BELEIDSPLAN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE RHOON 2018 / 2022

Het beleidsplan is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 14 mei 2018
Thema: “Levend Vuur”
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01 Inleiding

Onze Hervormde gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De kerkorde schrijft voor dat de
kerkenraad een beleidsplan opstelt, dit eventueel jaarlijks wijzigt, publiceert en vaststelt.
Dit beleidsplan is geschreven voor de periode 2018 tot en met 2022. Het voorgaande beleidsplan dateert van
2012.
De werkgroep van kerkenraadsleden, die dit beleidsplan heeft ontwikkeld, heeft zichzelf de vraag gesteld
hoe de toekomst van de gemeente eruit zou moeten zien. De wereld verandert in een razend tempo. De vraag
die opkomt, is of de kerk voldoende antwoord kan bieden op deze veranderingen. Er zijn delen van de
wereld waar, soms tegen verdrukking in, het aantal Christenen fors toeneemt. In Nederland zien wij vooral

kerkverlating. Ook de Hervormde gemeente in Rhoon krimpt. Verder is het moeilijk om alle vacatures te
vervullen en de gemeenteleden bij de activiteiten van de gemeente te betrekken.
1.1. Het proces
Het proces is begonnen door een aantal vragen te stellen aan gemeenteleden. Er is gevraagd naar wat men in
onze gemeente goed vindt, wat men verkeerd vindt en welke wensen men heeft voor de toekomst. Er zijn
brieven binnen gekomen naar aanleiding van een oproep in de Tarwekorrel, ons mededelingenblad.
Daarnaast is een aantal mensen gericht gevraagd te reageren, teneinde de gemeente zo breed mogelijk te
vertegenwoordigen.
Een aantal zaken is duidelijk uit deze reacties naar voren gekomen. Vervolgens zijn alle opmerkingen in de
brieven onderverdeeld in krachten, zwaktes, gevaren en kansen van onze gemeente. Deze zijn weer omgezet
in actiepunten of voorstellen voor de kerkenraad. Vervolgens is het vorige beleidsplan geëvalueerd en zijn
de actiepunten verwerkt in het nieuwe beleidsplan.
Het beleidsplan moet dienen als leidraad voor de kerkenraad en referentie voor andere betrokkenen. Het is
wenselijk om jaarlijks het beleidsplan te evalueren. Dit kan dan ook gebruikt worden als het begin van een
beleidsplan in 2023.
1.2 Context
Onze kerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Onze gemeente is gevestigd te
Rhoon, een dorp met twee kernen: Rhoon-dorp en Portland. Samen met het dorp Poortugaal hoort Rhoon bij
de burgerlijke gemeente Albrandswaard. Samen met Barendrecht en Ridderkerk valt de gemeente
Albrandswaard binnen het BAR samenwerkingsverband. Dat wil zeggen dat veel ambtelijke zaken door
deze drie gemeenten gezamenlijk zijn georganiseerd.
Binnen Albrandswaard zijn drie kerkelijke gemeenten (die deel uitmaken van de Protestantse Kerk in
Nederland) actief. Naast onze eigen gemeente is dat de Gereformeerde kerk te Rhoon en de Protestantse
gemeente te Poortugaal. Met de Gereformeerde kerk is er veel samenwerking, met Poortugaal minder.
Er zijn 3 Protestants Christelijke basisscholen in Albrandswaard: de Julianaschool ,de Parel en het
Lichtpunt.
Onze kerkgemeente telt ongeveer 750 leden. Het kerkbezoek ligt doorgaans tussen de 80 en de 150 mensen
in de ochtenddienst. In de middagdienst is er een kleine trouwe kern met ook een aantal mensen uit andere
gemeenten in de omgeving die in de middag geen kerkdienst hebben. Gemiddeld zijn hier zo’n 20 tot 25
mensen aanwezig. Bij speciale middagdiensten is het wel drukker.

1.3. Tot slot
Tot slot willen wij deze inleiding eindigen met dezelfde woorden als in het vorige beleidsplan:
Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom
Woord en Sacramenten. Wij willen telkens in herinnering brengen dat wij een levende gemeente van Jezus
Christus mogen zijn, als zusters en broeders elkaar in Hem gegeven. Moge dit plan, mede door
onophoudelijk bidden en danken, die gemeenschapszin versterken.
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02. Visie, missie en doelstelling
Visie: Wij zien onszelf als een Protestants Christelijke gemeente midden in de samenleving. Centraal staat
de verkondiging van Woord en Evangelie – Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane – en de bediening
van de Heilige Sacramenten, Doop en Avondmaal.
Missie: Onze missie is de verkondiging van het evangelie. Dit komt tot uiting door de missionaire, diaconale
en pastorale roeping.
Doelstellingen:
-

Bijbelgetrouwe verkondiging
Levende gemeente zijn
Zichtbaar en dienstbaar in de samenleving
Missionaire gemeente zijn
Vorming en Toerusting
Aantrekkelijk zijn voor jong en oud
Gebed

