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1. DE IDENTITEIT VAN DE GEMEENTE
1.1
Een Christelijke kerk De Gereformeerde Kerk van Lutten-Slagharen-Schuinesloot wil
graag in onze dorpen gemeente van Jezus Christus zijn. Het woordje Kerk verwijst immers naar Hem.
De Kerk: dat zijn die mensen, die in deze wereld Jezus Christus belijden als Heer en Verlosser en Hem
willen navolgen. Deze Kerk is van alle tijden en aan alle plaatsen: wij geloven de ene, heilige, algemene
Christelijke Kerk. Daarvan wil onze gemeente gestalte zijn.
Met de Kerk wereldwijd stemmen wij in met het christelijk belijden, zoals uitgesproken in de
Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.
1.2
De Protestantse Kerk in Nederland Onze gemeente maakt sinds 2004 deel uit van de
Protestantse Kerk in Nederland en stemt in met het belijden aangaande de Kerk, zoals dat uitgesproken
wordt in Artikel 1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Deze Kerkorde heeft echter ook vastgelegd dat plaatselijke gemeenten zelf hun beleid moeten bepalen als
het gaat om de toelating tot de Doop en het Heilig Avondmaal en de visie op het christelijk huwelijk. Deze
visie vindt u in Hoofdstuk 7 van het beleidsplan.
Deel uitmakend van die Protestantse Kerk in Nederland zijn wij automatisch verbonden met de Ned.
Hervormde Gemeente te Lutten. Onze kerkenraad heeft daarom samen met de Hervormde kerkenraad een
federatieovereenkomst opgesteld, deze overeenkomst is door beide kerkenraden op 29 mei 2011 in een
feestelijke kerkdienst ondertekend. Vanuit beide gemeenten was al meer dan 25 jaar een samen op

weg-commissie actief die de kerkenraden hebben gestimuleerd en hebben ondersteund om meer
samenwerking te zoeken. De samenwerking was al in het jeugdwerk, in het kerkblad, de website
en in gezamenlijke kerkdiensten. De laatste paar jaar is de samenwerking meer in een
stroomversnelling geraakt waardoor de bereidheid om meer samenwerking te zoeken groter is
geworden. Een federatie is hiermee mogelijk geworden. De naam van de nieuwe gemeente is:
Emmaüsgemeente, Protestantse Gemeente in wording van Lutten, Slagharen en Schuinesloot.
1.3
Een Gereformeerde kerk
De naam van onze gemeente maakt al duidelijk dat onze
kerk ook voor 2004 een geschiedenis heeft meegemaakt. Onze gemeente komt voort uit de Afscheiding en
de Doleantie; en wij zijn dankbaar voor alle inspanningen en offers van ons voorgeslacht om in onze
dorpen een gemeente op te bouwen. Voortkomend uit de Gereformeerde Kerken weten wij ons in het
bijzonder verbonden met de Gereformeerde traditie, zoals beleden in de Heidelberger Catechismus, de
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
Vandaar dat nieuwe ambtsdragers in onze gemeente op hun eerste kerkenraadsvergadering schriftelijk
instemming betuigen met dat belijden.
1.4
Een ‘mission statement’
De laatste jaren is het steeds meer gebruikelijk dat
organisaties hun doelstelling onder woorden brengen in een zgn. ‘mission statement’ . Dit is een
verklaring waarin de missie (letterlijk: zending) van de organisatie beknopt is samengevat.
Als gemeente herkennen we ons in de volgende kernachtige verklaring waarin de missie, de opdracht, de
zending van de kerk is samengevat:
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Gefundeerd op Gods liefde en genade in Jezus Christus - zoals ons geopenbaard is in Gods Woord, de
bijbel - willen wij een liefdevolle gemeenschap van christenen zijn, die erop gericht is om God te dienen
in de dienst aan onze naaste, om te groeien in toewijding aan de Heer en zijn Rijk, om mensen in
aanraking te brengen met Jezus Christus, opdat de drie-enige God wordt geëerd en aanbeden.
Wij zijn ons er goed van bewust dat zo’n mission statement meer ideaal is dan werkelijkheid. En toch
geven deze hoge woorden wel de droom aan die wij hebben voor onze gemeente. In dit beleidsplan meten
wij de werkelijkheid van onze gemeente aan de droom die wij met elkaar delen. Deze korte verklaring
wordt verder uitgewerkt naar de praktijk van ons gemeente-zijn.
1.5
Identiteit en beleid
De bedoeling van een beleidsplan is om de identiteit en het
mission statement van de gemeente concreet uit te werken m.h.o. op de dagelijkse praktijk van het
gemeenteleven.
De opbouw van het beleidsplan is daarom - min of meer aansluitend bij het mission statement - als volgt:
wat is de inhoud van ons geloof (Hoofdstuk 2)
hoe geven we de onderlinge gemeenschap gestalte (Hoofdstuk 3)
hoe zijn we dienstbaar, naar elkaar en in de samenleving (Hoofdstuk 4)
hoe groeien we met elkaar - oud en jong in ons geloof (Hoofdstuk 5)
hoe bereiken we andere mensen met het evangelie (Hoofdstuk 6)
hoe vieren we de Naam van de Drie-enige God (Hoofdstuk 7)
beheer van kerkelijke gelden en goederen (Hoofdstuk 8)
2. DE INHOUD VAN ONS GELOOF
Gefundeerd op Gods liefde en genade in Jezus Christus zoals ons geopenbaard is in Gods Woord, de bijbel...
2.1 Geloof
“Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons
van de waarheid van wat we niet zien” (Hebr. 11: 1 NBV). Geloof heeft alles te maken met wat wij uit de
grond van ons hart hopen. Geloof kan niet zonder meer bewezen worden, omdat het betrekking heeft op
een voor ons onzichtbare werkelijkheid. Nochtans brengt een echt geloof zijn eigen zekerheid met zich
mee en is daarmee niet zonder bewijs.
Wij kunnen spreken van het geloof dat wij geloven: het algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof, dat
wij delen met heel de Kerk.
En wij kunnen spreken van het geloof waarmee wij geloven: dat gaat op en neer met de gang van ons
leven en kent de toppen van vreugde en vast vertrouwen en de dalen van twijfel en diepe aanvechting.
Onze gemeente maakt deel uit van de moderne cultuur met al haar vragen en twijfels. Wij ondervinden dat
veel vragen niet worden beantwoord en dat twijfel onze geloofszekerheid telkens aanvecht. Wij vinden dat
dat serieus genomen moet worden in de prediking, in het pastoraat, in de catechese.
Maar wij vinden bovenal dat de prediking, het pastoraat en de catechese altijd weer moeten beginnen bij
de zekerheid van het geloof dat Jezus Christus de Heiland der wereld is, Gods Zoon en onze Verlosser.
2.2 Het Woord Wij aanvaarden de Bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van
God. De 66 boeken van de Bijbel zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, die gebruik heeft gemaakt van
mensen die door Hem geroepen werden. Daarom worden de taal en de stijl van de schrijvers en ook hun
culturele achtergrond in de Bijbel weerspiegeld. Zo gaf God ons zijn Woord in menselijke taal en
denkvormen. Zo kunnen wij Hem kennen.
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2.3 De Drie-enige God
God maakt zich in het Woord 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. Zo is Hij: God-bovenons, God-met-ons en God-in-ons. Wij belijden dat Hij de enige en waarachtige God is, die van eeuwigheid
bestaat. Eén en ongedeeld. De Drie-enige!
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. Op de vraag waarom deze almachtige en liefdevolle God het kwaad in
de wereld toelaat, hebben wij geen afdoend antwoord. Maar 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. Hij is de in het Oude Testament beloofde Messias
en de Redder van de wereld. Hij is van eeuwigheid waarachtig God en werd in de tijd waarachtig mens.
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.
Vrijwillig nam Hij als het Lam van God de zonde van de wereld op zich. Hij stierf aan het kruis in onze
plaats. Zo bracht Hij de verzoening tot stand voor allen die in Hem geloven. Hij is de enige Middelaar
tussen God en mensen. In een vernieuwd lichaam stond Hij op uit de doden en maakte zo voor ons de
dood tot de doorgang naar een nieuw leven.
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 de
geschiedenis van deze wereld. Eens zal Hij terugkomen naar de aarde om deze wereld te oordelen en zijn
koninkrijk te voltooien. Een geweldig vooruitzicht.
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 op 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.
De Heilige Geest woont in alle gelovigen en geeft hun zekerheid in het geloof, liefde voor God en de
medemens. Hij geeft hun kracht om tegen de zonde te strijden, om van Christus te getuigen en om de
naaste te dienen. Hij helpt hen de bijbel te begrijpen en toe te passen op het leven. Hij geeft geestelijke
gaven tot opbouw van de gemeente. Wij geloven dat de Heilige Geest nog steeds tekenen geeft.
2.4 God en de mensen
Wij geloven dat God ons geschapen heeft opdat wij als
bondgenoten en vrienden zouden leven. Maar wij hebben God verlaten en kozen ervoor onze eigen weg te
gaan. Als gevolg daarvan zijn alle mensen zondaren in Gods ogen. Wij zijn dan ook uit onszelf niet meer
bereid en in staat om naar Gods wil te leven. Zonder Gods genade zouden we absoluut voor eeuwig
verloren zijn.
Maar God heeft in zijn grote liefde voor deze wereld een weg tot verlossing gegeven in zijn Zoon Jezus
Christus. Een overtuigend bewijs van Gods genade. We begaan een grote vergissing als we denken dat we
zelf de verlossing kunnen verdienen of tot stand kunnen brengen. De verlossing is voor honderd procent
een geschenk van Gods genade.
Daarom klinkt in de bijbel de oproep tot geloof en bekering. Wij worden gered als wij Jezus Christus als
onze Heiland en Heer aanvaarden. Daardoor worden wij kinderen van God! In de kerk komen we samen
met alle mensen die zijn naam belijden. Daarom geloven wij dat de kerk wereldwijd is en dat we als
plaatselijke gemeente een onderdeel van deze kerk mogen vormen.
In de kerk komen gelovigen geregeld samen. Ze worden onderwezen in de Schrift en beantwoorden het
evangelie in lofprijzing en lied, met gebeden en gaven. Daar worden doop en avondmaal bediend.
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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.

