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Voorwoord (1 / 2)

In november 2019 heeft de kerkenraad aan een aantal gemeenteleden, aangevuld met kerkenraadsleden, gevraagd om een 
zogenaamde beleidsplan commissie te vormen. De opdracht aan deze commissie was om op basis van een aantal uitgangspunten 
te komen tot een beleidsplan wat richting geeft aan de aandachtspunten en activiteiten. De belangrijkste zijn:

● versterken van ‘samen kerk zijn’;

● inspelen op de ontwikkelingen in protestants Nederland;

● aansluiten bij de behoeften van de diverse doelgroepen;

● meer betrekken van de gemeenteleden bij de verantwoordelijkheid en uitvoering van taken;

● minder vergaderen, meer beleven;

● de missie van de Achthoek.

Om meer zicht te krijgen op de invulling van de bovenstaande punten, zijn er een aantal interviews gehouden met gemeenteleden 
en is in februari 2020 een enquête uitgezet in onze gemeente.
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Voorwoord (2/2)

Duidelijk is geworden dat de Achthoek in een behoefte voorziet in het geloofsleven van vele gemeenteleden. Daarnaast is er een 
relatief groot verloop zichtbaar, hetgeen de landelijke trend volgt. Als we willen dat de Achthoek een belangrijke rol blijft vervullen 
in onze gemeenschap, is het van essentieel belang dat we de pluriformiteit meer ruimte geven. Hierbij gaat het om de invulling van 
o.a. de basis aandachtspunten van gemeente zijn, te weten de eredienst, diaconaat, pastoraat, missionaire inzet en geestelijke 
vorming.

Dit vraagt van ons allen als gemeenteleden, dat we elkaar ruimte gunnen en geven als het gaat om de diversiteit in de uitvoering en 
beleving. Daarnaast is verantwoordelijkheid nemen en inzet voor taken en functies cruciaal om samen een levende gemeente te 
zijn.

Samen op weg naar ‘Kerk 2025’!  

Sjoerd de Vries

Voorzitter Kerkenraad

 

 

 

t:
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Woord vooraf
De kerkenraad heeft ons gevraagd een beleidsplan op te stellen voor de 
periode 2020-2025. De opdracht was om een werkbaar, levend en praktisch plan 
te schrijven. Het plan moest meetbaar zijn en toetsbare doelen bevatten. Maar 
bovenal moest het aansluiten op de behoeften van gemeenteleden: een plan 
van én voor de hele gemeente. 

Het is voor de Achthoek, net als voor andere kerken, namelijk een uitdaging om 
te blijven aansluiten op de behoeften van christenen in onze veranderende 
maatschappij. De PKN verwoordde deze uitdaging als volgt:
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‘We leven in een tijd waarin Nederlanders ‘klagend gelukkig’ zijn, maar grote 
maatschappelijke ontwikkelingen het gevoel van onzekerheid voeden. Driekwart 
van de Nederlanders vindt dat de tegenstellingen in de samenleving toenemen. 
De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken te verkruimelen. 
Tegelijkertijd telt ons land talloze zinzoekers. Met name bij jongeren is er een 
verlangen ergens bij te horen. De Reuver: “Als kerk sluiten we onze ogen niet voor 
zorgelijke ontwikkelingen. Veel gemeenten zijn bevangen door kramp vanwege de 
krimp. Hoe houden we het vol?” In deze context is de Protestantse Kerk actief als 
kerk, aan het begin van een nieuw decennium.’

Uit: ‘Synode schaart zich achter nieuwe visienota Van U is de toekomst’, Protestantse Kerk Nederland

Woord vooraf
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Wat willen wij zijn als Achthoek in deze tijd? We worden als christenen 
uitgedaagd om onbevangen en vrijmoedig te spreken over geloof en God. In 
een cultuur van individuele keuzes kan de Achthoek een plaats zijn voor 
persoonlijke groei en ontwikkeling waar talenten van iedereen worden 
gewaardeerd. Een plaats waar mensen worden uitgedaagd de keuze te 
maken voor een leven met God en een leven met elkaar. Wij zoeken naar 
vormen die daarbij passen en wil de Achthoek een plaats zijn waar mensen op 
elkaar kunnen vertrouwen.  

Woord vooraf
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Vanuit deze opdracht schreven wij dit document: een beleidsplan ‘nieuwe stijl’. 
Eerst leest u een beschrijving van de uitgangspunten van het nieuwe beleid 
(waarom) en de procedure (hoe). Daarna volgt een beschrijving van de 
gewenste invulling (wat). Tot slot beschrijven wij de kerndoelen voor de 
komende vijf jaar (het eigenlijke plan). U leest dat de kerndoelen, als onderdeel 
van het nieuwe beleidsplan, jaarlijks door betrokkenen worden uitgewerkt en 
geëvalueerd. Het resultaat: een werkbaar, praktisch en vooral levend plan, van 
én voor de hele gemeente.

