. 
 
 

WERKPLAN DIACONIE 

 Het opstellen van de jaarlijkse begroting van de diaconie. 
 

 Het opstellen van de jaarrekening van de diaconie. 
 

 Input geven voor het collecterooster. 
 

 Zorgen voor voorzieningen m.b.t. de kerkradio. 
 

 Zorgen voor de uitgifte van de collectebonnen. 
 



11. WERKGROEP MISSIONAIRE GEMEENTE 

 

Kernwoorden 

Zending, opdracht, Evangelie bekend maken, openheid, gastvrijheid, interkerkelijk Jezus 
volgen. 

Door de opgestane Heer is de gemeente in de wereld gezonden: alle evangeliën eindigen 
met een variant op deze opdracht. De uitvoering ervan begint in de eigen omgeving en van 
daaruit tot aan de einden van de aarde. In onze omgeving wonen veel mensen die de Here 
Jezus nog niet hebben leren kennen en volgen. Wij geloven dat ze God ter harte gaan en dat 
wij geroepen zijn hen in aanraking te brengen met de boodschap van Gods liefde in Jezus 
Christus, zodat ze Hem leren kennen en willen volgen.  

Inleiding 

Evangelisatie begint in de eigen gemeente, op straat en bij de mensen thuis. Informele 
gesprekken met mensen die niet geloven, zijn het begin van een groeiproces. We hebben 
mogen ervaren dat mensen op die manier (opnieuw) hun plaats binnen de kerk weer vinden. 

De Werkgroep Missionaire Gemeente is verantwoordelijk voor een aantal evangelisatie- 
activiteiten binnen onze gemeente, waarvan een groot deel plaats vindt in de zomerweken. 
en rondom Kerst. Speerpunten zijn een openluchtsamenkomst en ontspanning. 

Publiciteit is erg belangrijk om mensen binnen en buiten de gemeente te bereiken. Via 
berichten in de eigen Zondagsbrief, Nieuwsbrief, regionale kranten, de website van de kerk 
en diverse andere digitale forums wordt geprobeerd zo veel mogelijk mensen te bereiken 
voor de geplande activiteiten. De werkgroep verzorgt ook de Elisabethbode, die in de eerste 
helft van december verschijnt. 

Doel 
Het doel is bereiken en bekendmaken van mensen met het Evangelie. Evangelisatie kun je 
leren en ervaren als een levensstijl. Daarvoor is het steeds meer nodig om gemeenteleden 
toe te rusten en te overtuigen van deze opdracht. 

Doelgroep 

Gemeenteleden en mensen van buiten de gemeente van de Gereformeerde kerk Ouddorp. 

Vorm 

De Werkgroep Missionaire Gemeente bestaat uit een aantal gemeenteleden en is verant- 
woordelijk voor het evangelisatiewerk in al zijn facetten. Zwaartepunt van de activiteiten ligt 
in het zomerseizoen. Voorbeelden zijn: koor- en samenzang tijdens het jaarlijks concert bij 
de vuurtoren en de stranddienst bij ‘De Punt’, die samen met een aantal andere kerken van 
het eiland wordt georganiseerd. In het verleden werden ook wel een kampvuur en fiets- en 
wandeltochten georganiseerd in de omgeving van Ouddorp. Helaas zijn deze activiteiten 
komen te vervallen vanwege weinig of geen deelname. 

Buiten het zomerseizoen is de werkgroep o.a. actief in het voorbereiden en organiseren van 
de  Kerstnachtdienst.  

Streven 

De Werkgroep Missionaire Gemeente streeft er naar de evangelisatietaak op zorgvuldige en 
creatieve manier uit te voeren en dit binnen en buiten de gemeente uit te dragen en verder te 
laten ontwikkelen met nieuwe initiatieven. 

Ook is het streven om samenwerking te zoeken met andere kerkgenootschappen in Ouddorp 
en omstreken. We kunnen zo onze  krachten bundelen met het oog op meer groei in het 
missionaire werk vanuit de kerken in Ouddorp en omstreken te realiseren. 



 
 
Evaluatie 

Het eenmaal per jaar toetsen van de werkgroep-doelen. Dit gebeurt in de periodieke ver- 
gaderingen van de werkgroep en in de kerkenraad. 

 

WERKPLAN WERKGROEP MISSIONAIRE GEMEENTE 

 Organiseren van het vuurtorenconcert. In de komende jaren wordt gekeken naar een 
iets andere invulling en opzet om met dit unieke event een breder en groter publiek te 
kunnen gaan bereiken 

 

 Organiseren van de kerstnachtdienst 
 

 Mogelijkheden bekiiken tot het organiseren van ontspanningsactiviteiten in de zomer 
bijvoorbeeld fiets- en/of wandeltochten. 

 

 Samenwerking aangaan met andere kerkelijke werkgroepen m.b.t. het organiseren 
van bijvoorbeeld gezamenlijke diensten en/of activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn 
een jaarlijkse stranddienst en Kerstpraise 

 



12. BEHEER 

 

Kernwoorden 

College van Kerkrentmeesters, financiële administratie, werving en beheer van financiën, 
beheer en exploitatie van gebouwen, personeelszaken, ledenregistratie, archief, advies in 
beheerszaken. 

Inleiding 

De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-
diaconale aard is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. 