Als thema voor dit beleidsplan hebben wij gekozen voor “Levend vuur”
De tekst die hierbij hoort is: 2 Timotheüs 1: 6 en 7
“Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de
handen oplegde. God heeft ons niet een Geest van lafhartigheid gegeven, maar een Geest van kracht,
liefde en bezonnenheid”
03. Eredienst
De eredienst vormt het hart van onze gemeente. Daarin komen wij samen voor de lezing en uitleg van de
Schriften en de Bijbelgetrouwe verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, de bediening en het
vieren van de sacramenten, de dienst van lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid. En zo worden wij geïnspireerd om samen als gemeente van Jezus Christus op te trekken en
dienstbaar te zijn aan onze naaste en aan de wereld. Het streven is om de eredienst verdiepend, opbouwend
en van toepassing op gebeurtenissen uit het dagelijks leven te laten zijn.
3.1. Algemeen
Centraal bij de inhoud en vorm van de kerkdiensten staan de vier pijlers die het wezen van de gemeente
kenmerken: vieren, leren, dienen en delen/gemeenschap. Elke zondagmorgen en - middag is er een
kerkdienst. In de diensten wordt bij de schriftlezing doorgaans gebruik gemaakt van de N.B.V.- vertaling
van 2004. Ook de N.B.G.-1951 vertaling en de Herziene Statenvertaling liggen op de kansel. Het staat
voorgangers vrij daar gebruik van te maken. Voor de liturgie en voor het gebruik van formulieren wordt
gebruik gemaakt van het “Dienstboek voor de Ned. Herv. kerk van 1955”.
In de middagdienst is er enkele malen per jaar ruimte voor een andere vorm van de kerkdienst, denk aan een
gemeente-opbouwdienst of een zangdienst.
De volgende vormen van kerkdiensten en vieringen worden gehouden:
- Diensten op de christelijke feestdagen: Kerst, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. De dienst op
Hemelvaartsdag vindt wisselend plaats in de Dorpskerk of in de Maranathakerk.
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Indien er deelnemers aan de belijdeniscatechese zijn geweest, dan is er in de morgendienst van
Palmzondag de openbare belijdenis van het geloof. Er is in onze gemeente een koppeling tussen
belijdenis doen en toelating tot de viering van het Heilig Avondmaal.
Doopdiensten. Volgens het rooster zijn er doopdiensten op de 1e zondag van de maanden: februari,
april (of mei), juni (of juli), oktober en december.
Avondmaalsdiensten. Op de derde zondag van de maand in januari, mei, september en november is
er in de morgendienst een tafelviering in het koor van de kerk.
In de morgendienst voorafgaand aan een Avondmaalsviering, is er een moment van voorbereiding op
de Avondmaalsviering.
Open Deur dienst. Drie maal per jaar is er een open deur dienst. De voorkeur heeft om de dienst
samen te stellen met jongeren en of hen die daarvoor open staan.
Startdienst. De startdienst van het winterwerk is een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk.
Deze dienst is eenmaal per jaar wisselend in de Dorpskerk of de Maranathakerk.
ZWO-dienst. Deze dienst is 1 maal per jaar wisselend in de Dorpskerk of de Maranathakerk.
Begin maart is er (op zondag) de “Bidstond voor gewas en arbeid” en in begin november “de
Dankstond voor gewas en arbeid”.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel necrologiezondag genoemd, is een dienst met
aandacht voor de leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. De families worden voor deze
dienst per brief uitgenodigd en krijgen na afloop van de dienst een roos uitgereikt. De namen van de
overledenen worden tijdens de dienst voorgelezen.
Huwelijksdiensten. In onze gemeente worden huwelijken van leden ingezegend in een dienst
waarvoor de kerkenraad verantwoordelijk is.
Rouwdiensten. Na een overlijden kan de familie een “rouwdienst” of “dienst van Woord en Gebed”
in de Dorpskerk doen laten plaatsvinden. Indien mogelijk zal er bij deze diensten ook een ouderling
aanwezig zijn.
Op Israëlzondag geeft onze gemeente als deel van de Protestantse Kerk in Nederland speciaal
aandacht aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk van Israël .

3.2. Ontmoeting
Twee maal per zondag kunnen de gemeenteleden elkaar ontmoeten in een kerkdienst. Via de Audioserver
zijn diverse leden die de kerkdiensten niet zelf meer kunnen bezoeken toch met de eredienst verbonden.
‘s Morgens staan twee kerkenraadsleden/gemeenteleden ter verwelkoming aan de geopende deur van het
kerkgebouw.
Iedere eerste zondag van de maand wordt de gemeente uitgenodigd om na de dienst in het koor van de kerk
koffie te drinken en elkaar te ontmoeten en na te praten over de dienst, met bedoeling de onderlinge band te
versterken.
3.3. Gemeentezang en muziek
Voor de gemeentezang wordt gebruik gemaakt van het ‘Liedboek’.
Wanneer bij een bepaalde dienst andere liederen gezongen worden, wordt een apart gedrukte liturgie
gebruikt. Het wordt in onze kerkgemeenschap gewaardeerd en belangrijk gevonden dat wij over de
mogelijkheden beschikken om de rijke variatie aan kerkmuziek in onze kerkdiensten te laten klinken. Soms
wordt er een koor uitgenodigd om mee te werken aan de dienst. Meestal wordt de zang begeleid door één
van onze organisten. Bij een bijzondere dienst en bij jeugddiensten kunnen ook musici worden ingezet die
andere instrumenten bespelen.
3.4. Oppasdienst
Zie jeugdwerk
3.5. Kindernevendienst
Zie jeugdwerk
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3.6 Tienernevendienst
Zie jeugdwerk
3.7 Afkondigingen Ouderling van Dienst
Voor aanvang van de dienst doet de ouderling van dienst mededelingen en afkondigingen . De mogelijkheid
is er om, voorafgaand aan de dienst, mededelingen en of afkondigingen aan te leveren bij de ouderling van
dienst. Deze dienen wel in het teken te staan van het belang voor de gemeente en of de noden in de wereld.
Tijdens de mededelingen van de Ouderling van dienst en de mededelingen via de voorganger voorafgaand
aan de dankzegging en voorbeden, wordt lief en leed meegedeeld en gedeeld. In de gebeden wordt met
betrekking tot lief en leed voorbeden en dankzegging gedaan. Hiervoor kunnen gebedspunten worden
aangedragen.

3.8 Voornemens.

-

-

Een hechtere band met de gemeente en de leden onderling creëren.
Kerkonline (facebook, whats app .)
Mogelijkheid onderzoeken voor een beamer in de kerk.
Meer bijdragen van gemeenteleden aan de eredienst, b.v. opgave van lied door jeugdclubs.
Ook diakenen krijgen bij bijzondere diensten de mogelijkheid om mededelingen te doen.
Kerkenraadsleden zijn na de dienst beschikbaar voor vragen en opmerkingen van gemeenteleden. Er
kan ook in kleine kring gebeden worden met een gemeentelid die dit wenst(ministry gebed).
Er wordt nagegaan of het gewenst is koffie te drinken na elke morgendienst , gemeenteleden in de
middagdienst voorin de kerk(of in het koor) te laten plaats nemen, en de aanvangstijden van de
ochtenddiensten te wijzigen.
Meer variatie en vaker muziekinstrumenten/ koren.
Meer structuur aanbrengen m.b.t. opeenvolgende preken
Aanvang morgendiensten om 10.00 uur(i.p.v. in de zomer om 9.30 uur)
Nagaan of het gewenst is in de middagdienst meer voorin het kerkgebouw plaats te nemen.