Commissie Beleidsplan 
Herman Boom, Eline Dorrestijn, Henk Hazeleger, Chris van Luik, Kirsten Reijneveld, Jacob van Vliet en Marian van Zanten 

Woord vooraf
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I: Waarom dit beleid?
Voor wij u het beleidsplan presenteren, leest u eerst over de 

uitgangspunten van het nieuwe beleid. We starten met de missie van 
de Achthoek. De missie beschrijft de kerk die de Achthoek graag wil 

zijn. In zekere zin beschrijft de missie dus de verlangens en behoeften 
van gemeenteleden. Dit is de basis van het nieuwe beleid.
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De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, 
waar men elkaar ondersteunt in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van 
Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren. 
(Missie van de Achthoek)

Als gemeenteleden van de Achthoek willen we dus: 
● samen gemeente zijn 
● samen leven naar Jezus’ voorbeeld 
● samen geloven.

Waarom dit beleid?
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Samen geloven is samen vieren en verdiepen. We doen dit door erediensten en 
geloofsactiviteiten te organiseren. 

Samen zijn is het vormen van een gemeenschap. Deze behoefte wordt 
bijvoorbeeld vervuld door het pastoraat, dat contact onderhoudt met 
gemeenteleden. 

Samen leven betekent elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en 
vertegenwoordigen van Jezus Christus. Vanuit deze behoefte doen we 
missionair werk en diaconaat. Denk bijvoorbeeld aan noodhulp, schuldhulp en 
contact met mensen buiten de kerk.

Waarom dit beleid?
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II: Hoe doen we dit?
Wij streefden naar een werkbaar plan dat een leidraad vormt in de 
dagelijkse praktijk. Op de volgende pagina’s leest u hoe het nieuwe 

beleidsplan in de praktijk gebruikt kan worden.
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De Achthoek bestaat uit verschillende ‘lagen’ die elk een andere verhouding 
hebben tot het beleid.

● God staat centraal in onze kerk.

● Als gemeente willen we God dienen door samen te geloven, samen te zijn 
en samen te leven naar Zijn voorbeeld.

● Dit doen we op basis van bouwstenen. Groepen betrokken gemeenteleden 
(werkgroepen) organiseren activiteiten voor elke bouwsteen.

● De kerkenraad geeft richting aan de werkgroepen door beleid op te stellen 
en de activiteiten aan het beleid te toetsen. 

Hoe doen we dit?
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14

  Bouwstenen   

  Behoeften
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Met ingang van deze beleidsperiode wordt de volgende nieuwe procedure 
geïntroduceerd:

1. De kerkenraad stelt elke vijf jaar nieuwe kerndoelen vast. Deze kerndoelen vormen 
het beleidsplan. 

2. De kerkenraad vraagt werkgroepen en predikanten jaarlijks om werkplannen die 
bijdragen aan het bereiken van de kerndoelen. De kerkenraad toetst de werkplannen 
aan de kerndoelen. 

3. Werkgroepen en predikanten organiseren activiteiten om hun werkplannen uit te 
voeren. De kerkenraad houdt toezicht en toetst de activiteiten aan de werkplannen.

4. De kerkenraad organiseert minimaal 2 keer per jaar een breed overleg met de 
gemeente

Hoe doen we dit?
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Periodiek worden dus plannen geschreven, uitgevoerd en geëvalueerd. Deze 
cyclus herhaalt zich jaarlijks.

● Werkplannen worden in september aan de kerkenraad gepresenteerd. 

○ Werkplannen zijn kernachtig en worden geschreven aan de hand van 
het ‘Werkblad Werkplannen’ (zie bijlage)

○ In elk plan is een evaluatiedatum opgenomen.

● Alle werkplannen tezamen vormen het jaarplan.

○ Het jaarplan van de kerkenraad wordt in november? gepresenteerd. 
Voorgaand jaar wordt geëvalueerd.

Hoe doen we dit?
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III: Wat is belangrijk?
Onze opdracht was om een plan te schrijven dat aansloot op de 

wensen van gemeenteleden: een plan van en voor de hele gemeente. 
Wij hebben de mening van gemeenteleden in kaart gebracht middels 
een enquête. De uitkomsten van deze enquête vindt u op de volgende 

pagina’s. 
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Wat is belangrijk?

Respondenten Aantal (totaal) Cijfer*
Man 98 7,02
Vrouw 174 7,00
Onbekend 9 6,44
Totaal 281 6,99
*gemiddelde cijfer: hoe tevreden ben je met de Achthoek op een schaal van 0-10?

In maart 2020 werd een enquête gehouden onder gemeenteleden van de 
Achthoek. Zij werden gevraagd naar hun mening over uiteenlopende zaken. 
Centraal stond de vraag: welke onderwerpen moeten de komende vijf jaar op de 
agenda van de Achthoek staan? 

Op de volgende pagina’s leest u een samenvatting van de antwoorden. In de 
bijlagen vindt u de volledige resultaten. In totaal zijn er 594 enquêtes verstuurd. 
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Voor veel mensen staan de activiteiten die te maken hebben met het geloof en 
geloofsverdieping niet in de top 5 van belangrijkste agendapunten. Wellicht is 
het samenkomen rond het Woord op de zondagmorgen voor de meeste 
mensen voldoende om het geloof levend te houden en te vieren. 