HOOFDSTUK 3: LIEFDEVOLLE GEMEENSCHAP
… willen wij een liefdevolle gemeenschap van christenen zijn …
3.1 Opdracht Wij beschouwen het als een bijbelse opdracht voor alle gelovigen om met
liefde naar elkaar om te zien. Het grote gebod is immers het gebod om God lief te hebben boven
alles en onze naaste als onszelf.
De liefde van en voor de Heer bindt altijd aan anderen naast ons. Discipelen van Jezus leven niet als losse
individuen naast elkaar, maar vormen een gemeenschap waarin ze naar elkaar omzien, elkaar liefhebben,
vriendschap ervaren en samen werken aan de opbouw van de gemeente. Juist binnen deze gemeenschap
willen we elkaar aanvaarden en elkaar vergeven als gevolg van Gods liefde voor ons. Dit moet ook onze
uitstraling naar buiten zijn.
Pastoraat is de geestelijke zorg van de gelovigen voor elkaar. In de beeldspraak van de Bijbel wordt
gesproken over de herderlijke zorg voor de kudde. Hoewel het beeld van de herder tegenwoordig buiten
ons levenspatroon staat, is het ons vertrouwd geworden als de Bijbelse omschrijving van de
verantwoordelijkheid voor onze medemensen.
Het pastoraat omvat alle vreugden en zorgen. Als één lid lijdt, lijden allen. Als één lid vreugde beleeft,
delen allen daarin. De pastorale zorg is daarom niet alleen een taak van enkele personen, die als
ambtsdragers leiding geven. Integendeel: Iedereen, die tot de gemeente behoort, is deel van het geheel en
draagt medeverantwoordelijkheid voor het wel en wee van anderen.
3.2 Onze gemeente We zijn dankbaar voor het meeleven met elkaar, dat binnen onze
gemeente op allerlei manieren vorm gegeven wordt. Te denken valt aan het bezoeken van gemeenteleden
in verpleeghuizen, het meeleven met zieke gemeenteleden, de aandacht voor oudere gemeenteleden.
In onze gemeente worden ouderenmiddagen en spelavonden georganiseerd, waar veel mensen zich voor
inzetten.
Allerlei verenigingswerk dient toch ook de band aan elkaar. Dat zijn activiteiten waar mensen elkaar
ontmoeten en hun verantwoordelijkheid voor elkaar concreet inhoud kunnen geven. Dat zijn de plaatsen
waar mensen elkaar leren kennen en beter leren begrijpen. Daarom zijn we blij met alle groepen en
kringen die er zijn: ontmoetingsplaatsen waar begrippen als zorg, vriendschap, verantwoordelijkheid en
meeleven inhoud krijgen.
Het vrijwilligerswerk t.b.v. de kerk, waarbij heel veel mensen betrokken zijn (kringloopwinkel,
beamerteam enz.), is er mede op gericht de onderlinge omgang met elkaar te stimuleren.
Naast de ontmoeting in al dit soort verbanden is er uiteraard ook de ontmoeting in de zondagse
kerkdiensten. Een welkom-comité staat sinds enige tijd letterlijk in de deur van de kerk om mensen
hartelijk te begroeten.
Minstens eens per maand is er na de dienst gelegenheid tot onderlinge ontmoeting in het gebouw Pro
Rege. We blijven van elkaar op de hoogte door het gezamenlijk Emmaüs Weeknieuws, dat elke zondag
weer een update biedt van het wel en wee binnen onze gemeente. Sinds 2011 hebben wij ook de
maandelijkse gezamenlijke kerkbode Kerknieuws, die op alle adressen van onze gemeente en in de
hervormde gemeente bezorgd wordt. Dit contactblad is mede opgezet om die mensen te bereiken die niet
geregeld in de kerk komen.
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Daarnaast is er natuurlijk het ambtelijk pastoraat. Hierbij denken we aan het pastorale werk van de
ouderlingen en de predikant, waar wij proberen om de opdracht van Jezus Christus: hoed mijn schapen op een goede manier gestalte te geven.
Een van de redenen waarom onze gemeente veel moeite doet om de voltijds predikantsplaats te handhaven
is dat we veel waarde hechten aan het ‘traditionele’ bezoekpastoraat: de predikant verricht zieken- en
verpleeghuisbezoek, ouderenpastoraat, crisispastoraat, bezoeken en gesprekken rondom geboorten, doop,
huwelijk en momenten van verdriet, kennismaking enz. Het blijkt niet altijd makkelijk, maar het is een
uitdaging de juiste prioriteiten te stellen.
De predikant wordt bijgestaan door wijkouderlingen. Een keer in de twee jaar krijgen - indien mogelijk alle gezinnen bezoek – huisbezoek -, maar ook de wijkouderlingen komen vaker bij bijzondere
omstandigheden.
Bovendien heeft elke ouderlingenwijk een wijkteam, waarvan wijkbezoekers en diaken deel uit maken.
Ook zij besteden aandacht aan bv. oudere en zieke gemeenteleden.
3.3 Uitdagingen en dromen Hoewel we dankbaar zijn voor alles wat er in onze gemeente plaats
vindt aan onderling en ambtelijk pastoraat, beseffen we heel goed dat ook her en der zwakke plekken aan
te wijzen zijn.
Ook in onze gemeente merken we dat mensen daarin teleurgesteld kunnen zijn en het gevoel hebben
weinig aandacht van anderen te ontvangen. Mensen die enigszins buiten de aloude sociale en familiale
dorpsverbanden vallen lopen ook in de gemeente het risico over het hoofd gezien te worden. We hebben
toenemende moeite het contact met ‘rand kerkelijke ’te bewaren.
De vraag blijft dus: hoe kunnen we de liefde van de Heer zó met elkaar dienen, dat anderen zich echt bij
ons thuis voelen?