04. Pastoraat
Pastoraat is herderlijke zorg. Binnen de christelijke gemeente weten we ons door het evangelie van Jezus
Christus geroepen naar elkaar om te zien. Het is belangrijk dat we als kerkenraad met de leden van onze
gemeente in contact en in gesprek komen. Dit geldt ook voor de leden onderling. Wat bindt of scheiding
geeft, moet gehoord worden en bespreekbaar blijven binnen de christelijke gemeente.
4.1. Organisatie
De gemeente is verdeeld in vier pastorale wijken. Het pastoraat wordt verzorgd door:
- de predikant die aan de gemeente is verbonden;
- vier pastorale ouderlingen;
- de jeugdouderling, die zich in het bijzonder bezighoudt met het jeugdpastoraat;
- bezoekbroeders en zusters.
4.2.Taakverdeling
Binnen elke wijk is er 1 pastorale ouderling die de contacten met de leden onderhoudt. De predikant
verzorgt het pastoraat aan alle leden van de gemeente die een beroep op hem doen of die door hem zelf
worden benaderd. Ook het crisispastoraat wordt door de predikant verzorgd. De predikant wordt door de
ouderlingen op de hoogte gebracht van bijzonderheden met betrekking tot pastorale aangelegenheden.
Voorafgaand aan doop- en huwelijksdiensten wordt bij betrokkenen een pastoraal bezoek afgelegd door de
predikant en degene die ouderling van dienst is in de desbetreffende dienst.
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Naast de predikant en de pastorale-ouderlingen verzorgen bezoekbroeders en zusters ook pastorale
bezoeken. Dit zijn geen pastorale ouderlingen, maar gemeenteleden die de hun toevertrouwde informatie
doorgeven aan de coördinator die dit weer doorgeeft aan de predikant. Eén van de pastorale ouderlingen
fungeert als coördinator van deze bezoekgroep. De coördinator houdt het overzicht van de af te leggen en
afgelegde bezoeken en is het aanspreekpunt voor de bezoekbroeders en zusters.
4.3. Karakter van het pastoraat
Pastorale arbeid kan starten door de deuren af te gaan van de leden binnen de wijk of gemeente. Elke poging
tot contact zoeken, kan leiden tot een gesprek en biedt mogelijkheden om nader in gesprek te komen en te
blijven. Dit gesprek start vanuit de vraag: hoe gaat het met u en de uwen? Daarnaast wordt er naar
mogelijkheden gezocht ook in gesprek te komen over de levensvragen en geloofsantwoorden. Dit gesprek
sluit niets uit maar opent deuren tot: contact onderhouden, omzien naar elkaar, helen, verzoenen, bijstand en
begeleiding verlenen aan de leden. Het pastoraat werkt vanuit het geloof en maakt gebruik van het gesprek,
het gebed en de geopende Bijbel. Er is ook een missionaire en pastorale bewogenheid naar hen die geen lid
van onze gemeente zijn maar wel vragen om een gesprek of hulp.
Een bezoek is dus afhankelijk van de open opstelling van de bezoeker en zij die benaderd worden. Tijdens
het bezoek wordt geluisterd en gesproken. De belangrijkste factor is om als kerk de leden te ontmoeten,
contact met hen te onderhouden en met hen in gesprek te komen. Tijdens het gesprek kan de Bijbel
opengaan en het gebed biedt een kans om de gehoorde nood aan de Here God voor te leggen. Indien
Bijbellezing en/of gebed niet mogelijk is, dan kan de ontmoeting altijd worden afgesloten met elkaar Gods
zegen toe te wensen!
Bij haar werkzaamheden streeft de kerkenraad naar verbetering van de coördinatie, uitbreiding van de
communicatie naar zoveel mogelijk leden en een pastorale en professionele aanpak van situaties die tijdens
een ontmoeting ontstaan.
4.4. Voornemens
- In contact blijven met de gemeenteleden en in gesprek proberen te komen met groepen die niet in
beeld zijn.
- Hoe komen we in contact met hen die niet of nauwelijks de kerkdiensten bezoeken en meestal ook
geen bezoek willen?
- Het onderhouden van het contact met de jongeren van onze gemeente door de
jeugdouderling,Daarbij zullen ook de jongeren worden betrokken die weinig of geen verbinding met
de kerk hebben.
- Het aantal huisbezoeken intensiveren en daarbij manieren bedenken om “vraag”en “aanbod” samen
te brengen.
- Stimuleren dat gemeenteleden doorgeven aan pastoraal ouderlingen als zij behoefte hebben aan
bezoek of iemand kennen die bij de gemeente hoort en daar behoefte aan heeft.
- Aan het bezoeken van kerkverlaters, randkerkelijken, eenzame gemeenteleden en gemeenteleden die
in het ziekenhuis zijn opgenomen zal meer aandacht worden besteed.
- Het opzetten van een gestructureerd jeugdpastoraat.
- Meer aandacht geven aan het ouderenwerk
05. Diaconaat
De ‘diaconale arbeid’ wordt in Ordinantie 8 artikel 3.1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland weergegeven.
5.1. Samenstelling en taakverdeling
Het college van diakenen (CvD) bestaat voor zover mogelijk uit tenminste vier diakenen. Gezamenlijk zijn
de diakenen verantwoordelijk voor de uitvoering van het diaconale werk. De diaconie kiest haar eigen
voorzitter, secretaris en penningmeester. De taakverdeling is als volgt:
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-