Kerkdiensten bijwonen doen we niet alleen in de Achthoek. Zo’n 45% van de 
respondenten (128 leden) bezoekt ook wel eens andere kerken. Waar het gaat 
om de viering van het geloof verschillen de smaken van gemeenteleden nogal. 
Behalve opmerkingen over de sfeer en de vorm van onze diensten noemen 
gemeenteleden ook herhaaldelijk en in verschillende woorden een behoefte 
aan diepgang en schriftuitleg in de preken.

Wat is belangrijk voor samen geloven?
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Alle groepen respondenten van de enquête hebben het jeugdwerk genoemd 
in de top 5 van zaken waar aandacht voor moet zijn in het beleidsplan. In de 
leeftijdsgroep tot 40 jaar staat het jeugdwerk zelfs op de eerste plaats. Dat is 
niet voor niets. De geloofsopvoeding vindt niet alleen thuis en op school plaats, 
maar ook en vooral in de kerk.

De resultaten uit de enquête laten zien, dat de Achthoek graag een warme 
gemeenschap wil zijn, waar we naar elkaar omkijken. Dat dat nog niet overal en 
altijd lukt, blijkt uit de suggesties die worden gedaan voor de groepen, die 
volgens de respondenten aandacht behoeven. Soms wordt een gemis aan 
warmte vergeleken met andere gemeenten, waar onze leden die wel ervaren.

Wat is belangrijk voor samen zijn?
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Hoe gedragen we ons ‘goed’? Die vraag lijkt vooral te gaan over ‘het goede’ 
doen in de wereld en voor anderen. Het is opvallend en veelzeggend, dat 
gemeenteleden van de Achthoek elkaar vinden in het helpen van mensen in 
nood. Voor veel mensen staat dat op de eerste plaats, en voor de andere 
groepen in elk geval in de top 5.

Opvallend is, dat de meeste gemeenteleden het omgaan met 
(geloofs)dilemma’s (zoals echtscheiding, homo huwelijk etc.) niet hoog op de 
agenda hebben staan. Het is onduidelijk of dat betekent, dat deze 
vraagstukken niet als dilemma’s worden gezien, of dat men daar ‘(het oordeel 
van) de kerk niet voor nodig heeft’. Of misschien spelen deze thema’s in de 
levens van veel gemeenteleden geen rol?

Wat is belangrijk voor samen leven?
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Het Plan
Na een beschrijving van de uitgangspunten, presenteren wij u het 

nieuwe beleidsplan. Het doel van het nieuwe beleid is samen geloven, 
samen zijn en samen leven tot eer van God. De bouwstenen van dit 
beleid zijn: erediensten en toerusting (samen geloven), pastoraat en 

onderlinge aandacht (samen zijn), missionair werk en diaconaat 
(samen leven), gebouw en middelenbeheer, kerkelijke organisatie,  

communicatie en veiligheid (noodzakelijke processen voor de kerk). 
Per bouwsteen vindt u kerndoelen en speerpunten voor de komende 

vijf jaar.
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Kerkdiensten

samen geloven

erediensten
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kerndoelen
● De invulling van de kerkdiensten sluit beter aan bij de diverse behoeften in 

het vieren en de mate van verdieping van het geloof. 

Speerpunten (werkgroepen eredienst en jeugdwerk):
○ Voor elke leeftijdsgroep worden passende diensten georganiseerd. 

■ Gemeenteleden vanaf 60 jaar lijken zich te kunnen vinden in de huidige 
kerkdiensten, in tegenstelling tot gemeenteleden tot 60 jaar. Voor hen 
staat de invulling van kerkdiensten (zowel vorm als inhoud) hoog op de 
agenda.  Komende jaren wordt daarom extra aandacht besteed aan het 
organiseren van kerkdiensten die aansluiten bij de behoeften van 
kinderen, jongeren en ‘de middengroep’.

■ We betrekken de kinderen, jongeren en middengroep meer bij de 
organisatie van kerkdiensten.

periode: 2020 - 2025
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Kerndoelen
Speerpunten (werkgroepen eredienst en jeugdwerk):

○ De eredienst wordt voorgegaan door (externe) sprekers die hier 
invulling aan kunnen geven en die connectie maken met de 
behoeften van de verschillende doelgroepen

○ Er is ruimte voor experimenten met meer eigentijdse vormen van 
erediensten, met andere vormen en inhoud van liturgie, muzikale 
begeleiding en gebruik van moderne (ondersteunende) visuele 
middelen (ook tijdens de preken), op een manier die past bij de 
veelzijdigheid van de Achthoek. 

○ Het streven is om passende diensten te organiseren voor alle 
gemeenteleden, maar dat kan niet altijd op hetzelfde moment. 
Gemeenteleden geven daarom ook ruimte aan elkaars behoeften.

periode: 2020 - 2025
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Activiteiten

samen geloven

toerusting
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Kerndoelen
● Er zijn gevarieerde activiteiten die passen bij de diverse behoeften in 

verdieping van geloof.