Een aantal uitdagingen voor de toekomst:

 De vanzelfsprekende band van mensen met de kerkelijke gemeente waar zij deel van uitmaken zal
steeds zwakker worden naarmate zij minder in de gemeente participeren. Hoe kunnen wij meeleven
met de groter wordende ‘rand’ van onze gemeente?
 Het wordt steeds moeilijker om m.n. wijkouderlingen te vinden:. De reële verwachting is dat dit
probleem zich in de toekomst zal intensiveren. Een oplossing is het vergroten van de wijken, hetgeen
automatisch een verhoging van het aantal adressen per ambtsdrager in zal houden. Een andere
oplossing is mogelijk het instellen van bezoekmedewerkers. Hoe organiseren we in de toekomst het
pastoraat?

De taken van de predikant worden complexer, terwijl het verwachtingspatroon van een
plattelandsgemeente als de onze nog traditioneel is: dominee is er bij in lief en leed.
 Hoe zetten we de predikant pastoraal in?
 Als er een verwachtingspatroon bestaat, waarbij gemeenteleden helemaal gericht zijn op de geestelijke
verzorging door de ambtsdragers, verdient het aanbeveling dit om te buigen naar een meer eigen
verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. Hoe rusten we gemeenteleden daarin toe?

3.4 Taken
De beste manier om een invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor
elkaar bestaat uit het stimuleren van liefdevolle onderlinge relaties binnen de gemeente.
Uiteraard gebeurt dit in de prediking, maar het moet vorm krijgen in het gemeenteleven.
Het ontwikkelen van nieuwe vormen van toerusting zou mensen meer bij de gemeente kunnen betrekken.
Het spreekt niet vanzelf dat wij een liefdevolle gemeenschap vormen, het evangelie uitdragen en ons
inzetten voor onze naaste. Daar moeten we telkens weer toe worden aangemoedigd. We moeten onze
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geestelijke gaven leren ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Alleen zo zullen we verder kunnen groeien
in het discipelschap waartoe we geroepen zijn.
HOOFDSTUK 4: DIENSTBETOON EN HULPVERLENING
… die er op gericht is om God te dienen in de dienst aan onze naaste …
4.1 Opdracht
De Here Jezus is gekomen om te dienen. Hij is de oorsprong en het model voor
onze dienst aan elkaar en aan anderen. Woord en daad vormden in zijn leven een eenheid.
Zo willen wij de Here dienen in de dienst aan onze naaste
4.2 Onze gemeente
Allereerst ervaren we dat hier een persoonlijke verantwoordelijkheid ligt
en dat Christus ook van ons vraagt een ander te dienen en te helpen. Deze opdracht begint dicht bij huis en
vraagt van ons een open oor en hart (kunnen luisteren!) We kunnen dankbaar zijn voor allerlei praktische
hulp binnen onze gemeente: Iemand naar het ziekenhuis rijden, een pannetje eten brengen, de
eenzaamheid doorbreken, etc.
Ook wordt onze aandacht gevraagd voor zorgen wereldwijd. We geven geld om mensen ver weg - soms in
belabberde omstandigheden - te helpen in hun nood. Aan collecten voor bv. Kerk-in-Actie wordt
doorgaans royaal gegeven.
De diakenen binnen onze gemeente hebben als taak op te roepen tot deze dienstbaarheid in de navolging
van Jezus Christus.
Zij nemen de diaconale taak van de gemeente niet uit handen, maar stimuleren de gemeente om een
diaconale gemeente te zijn. Ook hebben de diakenen een coördinerende taak en regelen de collecten. Aan
het werelddiaconaat wordt speciale aandacht geschonken.
Bij de viering van het heilig avondmaal is er altijd een diaconale collecte.
Maar er zijn nog meer collectes waar ook speciale aandacht aan wordt geschonken
Binnenlands diaconaat/Kinderen in de knel. Wereldlepradag /Paasgroetenactie (d.m.v. het versturen van
kaarten)/Stichting Present/Voedselbank
De diakenen hebben onderling een taakverdeling gemaakt. Als extra taken hebben zij:
het bijwonen van classicale vergaderingen; voorbereiding van de avondmaalsvieringen; bezoeklijsten
maken voor het verpleeghuis Clara Feyoena Heem; classicale diaconale werkgroep; opstellen
collecterooster in samenwerking met de kerkrentmeesters; zending; regeling van de kerk Web Radio;
naastenhulp; organisatie van de contactdames; steunfonds voor noodhulp, bejaardencommissie.

Er zijn meer activiteiten: de kringloopwinkel is een verkooppunt voor gebruikte goederen
De Kerk Web Radio als voorziening voor aan huis gebonden gemeenteleden is onlangs sterk
gemoderniseerd: de kerk heeft daarin flink geïnvesteerd, zodat mensen nu makkelijker bereikt kunnen
worden tegen lagere kosten.
Rondom de stichting Felebarat zijn veel mensen actief in het onderhouden van contacten met een
Roemeense zustergemeente. Behalve (jongeren)uitwisselingen bestaat dat contact ook uit concrete
financiële en diaconale hulp.