Voorzitter: voorbereiden en voorzitten van de vergadering;
Secretaris: inkomende en uitgaande post, archief, notulen;
Penningmeester: begroting en jaarrekening, administratie (betalingen en inkomende gelden);
Een externe administrateur zorgt voor de boekhouding en de betalingen, in opdracht van het CvD en
onder de directe verantwoordelijkheid van de Penningmeester.
Het CvD maakt gebruik van hulpcollectanten, die op zondagmorgen mee helpen collecteren.
In de middagdiensten collecteert een diaken voor zowel het CvD als het CvK.
5.2. Beschrijving van taken en activiteiten
Hierbij wordt het diaconale werk onderverdeeld naar kerkelijk, plaatselijk en regionaal, landelijk en
wereldwijd diaconaat.
Kerkelijk Diaconaat
- ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten;
- dienst tijdens de viering van het Heilig Avondmaal;
- aandacht vragen voor de bestemming van collectes via publicaties in de Tarwekorrel;
- inzamelen en uitdelen van de liefdegaven (via bestemmingscollectes);
- het (specifiek) ondersteunen van projecten van gemeenteleden, projecten uit de regio of op verzoek
bij grotere rampen wereldwijd;
- mede-organiseren van de dankdienst voor gewas en arbeid; uitdelen van plantjes;
- uitdelen van witte rozen aan families van overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Plaatselijk en regionaal Diaconaat
- helpen waar lokaal hulp moet zijn;
- vervoer ouderen naar en van de kerkdienst, rijrooster opstellen;
- onderhouden van de kerktelefooninstallaties en actief contact met de luisteraars;
- participatie in jaarlijkse acties, zoals Sams kledingactie, Kerstgroeten samen met de Gereformeerde
kerk;
- samenwerking met de diaconie van de Gereformeerde kerk;
- kiezen van collectedoelen in Nederland en samen met de diaconie van de Gereformeerde kerk ook 2
halfjaarlijkse gezamenlijke regionale projecten met een Christelijk achtergrond;
- de Commissie Ouderenwerk valt na het wegvallen van de HVD nu onder het CvD. 1 diaken zit in de
Commissie Ouderenwerk. 10x per jaar wordt er een ouderenmiddag dan wel een reisje
georganiseerd. Daar is contact met gemiddeld 100 ouderen uit de kerkelijke en burgerlijke gemeente
Albrandswaard;
- De kinderen en jongeren van onze gemeente worden betrokken bij diaconaat d.m.v. de Aktie
Schoenendoos, die 1x per 2 jaar wordt gehouden, plantjes rondbrengen na de Dankdienst voor
Gewas en Arbeid bij ouderen en zieken, kleine acties voor ouderen en zieken bij de Bes- en
Jongclub;
- Contacten onderhouden met de burgerlijke gemeente Albrandswaard en met SWA, om zo hulp te
kunnen verlenen waar nodig;
Landelijk Diaconaat
Via Kerkinactie nemen we ook deel aan landelijk aanbevolen collectes.
Werelddiaconaat
Het Werelddiaconaat is ondergebracht bij de ZWO-commissie. Dit is een samenwerkingsverband van de
diaconieën van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk. De taken zijn:
- selecteren wereldwijde projecten waar in de diensten voor wordt gecollecteerd.
- organiseren zendingsreis naar Oradea, Roemenië (Casa Lumina).
- organiseren voorjaarszendingsdienst.
- deelnemen aan de Paasgroetenactie voor gevangenen.
Er wordt 1 diaken afgevaardigd naar de ZWO-commissie.
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5.3. Financieel beleid
De diaconie kent inkomsten uit de opbrengst van collectes en giften en rente-inkomsten over het vermogen.
Naast diverse organisatiekosten worden deze opbrengsten verdeeld over plaatselijk / regionaal / landelijk
(50%) en wereldwijd (50%) diaconaat.
De jaarrekening en begroting worden jaarlijks binnen de diaconie en kerkenraad (na ter inzagelegging voor
de gemeente) vastgesteld.
Indien de diaconie meer inkomsten dan uitgaven heeft in een jaar wordt deze ‘winst’ besteed aan een dan te
bepalen project.
De diaconie beschikt over een ruim vermogen en een jaarlijks klein tekort op de begroting is in basis geen
probleem.
5.4.Voornemens
Continuering van het bovenstaande.