Speerpunten (werkgroepen toerusting en jeugdwerk):

○ De behoeften van elke leeftijdscategorie worden geïnventariseerd, 
zodat voor elke groep passende activiteiten kunnen worden 
georganiseerd. 
■ Hierbij is speciale aandacht voor de jeugd en volwassenen tot 50 

jaar omdat er voor hen weinig specifieke activiteiten zijn.
○ De werkgroep Activiteiten evalueert regelmatig of het aanbod op deze 

behoefte aansluit

periode: 2020 - 2025
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Aandacht voor 
gemeenteleden

samen zijn

pastoraat
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● Er is contact met gemeenteleden die daar behoefte aan hebben 
(vraaggestuurd).

Speerpunten (werkgroep pastoraat):

○ Het is voor gemeenteleden duidelijk wie ze wanneer kunnen bereiken.
○ Contact vindt snel en laagdrempelig plaats
○ Het pastoraat wordt passend ingericht als doelgroepen-pastoraat (niet 

alleen leeftijdsgebonden).

Kerndoelen periode: 2020 - 2025
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Omzien naar elkaar

samen zijn

pastoraat
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● Iedereen voelt zich welkom, gezien en verbonden in de Achthoek, door 
een actieve open en betrokken houding van gemeenteleden 

Speerpunten (werkgroep nog in te stellen):

○ Voor deze bouwsteen wordt een afzonderlijke werkgroep ingesteld, 
die de nieuwe bouwsteen verder vormgeeft en invult (bijvoorbeeld 
door behoeften te inventariseren en aansluitend een plan te schrijven).

○ Ontmoetingen t.b.v. bevordering van onderlinge verbondenheid tussen 
gemeenteleden worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Kerndoelen periode: 2020 - 2025
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Contact met 
niet-kerkgangers

samen leven

missionair
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● De Achthoek is bereikbaar en benaderbaar voor iedereen die 
belangstelling heeft voor onze gemeente;

● De Achthoek is voor de bewoners van Scherpenzeel en omgeving een 
betekenisvolle kerk door zichtbaar aanwezig te zijn in het dorp en te blijven 
omzien naar elkaar.

Speerpunten (werkgroep communicatie):

○ We laten zien dat we er zijn en waar we voor staan. Marketing speelt 
hierbij een belangrijke rol.

Kerndoelen periode: 2020 - 2025
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(Nood)hulp

samen leven

diaconaat
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● We zetten samen onze middelen en talenten in voor het bieden van hulp 
aan mensen die dat nodig hebben.

Speerpunten (werkgroep diaconaat):

○ Activiteiten zijn zichtbaar en laagdrempelig voor alle mensen (jong en 
oud) die hulp willen geven of ontvangen

○ Er wordt samengewerkt met andere kerken of instanties om de hulp te 
optimaliseren (best practice).

Kerndoelen periode: 2020 - 2025
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Gebouw- en 
middelenbeheer

noodzakelijke processen

kerkrentmeesters
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● De Achthoek blijft ook op de lange termijn een zelfstandige en financieel 
gezonde kerk met bestaansrecht in Scherpenzeel.

Speerpunten (kerkrentmeesters):

○ In de jaarlijkse begroting worden investeringen opgenomen in 
kerndoelen op het gebied van samen geloven, samen zijn en samen 
leven

○ De exploitatie van het kerkgebouw wordt verder onderzocht
○ Er wordt een strategie ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en 

‘Groene Kerk’

Kerndoelen periode: 2020 - 2025
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Kerkelijke organisatie

noodzakelijke processen
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● De organisatie van de kerk wordt breed gedragen binnen de gemeente

Speerpunten (kerkenraad en moderamen):

○ Er wordt minder en efficiënter vergaderd 
○ De slagvaardigheid wordt geoptimaliseerd
○ Er wordt een toekomstvisie gemaakt voor inzet van de predikanten 

over 2 en 5 jaar. Hierbij wordt uitgegaan van de behoeften van 
gemeenteleden en de financiële situatie.

○ Werkgroepen krijgen de vrijheid om eigen initiatieven te ontwikkelen 
die passen binnen het beleid.

○ De verschillende bouwstenen worden op een evenwichtige manier 
vertegenwoordigd in de kerkenraad.

Kerndoelen periode: 2020 - 2025
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Kerndoelen
Speerpunten (werkgroep kerkelijke organisatie):

○ Een  werkgroep ‘kerkelijke organisatie’ richt zich op specifieke punten: 
■ De plaatselijke regeling (die stamt uit 2006) wordt herzien
■ Er worden werkgroepen opgezet als belangrijke motor voor het 

invullen en uitvoeren van het beleid. 
■ De organisatiestructuur is inzichtelijk en wordt aangepast aan de 

kerkorde van de PKN (zie bijlage III). 
■ Er is een centraal overzicht van vacatures en 

functieomschrijvingen. De werkgroep ‘kerkelijke organisatie’ houdt 
zich bezig met de vervulling van de vacatures.

periode: 2020 - 2025
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Communicatie

noodzakelijke processen
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Kerndoelen
● De Achthoek presenteert zich zowel intern als extern op een duidelijke en 

eenduidige manier en laat daarmee zien waarvoor ze staat

Speerpunten (werkgroep communicatie):

○ Er wordt een uitgesproken communicatiestrategie ontwikkeld die 
aansluit bij de verschillende doelgroepen binnen de Achthoek. 