4.3 Uitdagingen en dromen De diaconale hulpverlening is tot diep in de jaren vijftig van de
vorige eeuw gericht geweest op het steunen van armen en ouderen binnen de gemeente en in de regio
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(verpleeghuizen, thuiszorg). Na de totstandkoming van allerlei sociale voorzieningen zijn veel van die
taken overgenomen door de overheid; lange tijd leek de diaconie zich te kunnen beperken tot het
organiseren van kleinschalige, alledaagse hulp en het collecteren voor de nood in verre landen.
De laatste jaren lijkt de overheid zich wat terug te trekken en komt - vanwege allerlei oorzaken - armoede
weer dichterbij. Mensen raken gemakkelijk in financiële problemen en zien soms geen kans daaruit te
komen. Hier liggen dus ook weer uitdagingen om als gemeente van Christus concreet dienend en helpend
aanwezig te zijn. De nieuwe Wet op Maatschappelijke Ondersteuning biedt kansen om daar op in te
springen. Omdat de problematiek echter ingewikkeld is vraagt dit alles ook weer veel van bv. de diakenen.
Een aantal uitdagingen springen dus in het oog:

 Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de diakenen volledig plaatsvervangend voor de gemeente
optreden. Hoe betrekken we heel de gemeente meer bij concrete hulpverlening in onze
dorpssamenleving?
 Door de jaren heen is de diaconie meer gericht geweest op nood ver weg. De tijd lijkt aangebroken om
ook weer gericht te zijn op noden dichter bij huis. Waar komen we “stille armoede” meer op het
spoor? Hoe kunnen we mensen helpen die leven met en onder een minimum?
 Het is een uitdaging om jongeren meer te betrekken bij de nood die er in de wereld is. Samen de
handen uit de mouwen steken om anderen te helpen is een zinvolle bezigheid. Hoe kunnen we
plannen ontwikkelen om jongeren hierbij te betrekken?
 De diaconale collecten nemen een flinke plaats in op het collecterooster. Over het algemeen doen we
mee met de doelen van Kerk-in-Actie. We lopen echter het risico dat gedachteloos geld geven de
werkelijke betrokkenheid uitholt
4.4 Taken De praktische hulpverlening binnen onze gemeente kan alleen maar toegejuicht
worden, maar we moeten meer alert zijn op hen die makkelijk tussen wal en schip vallen.
We moeten zoeken naar mogelijkheden om meer diaconaal present te zijn in onze dorpen. Gezocht moet
worden naar eigen doorverwijzingsdeskundigheid op het punt van sociale en maatschappelijke problemen:
veel mensen raken in de moeilijkheden eenvoudig omdat ze hun wettelijke mogelijkheden niet kennen en
vervolgens alle moed verliezen.
Het adopteren van diaconale projecten zou een manier zijn om de gemeente meer bij Kerk-in-Actie te
betrekken.
HOOFDSTUK 5: GROEIEN IN GELOOF
… die er op gericht is om te groeien in toewijding aan de Heer en zijn Rijk …
5.1 Opdracht
Geloof en geloofsgroei/opbouw zijn met elkaar verbonden. We moeten onze
gaven leren ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Alleen zo kunnen we verder groeien in het
discipelschap. Christen zijn betekent leerling zijn: Luisteren naar Gods Woord! Geloven is een levensstijl.
We willen Hem dienen. Jong en oud.
5.2 Onze gemeente
Het zal niet zonder reden zijn dat de volgelingen van Jezus Christus
vooral discipelen oftewel leerlingen zijn. Dat blijf je dus een leven lang.
De kerkenraad telt een tweetal jeugdouderlingen (voor zowel Lutten als Schuinesloot) die als taak hebben
het kerkelijk jeugd- en catechesebeleid gestalte te geven en te enthousiasmeren.
5.2.1 Leerling zijn begint op jonge leeftijd. Als gemeente vinden we het erg belangrijk dat kinderen op
hun manier in aanraking worden gebracht met het evangelie van Jezus Christus. Het is fijn en belangrijk
dat onze kinderen de zondagse diensten meevieren en meegenomen worden door hun ouders. Dat kan al
heel jong beginnen: in de morgendiensten is er altijd kinderoppas. Het is een goede gewoonte dat die
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kleinste kinderen aan het eind van de dienst de kerk worden binnen gebracht, zodat jong en oud
gezamenlijk de zegen van de HEER meekrijgen.
In onze gemeente zijn er regelmatig gezinsdiensten. Voorts zijn er zowel te Lutten als te Schuinesloot
kerk-school-gezinsdiensten, die worden voorbereid met resp. de Chr. Basisscholen De Fontein en De
Wegwijzer. Tenslotte hebben we in onze kerkdiensten sinds enkele jaren een vaste plaats ingeruimd voor
kinderliederen.
5.2.2 Intussen zal het regelmatig voorkomen dat de verkondiging in de eredienst voor veel kinderen net
te moeilijk overkomt. Vandaar dat al sinds tientallen jaren in onze gemeente kindernevendienst
gehouden wordt. Hier werken veel gemeenteleden aan mee. Voor de verkondiging verlaten de kinderen de
kerk, nadat een licht ontstoken is aan de Paaskaars: zij volgen dat licht naar eigen ruimten achter de kerk
en in Pro Rege. Tijdens de collecte komen ze weer terug.
Voor alle kinderen van de Basisschool is er elke zondag kindernevendienst.
Het team van de kindernevendienst volgt doorgaans de methode die voor deze diensten zijn ontwikkeld.
In de kindernevendiensten wordt tevens uitgebreid aandacht besteed aan de diverse kerkelijke feesten. Dit
gebeurt doorgaans in de vorm van projecten.
Kinderen die de leeftijd bereiken om de nevendienst te verlaten worden doorgaans in een dienst in
juni/juli ‘uitgezwaaid’ en bedacht met een afscheidsgeschenk.
Ook te Schuinesloot is er tijdens de morgendiensten van de Hervormde Kapel kindernevendienst voor alle
leeftijdsgroepen van de basisschool.
De kinderen gaan voor de prediking naar Ons Trefpunt en blijven daar totdat de dienst is afgelopen.
Hier zijn meerdere van onze gemeenteleden bij betrokken.
Vanaf september 2012 zijn kindernevendienst e zondagsschool van de Emmaus Gemeente i.w.
Samengevoegd en hebben voor de naam FLAME gekozen.
5.2.3 Aan het eind van en na de basisschoolleeftijd kunnen de kinderen gaan deelnemen aan de
kerkelijke jeugdclubs. Dit werk valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de beide
wijkgemeenten van de Emmaüs Gemeente i.w. De algemene coördinatie van diverse jeugdactiviteiten,
waaronder ook de clubs, ligt bij de gezamenlijke jeugdraad.
Dit clubwerk bestaat al vele jaren, maar het blijkt niet eenvoudig om vandaag de dag op een eigentijdse
manier het Christelijk geloof door te geven. Voor de clubs in Schuinesloot en Lutten is daarom sinds
enkele jaren aansluiting gezocht bij jeugdprojecten.
Altijd wordt geprobeerd een relatie met het geloof in Jezus Christus te leggen, op een manier die aansluit
bij de moderne leefwereld van onze jeugd.
In Schuinesloot zijn het clubwerk en de catechisatie niet geïntegreerd. Het kerkelijk clubwerk wordt daar meer als in Lutten - bezocht door jeugd van randkerkelijke of onkerkelijke huize, zodat het wat teveel
gevraagd lijkt hen ook richting de catechisatie te sturen.
Het einde van het clubseizoen wordt veelal afgesloten met een clubkamp: doorgaans voor veel kinderen
het hoogtepunt van het seizoen.
Bij verjaardagen ontvangen de jongeren een kaart met felicitatie van de kerk. Als ze geslaagd zijn voor de
opleiding van het voortgezet onderwijs krijgen ze een attentie en een bezoek van de jeugdouderling.
Het zal duidelijk zijn dat alle veranderingen in het clubwerk veel vragen van de clubleiding. We zijn
dankbaar dat veel gemeenteleden hier veel tijd in steken.
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5.2.4
Na het verlaten van de Basisschool - en dus ook het afscheid van de kindernevendienst beginnen ook de catechisaties. De bedoeling van de catechese is vanouds om met de jeugd der gemeente
in gesprek te raken over de betekenis van hun doop, om ze meer wegwijs te maken in de Bijbel, om ze
meer te leren over het geloof en vooral om ze te stimuleren zelf volgelingen van Jezus Christus te zijn.
Vergeleken met vroeger ligt de nadruk overigens veel minder op het leren en veel meer op het gesprek.
De catechisaties worden zowel in Lutten als in Schuinesloot gezamenlijk gehouden met de Hervormde
Wijkgemeente, hetzij onder begeleiding van de predikant, hetzij onder begeleiding van gemeenteleden
(huiscatechese).
Alle catecheten vergaderen enkele malen per jaar o.l.v. een jeugdouderling, die alles coördineert. Daar
wordt ook het materiaal besproken dat de diverse catecheten gebruiken.
Zoals hierboven gezegd zijn zowel in Lutten als in Schuinesloot de catechisaties tot ong. 17 jaar
geïntegreerd met het clubwerk.
Ieder seizoen wordt door de predikant belijdeniscatechisatie aangeboden aan jongeren die overwegen
belijdenis van hun geloof te gaan afleggen. De laatste 10 jaar is overigens de vanzelfsprekendheid van
belijdenis doen bijna volledig verdwenen.
5.2.5
Na de catechisaties zijn er diverse mogelijkheden om verder te groeien in het geloof: men kan
deelnemen aan meerdere gesprekskringen in onze gemeente, waar Bijbelgedeelten en/of allerlei thema’s
met elkaar besproken kunnen worden. Al deze gespreksgroepen vallen overigens niet onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Een overzicht:
 Vrouwenvereniging “Onze tijd en onze roeping” uit Oud-Lutten.
 Chr. Vrouwengroep “Sjaloom” te Lutten.
 Chr. Vrouwenver. “Onder ons” Slagharen/ Schuinesloot.
 Chr. Vrouwenver. “Samen Eén” Oud-Lutten.
 Mannengespreksgroep “Onderzoekt de Schriften” Lutten.
 Sommige gemeenteleden bezoeken de open vrouwenochtenden te Hardenberg, waar doorgaans een
bijbels thema uitgelegd wordt.
5.3 Uitdagingen en dromen Dankbaar als we zijn voor alles wat er aan geloofsopvoeding en gesprekken binnen onze gemeente gebeurt, willen we onze ogen niet sluiten voor de problemen.
De verminderde betrokkenheid bij de kerk betekent bv. ook dat veel gedoopte kinderen niet of
onregelmatig mee worden genomen naar de kerk/kindernevendienst. Voor veel jeugd wordt dus kerkgang
iets voor bijzondere diensten en christelijke feestdagen.
We constateren dan ook dat veel kinderen der gemeente na hun 13e/14e jaar al afhaken bij kerkgang,
catechisatie en clubwerk.
Dat betekent dat slechts een minderheid van de doopleden komt tot belijdenis van het geloof.
Verder zien we dat voor gemeenteleden tussen de 20 en de 50 jaar eigenlijk een groot gat valt in de
mogelijkheden tot geloofsgesprek: er is één gespreksgroep.
De uitdagingen liggen voor de hand:
 Er wordt veel energie gestoken in het organiseren en vernieuwing van de kindernevendienst (FLAME)
maar het bezoek is erg wisselend. Hoe kunnen we ouders meer stimuleren met hun kinderen de
diensten te bezoeken?
 Clubwerk en catechisaties worden redelijk goed bezocht tot ong. 15 jaar. Daarna neemt het rap af om
allerlei redenen: school, sport, hobby's, baantjes, gebrek aan belangstelling, weinig ouderlijke
stimulansen... Hoe kunnen we jeugdwerk en catechisatie aantrekkelijker presenteren?
 Veel gemeenteleden hebben/zien geen gelegenheid om - buiten de kerkdiensten om - na te denken
over hun leven met de HEER, hun geloof en geloofsvragen, geloofsopvoeding, relaties enz., terwijl
daar op zich wel vraag naar is. Hoe kunnen we meer mogelijkheden tot geloofsgesprek aanbieden?