06. Vorming en Toerusting
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft in artikel XI: “De gemeente is geroepen blijvend
een lerende gemeenschap te zijn.”
6.1.Vorming en toerusting vindt plaats in:
1. de erediensten inclusief jeugddiensten, gemeente-opbouwdiensten, open deur diensten;
2. de doordeweekse activiteiten:
- Bijbelgesprekskringen (één overdag en één avonds). Doel: lezen en verdiepen in de Bijbel en
leden met elkaar tot een inhoudelijk gesprek brengen.
- Gebedskring. Doel: extra aandacht te geven aan het gebed en dat samen met elkaar te doen.
- Jeugdclubs: BES, jonG en I Believe: doel: jongeren bij elkaar houden rondom de Bijbel en
geloof.
- Catechese voor jongeren: Doel: kerkelijk onderwijs geven over de Bijbel, belijdenis, het
geloof en de christelijke ethiek.
- Jongeledenkring van 18 tot ± 40 jaar. Doel: jonge belijdende leden bij elkaar te houden en
met hen in gesprek te blijven. Dit-geeft mogelijkheden voor kadervorming.
- De huisbijbelkring. Doel: door middel van Bijbelstudie en geloofsgesprek leden in een groep
bij elkaar brengen en houden.
- Keep in Touch; een initiatief voor en door mensen in de leeftijd van 25-55 jaar in en rondom
Albrandswaard, met het doel om op een laagdrempelige en toegankelijke manier mensen te
inspireren en motiveren tot een bewust dagelijks leven in verbondenheid met God, gezin en
gemeente.
- Ouderlingenberaad en het Pastoraal beraad. Doel: vorming en toerusting geven aan de
ouderlingen en beleidszaken m.b.t. eredienst, pastoraat, vorming en toerusting, jeugdwerk en
catechese bespreken.
- Onze gemeente doet mee aan het Vorming en Toerusting programma van de Protestantse
Kerken in Albrandswaard.
6.2. Voornemens:
- jeugdleiders beter toerusten (onder verantwoording van de jeugdouderling en pastoraal beraad).
- actieve ondersteuning van de huiskringen en de gebedskring door de kerkenraad.
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07. Catechese
De catechese wordt in de kerkorde, evenals vorming en toerusting, als
een onderdeel van de geestelijke vorming gezien.(ordinantie 9 artikel 2 en 3).
De verantwoording voor de vorming, de toerusting en de catechese berust bij de kerkenraad.
7.1. Organisatie, samenwerking en opzet
De catechese vindt plaats in samenwerking met de Gereformeerde kerk te Rhoon.
De catechisanten zijn verdeeld over drie groepen, waarbij iedere catecheet zijn/haar eigen invulling geeft
aan de avond, met het de bovengenoemde opzet van de kerkorde als uitgangspunt. De avond wordt
begonnen en afgesloten met gebed. Kernpunten van de catechese zijn:
- Uitleg van bijbel en evangelie
- Toepassing van bijbel en evangelie op het dagelijks leven
- Opbouwen persoonlijke relatie met God
- Rol van de kerk
- Op geloof gestoelde ethiek.
7.2. Belijdeniscatechese
Een bijzondere vorm van catechese is de belijdeniscatechese voor hen die zich voorbereiden op de openbare
belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente. Ieder jaar wordt opnieuw gekeken of er
gemeenteleden zijn die graag belijdenis willen doen.
7.3. Huidige situatie
In het vorige beleidsplan was reeds geconstateerd dat er een sterke afname van de hoeveelheid catechisanten
is. Waar het voorheen vanzelfsprekend was dat een jongere die bij de gemeente aangesloten was naar een
catechese ging, is dit nu niet meer het geval. Ouders gaan zelf ook niet altijd meer naar de kerk ook al zijn
zij gelovig. Bovendien zijn er bepaalde activiteiten, zoals sport, op de catechese avonden, waardoor er nog
meer jongeren niet komen. Uiteraard speelt interesse ook een grote rol, vooral als het gaat om prioriteiten.
De hoeveelheid aanmeldingen voor belijdeniscatechese is erg wisselend. Er zijn een aantal jaar een
behoorlijk aantal aanmeldingen geweest, maar de laatste twee jaar waren er geen aanmeldingen. Dit onder
andere hangt samen met de omvang van de gemeente en meer specifiek van de doelgroep. Studenten die
belijdenis willen doen, maar niet in Rhoon wonen of mensen die ervoor kiezen om belijdenis elders te doen
melden zich vanzelfsprekend ook niet aan.
7.4. Voornemens
- De kerkenraad stimuleert het weer meer actief benaderen van jongeren om naar de catechese te
komen.
- Inhoudelijk meer aandacht geven aan de (geestelijke) gevaren en problemen van het dagelijks leven
in deze tijd en de manier waarop het geloof daarin stand kan houden en zelfs verlichting kan bieden.
- Er gaat kritisch gekeken worden naar de te gebruiken methode. Wellicht is enige eigen inbreng van
de catechisanten mogelijk.
08. Jeugdwerk
Het jeugdwerk van de Hervormde gemeente Rhoon draait om de vorming en toerusting van de jeugd en om
het betrekken van deze jeugd bij de gemeente. Daarnaast biedt het jeugdwerk de mogelijkheid voor kinderen
en jongeren om op een plezierige manier met andere gelovige kinderen en jongeren contact te hebben.
In de afgelopen jaren zijn er vrij veel vacatures ontstaan binnen het jeugdwerk. Wij weten ons echter
gezegend met het feit dat er ook weer voldoende nieuwe vrijwilligers bij zijn gekomen om alle onderdelen
van het jeugdwerk in stand te houden.
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8.1. Verantwoordelijkheden, organisatie en uitvoering
Bij ons jeugdwerk zijn meerdere personen en groepen op een bepaalde manier betrokken. De kerkenraad
draagt de verantwoording. Eén of twee jeugdouderlingen zijn aangesteld om het jeugdwerk te
vertegenwoordigen in de kerkenraad en de kerkenraad te vertegenwoordigen in het jeugdwerk. De
kerkenraad dient ook de voorwaarden te scheppen voor het organiseren en in standhouden van het
jeugdwerk. Hierbij zijn de verantwoordelijkheden van de kerkenraad als volgt te omschrijven:
- Het vaststellen van het beleidsplan
- Voldoende financiële middelen
- Voldoende en geschikte ruimtes
- Het actief stimuleren van jeugdactiviteiten
- Een actieve rol van de jeugd stimuleren, ook buiten de jeugdclubs om.
De taken van de jeugdouderling zijn als volgt te omschrijven:
- Het toezien op de voortgang van de activiteiten van het jeugdwerk
- Het signaleren en aanpakken van aanwezige of dreigende problemen
- Het vormgeven van een krachtig jeugdpastoraat
- De stem van de jeugd vertegenwoordigen binnen de kerkenraad
- Het bevorderen van deelname van jongeren aan het gemeenteleven
- Het opstellen van een beleidsplan voor het jeugdwerk
- Het coördineren van samenwerking tussen diverse activiteiten van het jeugdwerk
- Het coördineren van samenwerking met het jeugdwerk van de Gereformeerde kerk te Rhoon en
eventueel van de Protestantse gemeente te Poortugaal.
- Het onderhouden van contact met wijkouderlingen en diakenen
- Het organiseren en coördineren van toerustingsactiviteiten voor de leiding van het jeugdwerk.
Een belangrijk orgaan dat de jeugdouderling helpt is de stuurgroep. In de stuurgroep zitten de
vertegenwoordigers van alle doorlopende onderdelen van het jeugdwerk en kan gezien worden als een
adviserend en uitvoerend orgaan. Deze stuurgroep komt twee maal per jaar bij elkaar en houdt de
jeugdouderling op de hoogte van de gang van zaken bij de doorlopende activiteiten van het jeugdwerk. De
stuurgroep maakt ook samen met de jeugdouderling het beleidsplan voor het jeugdwerk, en draagt actief bij
aan de continuïteit van de activiteiten.
8.2. Activiteiten van het jeugdwerk
- De oppasdienst: Iedere zondag is er een oppasdienst voor de allerkleinsten (van 0 tot 4) van ouders
de eredienst bijwonen. Op dit moment is hiervoor een kamer in Villa het Oog, tegenover de
dorpskerk, beschikbaar. In de toekomst moet hier mogelijk een nieuwe locatie voor gevonden
worden. De hoeveelheid kinderen verschilt erg van zondag tot zondag. Soms is één oppasser
voldoende, maar soms zijn er ook twee nodig. Er is speelgoed aanwezig. De oppassers zijn 20
minuten voor aanvang van de kerkdienst aanwezig om kinderen te verwelkomen. Het is belangrijk
dat de ruimte van de oppasdienst schoon en veilig is.
-