○ Er worden steeds meer moderne communicatiemiddelen ingezet

periode: 2020 - 2025
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Veiligheid

noodzakelijke processen
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Kerndoelen

● Iedereen is veilig en voelt zich veilig in de Achthoek

Speerpunten (kerkenraad):

○ De privacy van gemeenteleden is gewaarborgd
○ Er wordt een neutraal vertrouwenspersoon aangesteld (geen 

kerkenraadslid of andere belangen in de organisatie van de Achthoek). 
Deze persoon vormt een laagdrempelig aanspreekpunt voor 
gemeenteleden die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek, 
bijvoorbeeld als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

periode: 2020 - 2025
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Bijlagen
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Werkblad voor werkplannen

Bijlage I



WERKBLAD werkgroep:______________
Wat wil je komend jaar doen? 

Waarom is dat belangrijk? Bij welk kerndoel sluit dat aan?

Wat heb je daarvoor nodig? Maak een inschatting van de 
kosten.

Wanneer ga je evalueren?



Resultaten van de enquête

Bijlage II



Tevredenheid van gemeenteleden Aantal (totaal) Cijfer*
 Alle leeftijdsgroepen Man 98 7,02
 Vrouw 174 7,00
 Onbekend 9 6,44
 Totaal 281 6,99
tot 25 jaar Man 4 7,25
 Vrouw 3 7,67
 Onbekend 0 -
 Totaal 7 7,43
26 tot 40 jaar Man 4 6,25
 Vrouw 20 6,90
 Onbekend 0 -
 Totaal 24 6,79
41 tot 60 jaar Man 26 6,62
 Vrouw 62 7,02
 Onbekend 1 7,00
 Totaal 89 6,90
61 tot 75 jaar Man 51 7,18
 Vrouw 79 6,84
 Onbekend 8 6,38
 Totaal 138 6,93
76 jaar en ouder Man 13 7,38
 Vrouw 10 8,20
 Onbekend 0 -
 Totaal 23 7,74

*gemiddelde cijfer: hoe tevreden ben je met de Achthoek op een schaal van 0-10?



Aantal 
(man)

Aantal 
(vrouw)

Aantal 
(geslacht onbekend)  

Aantal 
(totaal) Cijfer*

Ja 36 74 4  114 7,09
Nee 62 100 5  167 6,92

Vervul je op dit moment een functie?

 Aantal (totaal) Cijfer*

Nee 196 7,06

Ja (0-12 jaar) 31 7,03

Ja (0-12 jaar en 12+) 12 6,42

Ja (12+) 42 6,79

Heb je thuiswonende kinderen?

Aantal 
(man)

Aantal 
(vrouw)

Aantal 
(geslacht onbekend)  

Aantal 
(totaal) Cijfer*

Ik kom of luister (bijna) elke zondag 58 97 7  162 7,30
Ik kom of luister (bijna) nooit 10 19 1  30 5,80
Ik kom of luister af en toe 30 58 1  89 6,83

Aantal 
(man)

Aantal 
(vrouw)

Aantal 
(geslacht onbekend)  Aantal (totaal) Cijfer*

Ja 45 78 5  128 6,79
Nee 53 96 3  152 7,18

Ook andere kerken?

*gemiddelde cijfer: hoe tevreden ben je met de Achthoek op een schaal van 0-10?

Hoe vaak de Achthoek?



3 hoe we zorgen dat mensen niet uit het zicht raken
3 jeugdwerk
4 hoe we mensen in nood helpen
5 hoe we gemeenteleden betrekken bij de kerk
6 meer aandacht voor behoeften van de gemeenteleden
7 soorten kerkdiensten en de invulling daarvan
8 financieel gezonde kerk
9 waar mensen met geloofsvragen terecht kunnen

10
hoe we als gemeente omgaan met vraagstukken als homohuwelijken, 
euthanasie en echtscheidingen

10 hoe we gemeenteleden informeren
10 hoe we ons geloof uitdragen in de maatschappij
11 samenwerking met andere kerken en de gemeente Scherpenzeel
11 voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid (groene kerk)
12 hoe we omgaan met elkaar (bv regels en klachten)
13 activiteiten binnen de kerk voor geloofsverdieping
14 digitalisering binnen de kerk(organisatie)
14 organisatie en vervulling van functies binnen de kerk

Rangschikking naar belangrijkheid: gemiddelde rangschikking onder alle leeftijdsgroepen

NB: sommige onderwerpen waren even belangrijk en delen een plaats



1 voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid (groene kerk)
1 jeugdwerk
2 hoe we als gemeente omgaan met vraagstukken als homohuwelijken, euthanasie en 

echtscheidingen
3 soorten kerkdiensten en de invulling daarvan
3 digitalisering binnen de kerk(organisatie)
3 hoe we mensen in nood helpen
4 waar mensen met geloofsvragen terecht kunnen
4 hoe we gemeenteleden betrekken bij de kerk
4 hoe we zorgen dat mensen niet uit het zicht raken
4 meer aandacht voor behoeften van de gemeenteleden
5 activiteiten binnen de kerk voor geloofsverdieping
6 financieel gezonde kerk
7 hoe we ons geloof uitdragen in de maatschappij
7 organisatie en vervulling van functies binnen de kerk
7 samenwerking met andere kerken en de gemeente Scherpenzeel
8 hoe we gemeenteleden informeren
9 hoe we omgaan met elkaar (bv regels en klachten)