Beleidsplan Gereformeerde wijkgemeente

Pagina 10

Emmaüs gemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot

5.4 Taken
- Flame, voorheen kindernevendienst besteedt veel aandacht aan de erediensten en de
projecten die horen bij de Christelijke Feestdagen. De verantwoordelijkheid om kinderen mee te nemen
naar de kerk ligt bij de ouders, daarom worden de kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken (en hun
ouders) gericht uitgenodigd voor Flame, voorheen kindernevendienst.
De clubleiding heeft te maken met een drukbezette jeugd en probeert die eigentijdse methodes te bereiken.
Rock Solid en Solid Friends van Youth for Christ is daarvoor een hulpmiddel.
Een minderheid van onze doopleden bezoekt nog maar de catechisaties: wat is daar nog te winnen?
Het valt te overwegen om gemeentekringen op te gaan zetten, waarin mensen hun geloof, geloofsvragen
en geloofsvreugde meer kunnen delen met elkaar.

HOOFDSTUK 6: GETUIGEND EN WERVEND LEVEN
… die er op gericht is om andere mensen in aanraking te brengen met Jezus …
6.1 Opdracht
Door de opgestane Heer is de gemeente in de wereld gezonden. Gemeente-zijn is
gezonden zijn. Daarom eindigen alle evangeliën met een variant op deze zendingsopdracht. De uitvoering
van deze opdracht begint in de eigen omgeving en van daaruit tot aan de einden van de aarde.
Om dat doel te bereiken zoeken we ook naar nieuwe wegen en vormen en waar mogelijk drempels
verlagen. Openheid en gastvrijheid zijn belangrijke begrippen. Uiteindelijk gaat het niet om onze
gemeente. Dat mensen Jezus gaan volgen, daar gaat het om.
6.2 Onze gemeente
Evangelisatie is vooral een levenshouding: ben je bereid, durf je het aan
om met woord en daad te laten zien dat je bij Jezus Christus hoort? Straal je uit dat het fijn is om Hem te
kennen? Dat zijn vragen voor ons persoonlijk en voor het geheel van onze gemeente. Komend vanuit de
historische situatie dat eigenlijk iedereen wel bij de Kerk hoorde, moeten wij die levenshouding feitelijk
weer opnieuw aanleren...
6.2.1 Het uitgezonden zijn onder de mensen in de eigen omgeving is van oudsher een taak die neergelegd
was bij de Gezamenlijke Evangelisatiecommisie. Die commissie is opgeheven.
Dit soort bijzondere diensten wordt nog steeds gehouden: een aantal valt onder verantwoordelijkheid van
de gezamenlijke Bijzondere Diensten Commissie.
Verder is deze taak opgepakt door verschillende commissies van gemeenteleden die zowel te Lutten
(Commissie Thema Diensten) als te Schuinesloot (Tref.Diensten) bijzondere (avond)diensten houden,
waarin geëxperimenteerd wordt met de vorm. Voor deze diensten wordt veel publiciteit gemaakt.

