Concept-beleidsplan 2015-2019
van de Hervormde gemeente
Valburg - Homoet

VOORWOORD
Op grond van ordinantie 4.7.1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de kerkenraad tot taak ‘het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken in de gemeente’.
In dit beleidsplan van de Hervormde gemeente te Valburg-Homoet wordt in de eerste plaats vanuit
Schrift en belijdenis de visie op de christelijke gemeente beschreven. Daarna wordt uiteengezet hoe
die visie in de praktijk gestalte dient te krijgen
Verder worden de structuren van de diaconie en het College van Kerkrentmeesters onder woorden gebracht, zodat er duidelijkheid is met betrekking tot het financiële beleid.
Het is onze wens dat de Heere de bezinning op het gemeente-zijn wil zegenen tot welzijn van de gemeente, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot eer van Zijn Naam.
Valburg - Homoet, september 2015
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PREAMBULE BIJ HET BELEIDSPLAN
VAN DE
HERVORMDE GEMEENTE
VALBURG-HOMOET
op basis van het Convenant
“Intussen geloven wij,
hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders van Kerk zijn, onder zich zekere ordinantie instellen en
bevestigen tot onderhouding van het lichaam van de Kerk,
dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige Meester,
geordineerd heeft.
En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden, en alle wetten, die men zou willen invoeren, om
God te dienen, en door deze de consciënties te binden en te dwingen,
in wat manier het zou mogen zijn.
Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is
om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren,
en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods;
waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar het Woord
Gods, met hetgeen daaraan hangt.
(De Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 32)
De Heilige Schrift is de enige bron en norm
voor het kerkelijke leven.
De gemeente weet zich gebonden aan
de drie oecumenische symbolen van de Kerk
en de drie formulieren van enigheid.
Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt.”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - © Classicale vergadering van Alblasserdam
Preambule bij het Convenant op basis van beleidsplan.
Het Convenant op basis van beleidsplan is vastgesteld door de classicale vergadering van Alblasserdam in de Nederlandse Hervormde Kerk,
13 maart 2003
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Beleidsplan van de kerkenraad

1. DE CHRISTELIJKE GEMEENTE VANUIT BIJBELS PERSPECTIEF
De Heilige Schrift reikt bouwstenen aan om de christelijke gemeente in de gewenste situatie te typeren.
Hieronder wordt een uitwerking gegeven van verschillende aspecten van gemeenteleven.

•

Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk, die is een heilige vergadering van
de ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door
Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heiligen Geest.

•

Van deze ene algemene christelijke kerk maakt de gemeente van Valburg-Homoet deel uit. Zij
staat in een zondige wereld, waarin zij haar roeping dient te vervullen

•

De gemeente die in de eredienst bijeenkomt, stelt zich in haar geheel onder de verkondiging van
het heil en de roeping die van de prediking en het zingen van de Psalmen uitgaat. Zij onderwerpt
zich aan de tucht die over het hele leven uitgeoefend wordt door zowel de prediking van het
Woord als ook door maatregelen, indien zij in leer of leven niet in overeenstemming met de Heilige Schrift handelt.

•

De gemeente wordt in het Nieuwe Testament ook wel genoemd het Lichaam van Christus. De
gemeente is verbonden aan Christus, haar Hoofd. Dat Lichaam kent wel onderscheiden leden,
maar de één kan niet zonder de ander.

•

Wanneer de gemeente, door de werking van de Heilige Geest, veel vertoont van het Lichaam van
Christus, zal zij ook veel vrucht van de Geest voortbrengen (Galaten 5). Tevens zal er verscheidenheid zijn in de gaven van de Geest (1 Kor. 12 en 14). In de eerste christengemeente ligt het
voorbeeld: ‘En dagelijks ééndrachtelijk in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en éénvoudigheid des harten, en prezen God en hadden
genade bij het ganse volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de gemeente, die zalig werden’
(Hand 2:46,47). Voor de gemeente in haar geheel en ieder lid persoonlijk geldt het woord van
Paulus: ‘Draagt elkanders lasten en vervult alzo de Wet van Christus’ (Gal.6:2) èn ‘Zo dan terwijl
wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs’(Gal.6:10).