NB: sommige onderwerpen waren even belangrijk en delen een plaats

Rangschikking naar belangrijkheid: tot 25 jaar



1 jeugdwerk
2 soorten kerkdiensten en de invulling daarvan
3 hoe we gemeenteleden betrekken bij de kerk

4 hoe we zorgen dat mensen niet uit het zicht raken
4 meer aandacht voor behoeften van de gemeenteleden
5 hoe we mensen in nood helpen
6 activiteiten binnen de kerk voor geloofsverdieping
7 waar mensen met geloofsvragen terecht kunnen
8 financieel gezonde kerk
9 voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid (groene kerk)

10 hoe we ons geloof uitdragen in de maatschappij
11 hoe we als gemeente omgaan met vraagstukken als homohuwelijken, euthanasie en 

echtscheidingen
12 organisatie en vervulling van functies binnen de kerk
13 digitalisering binnen de kerk(organisatie)
14 hoe we omgaan met elkaar (bv regels en klachten)
15 hoe we gemeenteleden informeren
16 samenwerking met andere kerken en de gemeente Scherpenzeel

NB: sommige onderwerpen waren even belangrijk en delen een plaats

Rangschikking naar belangrijkheid: 26-40 jaar



1 hoe we gemeenteleden betrekken bij de kerk
1 hoe we zorgen dat mensen niet uit het zicht raken
2 jeugdwerk

3 soorten kerkdiensten en de invulling daarvan
4 hoe we mensen in nood helpen
5 hoe we gemeenteleden informeren
6 meer aandacht voor behoeften van de gemeenteleden
7 waar mensen met geloofsvragen terecht kunnen
8 financieel gezonde kerk
9 hoe we omgaan met elkaar (bv regels en klachten)

10 hoe we ons geloof uitdragen in de maatschappij
11 samenwerking met andere kerken en de gemeente Scherpenzeel
12 hoe we als gemeente omgaan met vraagstukken als homohuwelijken, euthanasie en 

echtscheidingen
13 activiteiten binnen de kerk voor geloofsverdieping
14 organisatie en vervulling van functies binnen de kerk
15 digitalisering binnen de kerk(organisatie)
16 voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid (groene kerk)

NB: sommige onderwerpen waren even belangrijk en delen een plaats

Rangschikking naar belangrijkheid: 41-60 jaar



1 hoe we zorgen dat mensen niet uit het zicht raken
2 hoe we mensen in nood helpen

3
hoe we gemeenteleden informeren

3 financieel gezonde kerk
4 hoe we gemeenteleden betrekken bij de kerk
5 jeugdwerk
6 meer aandacht voor behoeften van de gemeenteleden
7 hoe we omgaan met elkaar (bv regels en klachten)
7 samenwerking met andere kerken en de gemeente Scherpenzeel
8 waar mensen met geloofsvragen terecht kunnen
9 soorten kerkdiensten en de invulling daarvan

10
hoe we als gemeente omgaan met vraagstukken als homohuwelijken, euthanasie en 
echtscheidingen

11 hoe we ons geloof uitdragen in de maatschappij
11 voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid (groene kerk)
12 organisatie en vervulling van functies binnen de kerk
13 activiteiten binnen de kerk voor geloofsverdieping
14 digitalisering binnen de kerk(organisatie)

NB: sommige onderwerpen waren even belangrijk en delen een plaats

Rangschikking naar belangrijkheid: 61-75 jaar



1 hoe we mensen in nood helpen
2 hoe we zorgen dat mensen niet uit het zicht raken
3 samenwerking met andere kerken en de gemeente Scherpenzeel

4 hoe we ons geloof uitdragen in de maatschappij
4 meer aandacht voor behoeften van de gemeenteleden
4 jeugdwerk
5 hoe we gemeenteleden betrekken bij de kerk
5 financieel gezonde kerk
6 hoe we gemeenteleden informeren
6 hoe we omgaan met elkaar (bv regels en klachten)
6 hoe we als gemeente omgaan met vraagstukken als homohuwelijken, euthanasie en 

echtscheidingen
7 voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid (groene kerk)
8 waar mensen met geloofsvragen terecht kunnen
8 soorten kerkdiensten en de invulling daarvan
9 organisatie en vervulling van functies binnen de kerk

10 activiteiten binnen de kerk voor geloofsverdieping
11 digitalisering binnen de kerk(organisatie)

NB: sommige onderwerpen waren even belangrijk en delen een plaats

Rangschikking naar belangrijkheid: 75+



(re)organisatie bestuur van 
de kerk en de taken

Bijlage III



BACK  TO BASICS!