6.2.2 Overigens hebben ook een aantal andere diensten een wervend karakter: de Kerk-SchoolGezinsdiensten in beide dorpen trekken heel veel dorpsgenoten, die anders zelden in de kerk komen.
Datzelfde geldt voor diensten of bepaalde feestdagen en bv. de rouwdiensten: in onze streek zijn dat nog
echt mogelijkheden om mensen aan te spreken op hun relatie met hun Schepper en Heer.
Omdat we er ons van bewust zijn dat de gewone kerkdiensten een uitnodigend en meer laagdrempelig
karakter mogen hebben, zijn we overgegaan tot het invoeren van de Evang. Liedbundel en het aanstellen
van een welkomstcomité.
En juist het bereiken van de ‘rand’ van de gemeente is de aanleiding geweest tot het opstarten van de
maandelijkse kerkbode Kerknieuws die op alle adressen van de gemeente wordt bezorgd.
Ook een website van onze gemeente is nu toegankelijk (www.ghklutten.nl), en voorzien van een schat aan
informatie van zowel onze als de hervormde wijkgemeente.

Beleidsplan Gereformeerde wijkgemeente

Pagina 11

Emmaüs gemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot
6.2.3 Het betrokken zijn bij het werk van de zending wereldwijd is toevertrouwd aan de diaconie, die in
onze gemeente samen met de Ned. Hervormde diaconie wordt verzorgd. De diaconie verzorgt jaarlijkse
zendingsdiensten, voorlichting over de zending aan de gemeente en houdt de geldwerving bij: onze
gemeente brengt jaarlijks een groot bedrag op voor het zendingswerk van Kerk-in-Actie. Wel moeten we
vaststellen dat het niet eenvoudig is om dat zendingswerk veraf aan de gemeente een gezicht te geven: we
lopen het risico dat we vooral aan geldwerving doen, zonder veel zicht te hebben op concrete besteding.

6.3 Uitdagingen en dromen Ondanks de activiteiten genoemd beseffen wij heel goed dat
evangeliseren een zwakke kant van onze gemeente is.
Een verklaring kan zijn dat we in deze tijd al zoveel moeite hebben om zelf het geloof te bewaren, de
gemeente te bewaren en het geloof door te geven aan nieuwe generaties, dat de moed en durf ontbreekt om
niet- en anders gelovigen te benaderen met het Evangelie.
De uitdagingen liggen voor de hand:
Uit onderzoeken blijkt dat vandaag mensen vooral tot geloof komen via contacten met gelovigen in
hun directe omgeving, en niet via campagnes, evangelisatiebladen, bijzondere diensten enz. We
hebben ervaren dat mensen op die manier (opnieuw) hun plaats binnen de kerk gevonden hebben. Hoe
kunnen binnen onze gemeente steeds meer mensen doordrongen raken van het feit dat we als
gemeenteleden een taak hebben in het bereiken van andere mensen?
 Er zijn wel vormen die vandaag de dag werken: meerdere gemeenteleden hebben ervaring in het leiden
en volgen van de Alpha-cursus, die gericht is op concrete aandacht voor mensen, om in een
vertrouwde omgeving iets te vertellen over de kern van het Evangelie. Hoe kunnen we die vormen
ook in onze eigen omgeving toepassen?
 De meeste dorpsgenoten weten wel dat er kerken zijn en dat die kerken allerlei activiteiten
ontwikkelen. Het gevaar is altijd aanwezig dat we in onszelf gekeerd blijven. Hoe kunnen we onze
gewone activiteiten (diensten, kringloopwinkel) een meer getuigend karakter geven?

HOOFDSTUK 7: EREDIENST EN LOFPRIJZING
… opdat de drie-enige God wordt geëerd en aanbeden!
7.1 Opdracht
De kerk is er niet om zichzelf, maar alleen als gestalte van onze gekruisigde en
opgestane Heer Jezus Christus. Zoals dus de gemeente is gebouwd op het Evangelie, zo is ons
kerkgebouw bedoeld als ruimte voor de viering en verkondiging van dat Evangelie. Daarin komt de
identiteit van onze gemeente voluit naar voren: in de erediensten, in de lofzang, in de lezing en de uitleg
van het Woord Gods, in de viering van de sacramenten.
De kerkdiensten zijn in de volle zin van het woord erediensten! Ze hebben tot doel God te eren en te
aanbidden en de gelovigen toe te rusten en te bemoedigen.

7.2 Onze gemeente
Wij zijn blij met ons kerkgebouw met bijgebouwen te Lutten, waar het
grootste deel van de erediensten gehouden wordt. Iedere zondag worden er twee diensten gehouden, om
09.30 en 14.30 uur (november - februari) en 19.00 uur (maart - oktober). Nu wij een federatie hebben
gesloten worden er al hoe meer gezamenlijke diensten met de Hervormde Wijkgemeente, zowel in Lutten
als in Schuinesloot gehouden. Eens per jaar is er een gezamenlijk Avondgebed, waarin ook de R.K.
parochie te Slagharen participeert - dat kan ook in Slagharen plaatsvinden. Een en ander wordt
aangekondigd in het Emmaüs Weeknieuws en Emmaüs Kerknieuws.
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Verder zijn we dankbaar voor Ons Trefpunt te Schuinesloot, waar diverse kerkelijke activiteiten
(catechisatie, clubwerk, kindernevendienst, verenigingen) plaatsvinden en waar van tijd tot tijd ook
bijzondere diensten gehouden worden.
7.2.1 In onze kerkdiensten staat de prediking van het Evangelie centraal: de verkondiging is Gods
genade in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, die zich voor ons gegeven heeft als
verzoening van onze zonden. De prediking is gebonden aan de Bijbel, het Woord van God en aan het
belijden van de Kerk.
De prediking in onze gemeente is niet gebonden aan een bepaald Leesrooster, maar rekening houden met
het rooster van de Kindernevendienst wordt altijd op prijs gesteld.
7.2.2 De morgendiensten zijn vooral gericht op de viering van het Evangelie met heel de gemeente.
In grote lijnen houden wij ons aan de klassieke liturgie: intocht en voorbereiding / verootmoediging en
wetslezing / dienst van het Woord / dienst der gebeden met dankoffer / wegzending en zegen. De
verschillende onderdelen kunnen overigens gevarieerd ingevuld worden: de eredienst vindt niet plaats
volgens een voorgeschreven liturgische orde.
We lezen de Schriften uit zowel de NBG-vertaling (1951) als de Nieuwe Bijbelvertaling. De psalmen en
gezangen worden gezongen uit het Liedboek voor de Kerken, maar sinds 2005 maken we ook gebruik van
de Evangelische Liedbundel. Bij bijzondere en feestelijke gelegenheden zijn er vaak gedrukte liturgieën.
Meestal worden de diensten begeleid door ons orgel: we zijn dankbaar dat onze gemeente vier eigen
organisten heeft, verder wordt er gebruik gemaakt van koren en combo's en de beamers welke de diensten
in de kerk ondersteunen.
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas en kindernevendienst (FLAME).
7.2.3 De avond-/middagdiensten worden bezocht door een aanzienlijk kleiner deel van onze gemeente,
maar hebben toch een duidelijke betekenis. Vaker hebben deze diensten een bijzonder karakter:
zangdiensten / uitleg van een lied / uitleg van een bijbels thema / uitleg van het geloof van de Kerk aan de
hand van bv. de Heidelberger Catechismus.
In deze diensten wordt doorgaans de Geloofsbelijdenis gelezen of gezongen.
7.2.4 In alle zondagse erediensten is er in principe gelegenheid om de Heilige Doop te bedienen. De doop
wordt door de ouders aangevraagd bij de kerkeraad, meestal via de predikant. Met de ouders worden een
of meerdere doopgesprekken gehouden over het persoonlijk geloof, de betrokkenheid bij de gemeente en
de navolging van de Heer.
In de doopdiensten worden de klassieke doopvragen gesteld. De ouders wordt een doopkaart aangeboden
en hebben de gelegenheid de naam van hun kind bij te schrijven op de dooprol, die voor in de kerk hangt.
Tevens ontvangen ze een doopkaars, die ze ontsteken aan de Paaskaars.
N.a.v. de geboden ruimte in de Kerkorde van de Protestantse Kerk heeft onze kerkenraad in 2009 het
volgende uitgesproken: "a) De Doop veronderstelt bij de ouders persoonlijk geloof in Christus: Daarom
verwachten we dat in ieder geval één van de ouders belijdend lid van de gemeente is of dat men in de
doopdienst belijdenis van het geloof wil afleggen. b) Is één van de ouders geen (belijdend) lid, dan wordt
hem/haar gevraagd de ander te steunen in de christelijke opvoeding van hun kind(eren). c) Dopen in het
midden van de gemeente veronderstelt ook meeleven met de gemeente. d) Dopen betekent ook de belofte
van een christelijke levenswandel. De kerkenraad vindt het belangrijk dat ouders ook een zegen Gods
vragen over hun liefde voor elkaar, maar heeft geen vrijmoedigheid om kinderen van gelovige ouders die
ongehuwd samenwonen de Doop te onthouden".