De Kindernevendienst wordt gegeven door één van de begeleiders en één jongere die na de
kindernevendienst doorstroomt naar de leiding en de begeleider ondersteunt. De doelgroep zijn de 4
tot 12 jarigen. Het doel van de kindernevendienst is om kinderen op hun eigen niveau te vertellen
over God en Jezus en dit te laten verwerken doormiddel van opdrachtjes. De kinderen komen na de
schriftlezing bij elkaar in de consistorie en komen weer terug in de kerk na de preek. Het is
belangrijk dat de kindernevendienst niet los staat van de reguliere dienst. De kinderen zijn en blijven
deel van de gemeente. Het kerstproject wordt door de leiding van de kindernevendienst, eventueel
met hulp van de kinderen aan de gemeente gepresenteerd. Ook hebben de kinderen een actief aandeel
in de doopdienst. De kerkenraad wil ook stimuleren dat er meer aandacht is voor de kinderen vóórdat
zij naar de kindernevendienst gaan door een speciaal lied en/of een praatje met de voorganger.
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-

De tienernevendienst vindt één maal per maand plaats. Hier zijn de oudste kinderen van de
kindernevendienst en de jongeren tot en met 16 jaar welkom. De leiding van de tienernevendienst
gaat met de tieners dieper in op onderwerpen uit de bijbel. Het is gebleken dat de stap van
kindernevendienst naar de preek in de kerk vaak erg groot is voor de tieners. De tienernevendienst
vormt een soort tussenstap. De verdieping vindt plaats doormiddel van leergesprekken met de tieners
of door activiteiten die het begrip van de bijbel stimuleren. Daarnaast geven de leiders tips en
handvaten waarmee de tieners de preken in de reguliere kerkdienst beter leren te begrijpen. De
tieners vertrekken, evenals de kindernevendienst, na de schriftlezing naar Villa het Oog. In de
toekomst moet hier mogelijk een andere locatie voor gevonden worden. Tijdens de collecte komen
de tieners terug.
De tienernevendiensten zijn goed bezocht door tussen de 7 en 13 jongeren die aangeven deze
nevendiensten als zeer prettig te ervaren en zelfs speciaal mee gaan naar de kerk als de
tienernevendienst er is.

-

De BES (Bijbel En Spelletjes) club is bedoeld voor kinderen uit groep 6 tot en met groep 8 van de
basisschool. De BES komt om de week samen in het jeugdhonk van ’t Centrum. De avonden
beginnen met gebed en het zingen wat een paar liederen. Vervolgens komt er een inhoudelijk deel
waarin ook uit de bijbel gelezen wordt. Na de pauze is er tijd voor sport, spel en verwerking. De
avond wordt afgesloten met gebed. De doelstelling is het bijeenbrengen van kinderen en hen via spel
en gesprek met de bijbel en elkaar in contact te brengen, zodat zij zullen leren over God en geloof en
een persoonlijke relatie zullen krijgen met Jezus.

-

De jonG (jongeren op zoek naar God) is de tienerclub voor jongeren tot en met 16 jaar. Het streven is
dat de kinderen van de BES, doorstromen naar de jonG. Dit is echter niet altijd één op één het geval.
De doelstelling van de jonG is hetzelfde als die van de BES, maar uiteraard gaat hierbij het niveau
wat omhoog. De indeling van de avond is ook vergelijkbaar. Ook de jonG komt om de week bij
elkaar in het jeugdhonk van ’t Centrum.

-

De Ibelieve is de club voor jongeren boven de 16. De Ibelieve heeft een vergelijkbare doelstelling als
de BES en de jonG, alleen draait het hier meer om bijbelstudie en verdieping en minder om het spel.
De Ibelieve is overigens een gedeeld project met de gereformeerde kerk en er zijn ook enkele
jongeren van andere gemeentes uit de omgeving lid. De Ibelieve komt om de week bijeen in de
Maranathakerk in Rhoon.
In het verleden is gebleken dat de stap van de jonG naar de Ibelieve wat groot was qua niveau. Hier
wordt door de Ibelieve naar gekeken.
Een bijzondere activiteit van de Ibelieve is de organisatie van twee “gemeente opbouwdiensten”.
Kerkdiensten die in het teken staan van opbouw van gemeente- en geloof. Het zijn met nadruk geen
jongerendiensten maar diensten die door jongeren georganiseerd worden voor alle gemeenteleden.

-

De Herfst2daagse / Herfst3daagse, is een activiteit (samen met de Gereformeerde kerk) in de
herfstvakantie waarin kinderen van 5 tot 12 jaar bij elkaar komen. De activiteit is er mede op gericht
om rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking te brengen met God en Jezus
door het evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met behulp van de Heilige Geest door
de Bijbel is bekend gemaakt. Qua activiteiten tijdens deze dagen moet gedacht worden aan
bijbelvertellingen, poppenkast, kindertheater, sketches, knutselen, zingen en andere activiteiten die
leuk zijn voor de kinderen. Alles draait rondom één thema dat meestal uit de HGJB Map
Vakantiebijbelweek komt.
Het organiseren van de Herfst3daagse is erg tijdrovend. Het is daarom vaak moeilijk om voldoende
vrijwilligers te vinden. Het is ook om die reden dat er de laatste jaren voor gekozen is om een
Herfst2daagse te organiseren. Onderzocht moet worden of er in de toekomst weer uitgebreid kan
worden naar 3 dagen.
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-

De Vriendenmaaltijd is eveneens een gezamenlijke activiteit met de Gereformeerde kerk, die gericht
is op gezinnen. Ouders en kinderen brengen tijd met elkaar door tijdens een broodmaaltijd.
Doormiddel van gezamenlijk zingen, bijbel lezen en eventueel een korte overdenking of filmpje
wordt het geloof samen beleefd. Er zijn mogelijkheden voor de kinderen om te spelen en voor de
ouders om met elkaar bij te praten.

-

Het stapeldiner is een variant op de vriendenmaaltijd waarin men van huis naar huis gaat voor iedere
keer weer een andere gang van een diner.