Uitgangspunten (re)organisatie bestuur van de kerk en de taken:

• Vertegenwoordiging van de basis taken van de kerk: eredienst, pastoraat, diaconaat, missionair 
en toerusting.

• Kerkorde.
• Slagvaardig omgaan met vraagstukken en besluiten.
• Minder vergaderen, d.w.z. per functie/taak, meer verbinden.
• Minder druk op de agenda’s van ouderlingen en diakenen.
• Betrekken en overdragen (delegeren) van de uitvoering naar gemeente leden.
• Vertrouwen en loslaten.



Aanpassingen ambt van ouderlingen

Opsplitsing huidige ambt in 2 beleidsouderlingen en 4 pastoraal coördinators (beide 
taken zijn tot nu toe vertegenwoordigd in 1 ambt, waardoor er naast veel regel- en 
bezoekwerk in de wijk ook veel vergadertijd).

De beleidsouderlingen: heeft zitting in de Kerkenraad en onderhoud contact met 2 
pastoraal coördinatoren.

Pastoraal coördinator: Hij/zij coördineert het bezoekwerk in een wijk i.o.m. de pastoraal 
contactpersoon en contact persoon, zie verderop ‘werkgroep pastoraat’.
• Doet in in principe geen bezoekwerk, behoudens uitzonderingen.
• Zit niet in de kerkenraad.
• Zit wel in de pastorale werkgroep.
• Wordt wel bevestigd.



Komen 6 maal per jaar bij elkaar.
• De kerkenraad vergadert over hoofzaken, d.w.z. zaken die 

te maken hebben met aanpassing van het beleid, het 
volgen van de acties voorvloeiend uit het beleidsplan.

• Delegeert indien van toepassing vraagstukken naar de 
werkgroepen.

• De vergadering wordt voorbereid door het moderamen.
• Notulen, actie en besluitenlijst worden gemaakt. Scriba 

draagt zorg voor de communicatie naar de werkgroepen 
in overleg met de leden van de kerkenraad.

Bestaat uit:
• Scriba
• 2 (beleids-)ouderlingen (verplicht)
• Ouderling met bijzondere opdracht 
• 2  ouderlingen kerkrentmeesters (verplicht)
• Jeugdouderling 
• 2 diakenen (verplicht)
• 1 predikant (verplicht)
• Voorzitter 

(Overige bevestigde ambtsdragers kunnen op 
eigen verzoek deel nemen aan de vergadering)

Kerkenraad



Bestaat uit:
• Scriba
• Kerkrentmeester
• Voorzitter
• 1 Predikant
• Voorzitter diaconie
Allen zijn lid van de kerkenraad

Komen 6 maal per jaar bij elkaar.
• Bereiden kerkenraadsvergadering voor.
• Houden ‘vinger aan de pols’ m.b.t. actiepunten 

uit de kerkenraadsvergadering.
• Krijgen mandaat van de kerkenraad om over 

organisatorische zaken te beslissen cq deze bij 
de werkgroepen neer te leggen. 

• Wanneer er dringende zaken zijn die effect 
hebben op het beleid, dan wordt dit of 
geagendeerd voor de KR vergadering of via 
digitale mede om input  gevraagd  aan de 
kerkenraad. 

• Er wordt alleen een actie en besluitenlijst 
bijgehouden. 

Moderamen



Bestaat uit:
• De kerkenraad
• Alle vertegenwoordigers van de werkgroepen
• Alle diakenen en ouderlingen
• Predikanten
• Belangstellende gemeenteleden op uitnodiging. Dient een 

afspiegeling te zijn van de gemeente.

• Wordt 2 maal per jaar georganiseerd, en is 
de link naar de gemeente.

• Bijeenkomst heeft tot doel: 
 Actie /aandachtspunten nieuwe seizoen 

op basis van het beleidsplan.
 Voortgangscheck
 Delen
 Boeien en binden
Actie punten / vragen worden door de 
werkgroepen opgepakt.
Notulering: besproken onderwerpen en 
acties /aandachtspunten voor de 
werkgroepen.

Breed Achthoek overleg



De werkgroepen



Komen 4 keer per jaar bij elkaar.
Bezinning invulling van de diensten.
• Verzorgt de invulling van de roosters voor de erediensten 

predikanten, organisten, sprekers enz.
• Organisatie speciale diensten als praisedienst, start 

zondag, kinderkerstdiensten enz.

Bestaat uit:
• Ouderling (kerkenraadslid)
• Preekvoorziener
• 2 gemeenteleden, waarvan 1 de 

voorzitter.
• Praisedienst-commissie leden, of 

afgevaardigde
• 2 Predikanten

Werkgroep eredienst



Komen 5 keer per jaar bij elkaar
• Beheer gebouwen en inventaris.
• Beheer vermogensrechtelijke aangelegenheden.
• Beheer hulpmiddelen en technische installatie.
• Bijdragen beheer en administratie.
• Kosters 
• Geldwerving door kerkbalans, solidariteitskas collectes en 

gerichte acties.
• Inventaris en hulpmiddelen voor de dienst en overige 

activiteiten.
• Beheer verzekeringen voor gebouwen, personeel, 

vrijwilligers en bestuur.
• Kerkelijk bureau en archivering.