Doel 
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden 
voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden.  

Doelgroep 

Het College van Kerkrentmeesters richt zich op het scheppen en onderhouden van de 
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de eigen gemeente.  
Om de gemeente als organisatie goed te laten functioneren is er overleg en samenwerking 
met de kerkenraad en met commissies en groepen in de gemeente. 

Vorm 

De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn: 

 meewerken aan het realiseren van het beleidsplan, de (meerjaren) begroting en de 
jaarrekening van de gemeente; 

 zorg dragen voor de geldwerving; 

 beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de 
gemeente; 

 beheer van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 

 verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; 

 zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden; 

 fungeren als opdrachtgever van de kosteres; 

 bijhouden van de registers van de gemeente (doopboek, belijdenisboek, trouwboek); 

 beheer van de archieven van de gemeente; 

 beheer van de financiën van de gemeente; 

 beheer van de verzekeringspolissen. 
 

Streven 

 vervullen van de opgedragen taken zodat de gemeente optimaal kan functioneren; 

 maken van financieel beleid met het oog op een sluitende (meerjaren)begroting; 

 werken met een meerjaren onderhoudsbegroting waarin geld wordt gereserveerd 
voor klein en groot onderhoud aan de gebouwen (kerkgebouw, pastorie en”) en het 
kerkorgel; 

 waken over de financiële situatie van de gemeente; 

 goede, open en gecontroleerde verantwoording van financieel beleid door middel van 
de jaarrekening; 

 verantwoord (personeels-)beleid voor de werknemers en vrijwilligers. 
 

Evaluatie 

Evalueren van de beheerstaken en de taken op materieel en financieel gebied vinden plaats 
in het college. Hiervan wordt verslag gedaan naar de kerkenraad. Hier wordt ook de 
jaarrekening van de kerk besproken.  

 



 
 
 
 
Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de 
gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen 
registeraccountant of accountant-administratieconsulent dan wel twee andere onafhankelijke 
deskundigen.  

 

WERKPLAN BEHEER 

Per kalenderjaar zorgt het College van Kerkrentmeesters voor: 

 Deelname aan de Actie Kerkbalans. 
 

 Opstellen van de (meerjaren) begroting. 
 

 De jaarrekening. 
 

 De meerjaren onderhoudsbegroting. 
 

 Het collecterooster. 
 

 Het tarievenoverzicht. 

 



13. INTERKERKELIJKE ACTIVITEITEN 

 
Kernwoorden 

Ontmoeting, overleg, bezinning, gezamenlijke opdracht, openheid, voorbereiden en gestalte 
geven aan plannen voor gezamenlijke diensten en activiteiten. 

Inleiding 

Vanwege onze roeping in de wereld als gemeente van Christus zoeken we contact met 
andere kerkelijke gemeentes in Ouddorp (Doopsgezinde Gemeente, Hervormde gemeente, 
Hersteld Hervormde gemeente, Gereformeerde gemeente en de Rooms-katholieke 
parochie). Ondanks alle verschillen, zoeken we naar wat ons samenbindt en verkennen we 
mogelijkheden van gezamenlijk optrekken in het verlangen daarvan meer te laten zien.  

Doel 
Als mensen van verschillende kerkelijke gemeentes samen inhoud geven aan de opdracht 
van de Here Jezus Christus om Zijn Evangelie te verkondigen in woorden en in daden. In het 
samen zoeken naar mogelijkheden ook elkaar leren respecteren en saamhorigheid en 
vertrouwen steeds te laten groeien. In goed overleg komen tot het organiseren van 
gezamenlijke activiteiten en gezamenlijke diensten. 

Doelgroep 

Alle leden van de hierboven genoemde gemeentes (kinderen, jongeren, ouderen; gezinnen 
en alleenstaanden) en verder ook alle inwoners van Ouddorp en omgeving: ieder die 
belangstelling heeft om gezamenlijke activiteiten of gezamenlijke diensten bij te wonen. 

Vorm 

Het samen voorbereiden en organiseren van gezamenlijke activiteiten voor jong en oud; 
samen voorbereiden, organiseren en vieren van een gezamenlijke gebedsdienst in januari 
(nu met Doopsgezinde gemeente, Hervormde gemeente en Rooms-katholieke parochie); 
drie maal per jaar een Collega Predikanten Overleg. 

Streven 

Het zoeken naar mogelijkheden van uitbreiding van gezamenlijke activiteiten; het elkaar 
informeren over activiteiten waarbij de leden van elkaars gemeenten welkom zijn; het samen 
weer gestalte geven aan het overleg tussen de kerkelijke gemeentes van de ‘Kop van 
Goeree’ en de burgerlijke gemeente Goeree-Overflakkee.  

Evaluatie 

In het Collega Predikanten Overleg en in de gezamenlijke commissie Gebedsdienst. 

 

WERKPLAN INTERKERKELIJKE ACTIVITEITEN 

 Driemaal per jaar het Collega Predikanten Overleg Ouddorp (sept., nov. jan.) 
 

 Elkaar informeren over elkaars activiteiten, avonden (via info voor kerkbladen). 
 

 Voorbereiden en vieren van de gezamenlijke gebedsdienst in januari. 
 

 Contact met het college van B&W Goeree-Overflakkee in gezamenlijk overleg. 
 