-

De jeugddienst was een aantal jaar een vast ingepland onderdeel van de agenda van de Hervormde
gemeente. In 2016 is de jeugddienst gestopt. De reden daarvan was dat het beoogde resultaat: meer
jongeren in de kerk, niet bereikt werd. Daarnaast gaven jongeren zelf aan dat zij het jammer vonden
dat er bij jeugddiensten meerdere oudere gemeenteleden niet kwamen. De jeugddiensten zijn toen
vervangen door Open Deur Diensten, laagdrempelige diensten voor alle leeftijden, meestal
aangevuld met een koor of band.
Het is de bedoeling dat er in de toekomst toch weer jeugddiensten gaan plaats vinden. Te denken valt
aan een algemene jeugddienst en een dienst speciaal voor (en door) de clubs.

-

Het kindertheater is in 2016 en 2017 in januari georganiseerd door de jeugdouderlingen van de bij
de Protestantse Kerk in Nederland aangesloten gemeenten in Rhoon en Poortugaal. Het is de
bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden. Voor het kindertheater worden er
acts ingehuurd die een leuke en geloofsopbouwende show neerzetten van kinderen van de
basisschool.

8.3. Jeugdpastoraat
In de afgelopen jaren is er vaak gesproken over het opzetten van een krachtig jeugdpastoraat. Er is een begin
gemaakt door te focussen op het contact met de kinderen en jongeren. Zij moeten het gevoel hebben dat zij
met hun zorgen en problemen bij mensen van het jeugdwerk terecht kunnen. Daarvoor is goed contact en
vertrouwen erg belangrijk. De leiding van de jeugdactiviteiten zijn voor deze jongeren het meest dichtbij.
Toch is er nog de wens om het jeugdpastoraat concreter vorm te geven. Dit kan met behulp van externe
organisaties, maar er is ook toerusting nodig voor de leden van de gemeente die hier een bijdrage aan willen
leveren. Het uitgangspunt is dat de jeugd met zorgen en problemen zich er bewust van worden dat zij
hiermee naar mensen in de kerk kunnen gaan.
8.4. Voornemens
- De kerkenraad ondersteunt actief activiteiten en initiatieven van het jeugdwerk. Actief wil zeggen dat
er naar gestreefd wordt om van tijd tot tijd een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig te laten
zijn, naast de jeugdouderling. Eventuele concrete hulp is natuurlijk aanbevelenswaardig.
- Jeugdactiviteiten worden medegedeeld tijdens de mededelingen van de ouderling van dienst op
zondag.
- Naast de jaarlijkse bemoedigings/toerustingsavond voor het jeugdwerk organiseert de jeugdouderling
ook een gezellige avond om alle vrijwilligers van het jeugdwerk te bedanken.
- Eén of twee maal per jaar moet er een training of toerusting plaatsvinden voor de vrijwilligers van
het jeugdwerk. De inhoud hiervan wordt bepaald door de stuurgroep, op basis van wensen van de
vrijwilligers. Ook is er veel vraag naar lezingen. Het College van Kerkrentmeesters trekt hier extra
budget voor uit.
- Ook bij de reguliere kerkdienst wordt meer rekening gehouden met de jeugd door bijvoorbeeld
liedkeuze en extra aandacht voor de kinderen. Samen één gemeente zijn (jong én oud) is hier het
uitgangspunt.
- Gebruik maken van de aanwezigheid van jongeren in de diensten van Hemelvaart en Goede Vrijdag.
- Er wordt een georganiseerd jeugdpastoraat gerealiseerd.
- De samenwerking met het jeugdwerk van de Gereformeerde kerk te Rhoon en de Protestantse
gemeente te Poortugaal wordt hechter.
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-

Er komt een overleg met het bestuur van de Julianaschool hoe een betere samenwerking gerealiseerd
kan worden.
Het jeugdwerk zet zich in om ook jongeren die weinig of niet in de kerk komen te bereiken.

09. Onderlinge Band
9.1.Algemeen
Het samen gemeente zijn gebeurt o.a. in de vorm via verwelkoming bij de aanvang van de morgendienst, de
bloemengroet, het koffiedrinken na de dienst, het omzien naar elkaar, de opvang van nieuwe gemeenteleden,
het deelnemen aan de vriendenmaaltijd, “keep in touch “ bijeenkomsten, gemeenteavonden en het
stapeldiner.
9.2 Voornemens:
- Er zal onderzocht worden of het gewenst en mogelijk is achter in het kerkgebouw (door het
weghalen van banken) een ruimte te maken voor contacten tussen gemeenteleden vóór en na de
diensten. E.e.a. zou ondersteund kunnen worden door plaatsing van koffie/thee automaat.
- De berichtgeving in de TK over nieuwe leden, verhuizingen.
- Nagegaan zal worden of de activiteiten commissie weer opgestart kan worden.
- Aandacht zal worden gegeven aan de verbetering van de contacten tussen de verschillende
leeftijdsgroepen.
10. Publiciteit
Voornemens:
- De werkzaamheden van de kerkenraad zullen meer zichtbaar gemaakt worden door uitbreiding van
de berichtgeving in de Tarwekorrel (TK).
- De inhoud van de TK zal worden verbreed met berichtgeving over regionale en landelijke
bijeenkomsten. De kerkenraad zal de verantwoordelijkheid over de TK weer vorm gaan geven door
in de redactie van de TK een kerkenraadslid te benoemen.
- De TK zal gedeeltelijk per e-mail worden verspreid en (mogelijk)op de website worden geplaatst.
- Onderzoek zal plaatsvinden naar de mogelijkheden van verdere digitalisering.
- De kerkenraad zal actiever worden in het onderhouden van banden met omliggende (kerkelijke)
gemeenten en burgerlijke instanties. De diaconie intensiveert contacten met de sociale organisaties in
de gemeente Albrandswaard.
- Genoemde Initiatieven zijn wel afhankelijk van het vinden van de gemeenteleden die hierbij
betrokken willen worden.
- De kerkenraad maakt een rooster van de bezoeken van de individuele kerkenraadsleden aan de
activiteiten die in de gemeente plaatsvinden.
11. Beheer – College van Kerkrentmeesters
11.1 Algemeen
De kerkenraad heeft de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van nietdiaconale aard toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.
Dit betekent o.a. dat het College voor financiële middelen moet zorgen voor de instandhouding van
erediensten en pastorale zorg.
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De structurele inkomsten van de Hervormde Gemeente zijn de laatste jaren in evenwicht met de structurele
uitgaven.