Bestaat uit:
• Minimaal 3 personen 

(kerkrentmeesters)
• Wordt in de kerkenraad 

vertegenwoordigt door 2  
ouderling-kerkrentmeesters.

Minimaal 2 leden worden bevestigd 
als ouderling - kerkrentmeester

Werkgroep gebouw en middelen beheer 
(college van Kerkrentmeesters)



Komen 4 maal per jaar bij elkaar.
• Inventariseert en organiseert de wensen en behoeften 

van 0-21 jaar.
• Is opgedeeld in ‘3 leeftijdsgroepen’, welke elk hun eigen 

vergadering vaststellen.
• Jaarlijks worden 2 bijeenkomsten georganiseerd voor alle 

jeugdwerkers, begin van het seizoen en halverwege het 
seizoen.

• Activiteiten worden overgedragen naar gemeenteleden.
• De jeugdouderling houdt enkel en alleen overzicht, voert 

geen operationele taken uit, en zit de vergaderingen voor.

Bestaat uit:
Jeugdouderling
3 coördinatoren voor de verschillende 
leeftijdsgroepen
1 Predikant
(Jeugdouderling wordt bevestigd als 
ouderling)

Werkgroep jeugd



Komen 3 maal per jaar bij elkaar.
• Zorgt voor de communicatie via internet, offline, beamer, 

video, regionale kranten, sociale media enz.
• Heeft contact met de diverse werkgroepen.
• Bewaakt de afgesproken normen en richtlijnen.
• Initiëren en in samenwerking met gemeente leden 

Bestaat uit:
• Ouderling met bijzonder opdracht. 
• 2 deskundigen uit de gemeente.
• Lid van de beamergroep, 

websitebeheerder en kerk 
videogroep.

Werkgroep communicatie



Bestaat uit:
• Minimaal 4 leden.
• Wordt in de kerkenraad vertegenwoordigd door 2 

diakenen.
• 3 leden worden bevestigd als diaken.
• 1 lid vertegenwoordigt de ZWO.

Komen 5 maal per jaar bij elkaar.
• ZWO valt onder de 

verantwoordelijkheid .
• Gemeente leden worden direct 

betrokken bij uitvoerende taken.
• Vertegenwoordigen de Achthoek bij 

diverse burgerlijke zaken bij de 
gemeente Scherpenzeel.

Werkgroep diaconaat



• Nadere invulling in 2021 en verder. 

Werkgroep missionair



Komen 3 maal per jaar bij elkaar.
• Organiseert toerusting activiteiten voor de gemeente.
• Jaarlijks overleg met de predikanten en voorzitter KR.

Bestaat uit: 
• Twee gemeenteleden
• Predikant

Werkgroep toerusting



Komen 4 maal per jaar bij elkaar
• Organiseert en inventariseert de pastorale vraagstukken.
• Zorgt voor voldoende bezoek capaciteit.
• Onderhoud contact met (pastoraal)contactpersonen.
• Zorgt voor vorming en toerusting van de 

(pastoraal)contact personen.
• Pastorale coördinatoren leggen in principe zelf geen 

bezoeken af.
• Geanonimiseerd verslag wordt gemaakt en verstuurd naar 

de kerkenraad. 

Bestaat uit:
• 4 pastoraal coördinatoren 

(pastoraal ouderling), welke niet in 
de  kerkenraad zitting hebben.

• 2 Predikanten, welke de 
bijeenkomsten voorzitten

• Voorzitter KR
• Pastorale coördinatoren worden 

bevestigd als ouderling.

Werkgroep pastoraat



Pastorale werk

Valt onder de verantwoordelijkheid van de predikanten. Zij onderhouden contact 
met de pastoraal coördinator en in voorkomende gevallen met de pastoraal 
contactpersoon/contactpersoon

Coördinatie in de wijk door Pastoraal coördinator. Hij /zij werkt samen met 
Pastoraal contact personen en Contactpersonen.

Pastoraal contact persoon: neemt als het ware de pastorale contacten van de 
huidige ouderling over.
• Zit niet in de kerkenraad.
• Zit niet in de pastorale werkgroep.
• Wordt niet bevestigd.

2.Contacpersoon: blijft wat het is.



Aandachtspunt:
Zogenaamde middengroep meer betrekken bij de Achthoek:
• Neemt in overleg deel aan vergaderingen.
• Zorgt voor opvolging van de activiteiten. Delegeert taken 

naar de gemeente.
• Zit de werkgroep communicatie voor.

Ouderling met bijzonder taak



• Invulling vacatures.
• Akkoord gemeente.
• Aansturing werkgroepen.
• Verantwoordelijkheid hebben en nemen.
• Vertrouwen en ruimte geven aan elkaar.
• Flexibiliteit.
• Aansturing en coördinatie.
• Evaluatie en bijsturing.
• Communicatie, pr en marketing

Kritische succes factoren



Presentatie aan de gemeente Q3 2020.
Invulling details.
Invoering geleidelijk in Q4 2020.

Stappenplan