7.2.5 Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd: vier keer op een zondag, waarvan eenmaal
met de Hervormde Wijkgemeente, en op de Witte Donderdag. De zondagse avondmaalsviering is er in
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beide diensten: brood en beker worden door de ambtsdragers in de kerk rondgedeeld. Er is gelijktijdig
huisavondmaal bij hen die zelf niet in staat zijn te komen. De avondmaalsviering op de Witte Donderdag
is een ‘lopende’ viering. Een en ander wordt voorbereid door de diakenen.
N.a.v. de geboden ruimte in de Kerkorde van de Protestantse Kerk heeft onze kerkenraad in 2004 het
volgende uitgesproken: “De viering van het Heilig Avondmaal veronderstelt de belijdenis, dat Jezus
Christus onze Heer en Verlosser is. Daarom handhaven wij de regel dat tot de tafel des Heren genodigd
worden de belijdende leden van de gemeente. Het is mogelijk - als daartoe het verlangen bestaat - ook op
jongere leeftijd een vorm van belijdenis af te leggen.”

7.2.6 Naast allerlei bijzondere diensten die hierboven al her en der genoemd worden, willen we ook nog
aandacht besteden aan de diensten van Woord en Gebed voorafgaand aan een begrafenis en de
huwelijksdiensten.
Deze diensten worden vrijwel altijd door de week gehouden en in onze kerkenraad ligt er de afspraak dat
alle ambtsdragers - indien mogelijk - daarin dienst zullen doen.

Als een gemeentelid komt te overlijden wordt zijn/haar leven herdacht in de zondagse dienst volgend op
de sterfdatum. Voorafgaand aan de dankzegging en voorbeden gaat de gemeente staan voor de
overlijdensafkondiging, waarna een lied ter gedachtenis gezongen wordt. Diakenen zorgen er op dat
moment voor dat de naam van de overledene wordt bijgeschreven op de gedachtenisrol die voor in de kerk
hangt.
Overleden gemeenteleden zullen in de regel vanuit de kerk begraven worden. In de dienst voorafgaand
aan de begrafenis is alle ruimte voor persoonlijke inbreng van de familie, maar muzikale en andere
bijdragen moeten passen binnen de identiteit van onze gemeente.

Gemeenteleden die Gods zegen willen vragen over hun huwelijk kunnen huwelijksbevestiging aanvragen
bij de kerkenraad. Doorgaans volgen een of meerdere huwelijksvoorbereidingsgesprekken met de
predikant en/of de wijkouderling.
N.a.v. de geboden ruimte in de Kerkorde van de Protestantse Kerk heeft onze kerkeraad in 2004 het
volgende uitgesproken: “Dat het vragen van Gods zegen over een christelijk huwelijk in een eredienst
enkel dan mogelijk is, als in dat huwelijk een man en vrouw hun levens voor Gods aangezicht aan elkaar
willen verbinden. Op grond van de Schrift hebben wij geen vrijmoedigheid om andere relaties dan het
christelijk huwelijk (in) te zegenen.”

7.2.7 Voor in de kerk hangen liturgische kleden, gemaakt door gemeenteleden in de kleuren van het
kerkelijk jaar. De koster draagt er zorgt voor dat de kleden passen bij de zondag.
Tevens hangen er twee boekrollen in de kerk waarop de namen van de dopelingen en de overleden
gemeenteleden bijgeschreven worden.

7.3 Uitdagingen en dromen Vanouds is de eredienst het brandpunt van ons kerkelijk leven,
maar we kunnen niet ontkennen dat de deelname van de gemeente aan de erediensten de laatste 25 jaar
gestaag teruggelopen is.
Onze droom is uiteraard dat alle gemeenteleden en zoveel mogelijk gasten ‘s zondags met ons instemmen
met de lof en prijs van Gods Naam. Toch moeten we constateren dat gemeenteleden veel gemakkelijker
dan vroeger de kerkdiensten verzuimen.
HOOFDSTUK 8: HET BEHEER VAN KERKELIJKE GELDEN EN GOEDEREN
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8.1
Kerkrentmeesters
Dit hoofdstuk beschrijft in het kort de taken, bevoegdheden en
lijnen binnen de gemeente van het college van kerkrentmeesters. Bij het opstellen hiervan is uitgegaan van
de structuur en de werkwijze zoals die binnen de nieuwe kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
geldt: zie Artikel XIII. Voor een uitgebreide omschrijving van het taken en de bevoegdheden wordt
verwezen naar Ordinantie 11 bij deze Kerkorde..
8.2
Doelstelling Het college van kerkrentmeesters (voortaan: het college) heeft als taak de
verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard van de Gereformeerde
Wijkgemeente Lutten – Slagharen – Schuinesloot. Hieronder wordt o.a. verstaan het beheer van de
gebouwen en de financiën. Aan de hand van goed onderbouwde meerjarenplannen adviseert het college de
kerkenraad op dit gebied. Het college verzorgt ook de communicatie over de stand van zaken richting de
gemeente. Tevens draagt zij de zorg voor administratie en de geldwerving.
8.3
Samenstelling Het college bestaat uit 4 leden die benoemd zijn door de kerkenraad. De
kerkenraad draagt met het benoemen van de kerkrentmeesters de verantwoordelijkheid voor de
deskundigheid van het college.
De meerderheid van de leden dient ambtelijk bevestigd te worden als ouderling-kerkrentmeester. Het
college wijst zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter
is één van de ouderling kerkrentmeesters en tevens lid van het moderamen. Van de 4 leden dient tenminste
één lid voldoende kennis te hebben van bouw en onderhoud en één lid van financiën. De voorkeur gaat er
naar uit dat deze leden tevens ouderling-kerkrentmeester zijn. In ieder geval zijn zij respectievelijk
aanspreekpunt van de technische en een financiële werkgroep, die het college ondersteunen.
Het is de bedoeling dat deze werkgroepen elk bestaan uit leden van de kerk.
8.4
Organisatie Het college verzorgt zowel het technische als het financiële beheer van de
gemeente. De werkgroepen hebben een voorbereidend karakter. Het college stelt het beleid vast en
rapporteert aan de kerkenraad. De praktische uitvoering van het beleid ligt bij de werkgroepen. Alle
technische zaken, alsmede de kringloopwinkel komen terecht bij de werkgroepen
De organisatiestructuur is in het onderstaande organogram weergegeven.

Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters

Technische
werkgroep

Kringloop
winkel

8.5
Werkwijze en jaarplanning
Het college is o.a. verantwoordelijk het
samenstellen van de jaarlijkse begroting, de definitieve jaarrekening en het meerjarenplan (vijf jaar).
Hiervoor dienen alle commissies/fondsen e.d. die onder de verantwoording van het college vallen een
goed onderbouwde begroting in voor het komende jaar.
 De technische werkgroep draagt zorg voor een begroting van de te verwachten onderhoudskosten voor
het komende jaar. Tevens maakt zij goed onderbouwde schattingen van de
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onderhoudswerkzaamheden voor de komende vijf jaar en raming van grote onderhoudsklussen die op
de langere termijn aan de orde komen.
 De uiteindelijke begroting wordt na vaststelling door het college ter goedkeuring aan de kerkenraad
voorgelegd. Bij goedkeuring ligt de begroting vast.
 Van de begroting kan alleen afgeweken worden nadat zowel het college als de kerkenraad hierover
hun goedkeuring heeft uitgesproken. Bij onoverkomelijke meningsverschillen kan zowel de
kerkenraad als het college een beroep doen op het regionale college voor de behandeling van
beheerszaken.
 Het samenstellen van de definitieve jaarrekening zal door de boekhouder verzorgd worden, evenals
de afwikkeling van alle fiscale zaken betreffende de jaarrekening.
 Het college blijft bij het beheer van de financiële middelen binnen de grenzen van het door de
kerkenraad vastgestelde beleid om als gemeente te komen tot een sluitende begroting en gezonde
financiële situatie (o.a. schulden/reserveringen). Het college houdt zich aan de vastgestelde begroting.
 De ontwerpbegroting wordt op de eerste kerkenraadsvergadering na 1 november ingebracht ter
goedkeuring. Voor 1 maart stelt de boekhouder de jaarrekening vast. Het meerjarenplan dient voor 1
mei aangepast te worden op basis van de begroting, het te verwachten onderhoud voor de middellange
termijn, de benodigde gelden op lange termijn en eventuele wijzigingen in het beleidsplan.
8.6
Bijeenkomsten en contacten
Het college vergadert maandelijks, als regel, op de tweede maandag van de maand. Agendapunten dienen
een week van tevoren te worden ingediend. Aan de hand hiervan stelt de secr. een agenda op en
verspreidt deze uiterlijk op de vrijdag voor de vergadering. Wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft
kan de voorzitter besluiten een extra vergadering in te lassen.
De werkgroepen bepalen aan de hand van de werkzaamheden hun vergaderrooster.
De voorzitter is lid van het moderamen. Het is gewenst dat minimaal één ouderling-kerkrentmeester de
kerkenraadsvergaderingen bijwoont. Wanneer in de kerkenraadsvergadering beslist wordt over
vermogensrechtelijke zaken zijn alle drie de ouderling-kerkrentmeesters aanwezig.
Het aanspreekpunt van het college van kerkrentmeesters is de voorzitter. Het aanspreekpunt van de
werkgroepen zijn de overige ouderling-kerkrentmeesters.
8.7
Ambtstermijnen en roulatie De kerkrentmeesters worden door de kerkenraad
benoemd/bevestigd voor een periode van vier jaar. De termijnen zijn zo verdeeld, dat jaarlijks maximaal
één ouderling kerkrentmeester aftredend is en één keer in de twee jaar één van de overige
kerkrentmeesters. De kerkenraad kan de kerkrentmeesters na het verstrijken van de ambtstermijn
verzoeken nog een termijn zitting te nemen in het college. Bij het vertrek van de voorzitter zal zijn taak
overgenomen worden door een zittende kerkrentmeester.
HOOFDSTUK 9: de EMMAUSGEMEENTE
9.1
SAMEN OP WEG:
Op veel gebieden werd al samengewerkt met de Hervormde Wijkgemeente. Deze samenwerking
heeft in mei 2011 geresulteerd in een federatie-overeenkomst tussen onze beide kerken.
Wat is er zoal gezamenlijk: Het clubwerk en de catechese, de ouderen houden soms een
gezamenlijke ouderenmiddag. Er is jaarlijks een gezamenlijke Groothuisbezoekronde.
Ook is er een gezamenlijke website en gezamenlijke kerkbladen (Emmaüs Weeknieuws en Emmaüs
Kerknieuws). Andere gezamenlijke activiteiten zijn ontmoetingen tussen de diverse kerkenraadcolleges.
De federatiekerkenraad besluit in alle afgesproken onderdelen (zie Federatieovereenkomst). Tevens zijn er
op gemeentevergaderingen vertegenwoordigers van de ‘andere’ wijkkerkenraad welkom en
worden er ook gezamenlijke gemeenteavonden gehouden. Er zijn gezamenlijke diensten
waaronder de Kerk & Schooldiensten in Lutten en Schuinesloot, de Tentdienst in Lutten, de
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Openluchtdienst en de Trefpuntdiensten in Schuinesloot, de Startdiensten, de
Kerstavonddiensten en de Oudejaarsdiensten. Ook op Hemelvaartsdag en sommige tweede
feestdagen is er een gezamenlijke dienst. Elke 1e zondag van de maand is er een
gezamenlijke dienst in Schuinesloot. In de vakantieperiode wordt er ook gezamenlijk gekerkt.
Maar hoe gaan we verder? De dienst op de 1e zondag van de maand in Schuinesloot wordt al gedragen
door hervormden èn gereformeerden. Verder zou Vormings- en Toerustingswerk, voor zover
aanwezig of te ontwikkelen, ook onder één paraplu moeten vallen. Ook moet goed worden
gekeken naar de plaatselijke omstandigheden. Welke ontwikkelingen kunnen tot grotere
betrokkenheid van gemeenteleden en dus meer uitstraling leiden? Maar ook: wat kan juist
averechts werken? Het antwoord op deze vraag moet bepalend zijn voor het te kiezen model.
Het gaat dus vooral om het bevorderen van de eenheid in het geloof en van daaruit de
eenheid tussen alle gemeenteleden, de groei van de (wijk)gemeenten en de uitstraling naar
buiten. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat er een maximaal draagvlak moet zijn en
gemeenteleden maximaal betrokken moeten blijven bij de gemeente om als (wijk)gemeente te
kunnen voortbestaan.
In de samenwerking liggen kansen (grotere uitstraling en groei van de gemeente) en
bedreigingen (vervreemding en/of desinteresse bij gemeenteleden). Het gaat er om de
negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen en de kansen juist zoveel mogelijk te
benutten. Opdat wij gezamenlijk in de ons omringende samenleving getuigen zijn van de Heer
van de gemeente en de kerk en steeds meer mensen aangeraakt worden door de bevrijdende
kracht van het evangelie.
HOOFDSTUK 10: SLOTCLAUSULE
10.1 De Kerkenraad heeft dit beleidsplan in zijn vergadering van
vastgesteld en verzonden
aan het Provinciaal Dienstencentrum.
Verandering van dit beleidsplan is slechts mogelijk na een officieel besluit van de kerkenraad.
Getekend voor de kerkenraad:

H.J. Luijmes (praeses)

G. Lamberink (scriba)
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