11.2. Voornemens:
- Het College van Kerkrentmeesters (CvK) streeft naar een blijvend financieel gezonde gemeente. Het
CvK acht het haar plicht de gemeente te wijzen op haar verantwoordelijkheid de lasten voor het
gemeentewerk met elkaar te dragen.
- De verwachte dalende bijdragen van gemeenteleden (vooral i.v.m. vergrijzing) zullen moeten worden
gecompenseerd o.a. door verdere structurele terugdringing van de uitgaven en verhoging van de
opbrengsten van verhuur gebouwen.
- Het streven is de werkzaamheden in de gemeente zoveel mogelijk te laten uitvoeren door
vrijwilligers.
- De gemeente zal d.m.v. de folder van de actie kerkbalans blijvend worden gewezen op haar
verantwoordelijkheid om naar draagkracht bij te dragen aan het in stand houden van de eigen
gemeente.
- In de gemeente zal meer aandacht worden gevraagd voor de mogelijkheid door middel van een
notariële akte vermogen na te laten aan de kerk. Daartoe zal op de website ruimte worden gemaakt.
- Nieuwe fondsenwervende activiteiten zullen door het CvK worden ontwikkeld i.s.m. “Stichting
Vrienden van de Dorpskerk”.
- Een onderzoek zal worden gedaan naar digitale collecteermogelijkheden.
- Het CvK is kerkordelijk verplicht de predikant die in dienst komt bij de gemeente een representatieve
ambtswoning aan te bieden. De huidige pastorie behoeft daartoe onderhoud.
- Nagegaan zal worden of de Dorpskerk aangepast kan worden met het doel de mogelijkheid te hebben
om meer variaties in de erediensten aan te brengen en intensivering van de contacten tussen de
gemeenteleden onderling in het gebouw te faciliteren.
- De belangrijkste functie van ‘t Centrum is het onderdak te verlenen aan kerkelijke activiteiten die
niet in de Dorpskerk kunnen plaatsvinden. In de komende jaren zal worden vastgesteld of het
gebouw kan worden behouden voor de kerkelijke gemeente of dat er tot verkoop zal moeten worden
overgegaan.

12. Samenwerking met de Gereformeerde kerk te Rhoon
12.1. Inleiding
Beide plaatselijke gemeenten maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Elke gemeente heeft
haar door de kerk vastgestelde grenzen en wordt aangeduid als respectievelijk: de Gereformeerde kerk te
Rhoon en de Hervormde gemeente te Rhoon (zie Ord. 2.11.1).
De kerkenraden van gemeenten waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt zijn gehouden elkaar
op de hoogte te stellen van de werkzaamheden die door of vanwege de gemeente worden verricht, met name
waar deze werkzaamheden de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en het jeugdwerk van de gemeente
betreffen, en op deze terreinen te zoeken naar samenwerking (zie Ord. 2.11.5).
12.2. Huidige stand van zaken
Er zijn een aantal zaken, projecten en diensten waarin er in meer of mindere mate samengewerkt wordt met
de Gereformeerde kerk:
- Gezamenlijke kerkdiensten:
o nieuwjaarsmorgendienst;
o een door ZWO georganiseerde voorjaarzendingsdienst op de eerste zondagmorgen na Pasen;
o de morgendienst op Hemelvaartsdag;
o zes zondagmorgendiensten tijdens de basisschool zomervakantie;
14

-

-

o de startdienst;
o de Kerstnachtdienst op 24 december.
Beide gemeenten participeren in de weeksluitingen op vrijdagavond en verzorgen jaarlijks vier
avondmaalsvieringen op een dinsdagmiddag in Zorgcentrum Klepperwei te Rhoon.
Er is een gezamenlijk project tijdens de Stille week.
Er is gezamenlijke project van catechese waarin jongeren kunnen kiezen uit de mogelijkheden die er
binnen het project worden gegeven door catecheten van beide kerken.
In de zomerperiode is er een gezamenlijke uitgave van beide kerkbladen (Tarwekorrel en
Mededelingenblad).
Er is een gezamenlijke ZWO-commissie die zich namens de Hervormde en Gereformeerde diaconie
bezighoudt met de drie werkvelden waar ZWO voor staat: Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking.
Tweemaal per jaar is er een vergadering van het Groot-Moderamen, dat wordt gevormd door de
moderamina van beide kerken. Het Groot-Moderamen coördineert zaken van gezamenlijke aard.
Twee maal per jaar is er een gezamenlijke diaconie-vergadering, waarin gezamenlijke collectedoelen
worden vastgesteld en de gezamenlijke kerstactie voor ouderen wordt georganiseerd;
Het jeugdwerk, zoals de GJO, de BES-club, de jonG-club en I-Believe staat open voor jeugd van
beide kerken en heeft ook leiding uit beide gemeenten; dit geldt ook voor de Herfst tweedaagse.

12.3. Voornemens
Het optimaliseren van de samenwerking binnen de huidige samenwerkingsactiviteiten.
Middellange termijn perspectief:
In lijn met de landelijke trend kampen de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente met een
teruglopend kerkbezoek. Het wordt steeds lastiger om ambtsdragers te vinden en het benodigde
vrijwilligerswerk komt bij een steeds kleinere groep vrijwilligers te liggen. Door de krimpende kerk nemen
de inkomsten uit de vrijwillige ledenbijdrage af waardoor het financieel moeilijker wordt om betaalde
krachten (predikant, kerkelijk medewerker, organist, koster) te betalen. Dit geldt ook voor het onderhoud
van de gebouwen (kerk, ’t Centrum, ambtswoning).
Zoals onder 12.2 geschetst vindt er op een aantal terreinen reeds samenwerking plaats tussen beide kerken.
Zeker op het terrein van het jeugdwerk vallen in de gezamenlijke activiteiten de onderlinge verschillen
tussen jeugd en leiding van beide kerken weg.
De kerkenraad stelt zich dan ook ten doel om te onderzoeken of er draagvlak is om te komen tot één
Protestantse gemeente te Rhoon.

13.Werkplan
Ten einde bovenstaande zoveel mogelijk te realiseren zal er een werkplan worden opgesteld waarin elk
college(c.q. beraad) en ieder individueel kerkenraadslid (voor zover van toepassing) aangeeft hoe en
wanneer welke voornemens uitgevoerd gaan worden.
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