Verschillende aspecten van het gemeenteleven
1. De prediking
• De prediking van de Drie-enige God dient steeds aan iedere hoorder nodiging tot het heil en oproep
tot bekering en geloof te zijn. Daarbij staat Christus centraal. Wij hechten grote waarde aan de verkondiging van wet en Evangelie en de drie onderdelen van de Heidelberger Catechismus: ellende,
verlossing en dankbaarheid.
• De prediking dient de oproep aan de gelovige te bevatten tot heiligmaking: ‘O Zoon, maak ons Uw
beeld gelijk.’ Een appel tot het blijven in de Wijnstok Christus en de praktijk van de godzaligheid
mag niet ontbreken, opdat de gemeente steeds meer vertoont van het Lichaam van Christus.
• Prediking is roeping, die uitgaat tot de hele gemeente. De prediking dient aandacht te besteden aan
het staan van de christen in het dagelijks leven. Vanuit de Schrift kunnen en dienen lijnen getrokken
worden naar het leven van alle dag.
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•
•

Door de prediking wordt het hemelrijk ontsloten voor allen die de beloften van het Evangelie met
een waar geloof aannemen en toegesloten voor alle ongelovigen, zolang als zij zich niet van harte
bekeren (H.C. vr. en antw. 84).
Analoog aan art. 16 van de kerkorde van de P.K.N., in het kader van de oecumene en in samenhang
met de belijdenisgeschriften, biedt de Hervormde gemeente Valburg-Homoet eveneens ruimte voor
de bediening van het predikambt aan proponenten, predikanten en evangelisten uit schriftuurlijkbevindelijke kring buiten de P.K.N. Zulks ter beoordeling aan predikant en kerkenraad.

2. De catechese en toerusting
De gemeente dient gevormd te worden in de geloofsleer én in het geloof zelf. Catechese en kringwerk
zijn hiervoor de geschikte middelen. Met name de kinderen en jongeren dienen te worden gefundeerd in
Schrift en belijdenis. Catechese en kinderclub geven hieraan inhoud. Dit alles met het doel om kinderen
van het Verbond hun doop te doen verstaan.
3. De bediening van de sacramenten
• De kleine kinderen van de gemeente ontvangen het sacrament van de Heilige Doop als teken en zegel van het Genadeverbond.
• De gelovigen ontvangen het Heilig Avondmaal als een zichtbaar teken en zegel van Christus’ kruisverdienste en als gemeenschap van de leden van Christus’ Lichaam.
• Het is nodig dat de sacramenten regelmatig worden bediend naar Gods instelling en de orde van de
kerk, ter gedachtenis van Christus en tot versterking van het geloof. Automatisme enerzijds en mijding anderzijds doen tekort aan de rechte bediening en onderhouding der sacramenten.
• Op grond van het ambt van alle gelovigen en van hun openbare geloofsbelijdenis behoren ambtsdragers deel te nemen aan het Heilig Avondmaal
4. Het pastoraat
• In het pastoraat moet onderzoek plaatsvinden naar de doorwerking van de prediking in het persoonlijk leven en de levenspraktijk. Het trouw bijwonen van de erediensten wordt gestimuleerd.
• Het pastoraat dient zich te richten op de gehele gemeente: gezinnen, ouderen en jongeren. Geen lid
van de gemeente mag zich achtergesteld voelen. Er moet oog zijn voor ieder afzonderlijk lid. Dat betekent dat het pastoraat de betrokkenheid op elkaar binnen de gemeente dient te bevorderen.
• In het pastoraat dient op een geestelijke wijze leiding gegeven te worden aan hen die lijden aan de
gevolgen van de zonde: n.l. de gebrokenheid van het leven. Wij kunnen hier denken aan: ziekte, sterven, relatieproblemen etc. Daarnaast dient het pastoraat een Bijbelse beleving van de door God gegeven relaties te bevorderen.
• Rond de sacramenten is bijzonder pastoraat nodig: onderwijzend, bemoedigend, vertroostend, vermanend.

5. Het diaconaat
• Het diaconaat dient op een zodanige wijze in de materiële en sociale noden binnen de gemeente te
voorzien, dat niemand belemmeringen ondervindt om als volwaardig lid van de gemeente te functioneren.
• Verder heeft het diaconaat een taak in het wereldwijd ondersteunen van christelijke hulpverlening.
• Zie verder in dit beleidsplan het hoofdstuk over de diaconie.
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6. Het apostolaat1
• De gemeente heeft een roeping ten opzichte van hen die buitenkerkelijk zijn. Dit geldt zowel in de
eigen omgeving als wereldwijd. Evangelisatie en zending zijn kernopdrachten van de gemeente:
Mat. 28:19 ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en
des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.’
• De praktijk van het gemeenteleven dient een apostolaire wervingskracht te hebben. Daarnaast heeft
ieder gemeentelid een taak om de ongelovige naaste bij het Woord te betrekken.
7. De gemeente
• De gemeente dient de erediensten trouw te bezoeken.
• Binnen de gemeente moet het Schriftonderzoek een belangrijke plaats innemen. De verbinding met
de actualiteit mag hierbij niet ontbreken.
• Binnen de gemeente moet het één Lichaam met verschillende leden gestalte krijgen: zorg voor elkaars geestelijk welzijn, gebed voor elkaar, aandacht voor elkaar, onderling respect, en meeleven in
voor- en tegenspoed. Het ambt van alle gelovigen draagt enerzijds een persoonlijk karakter. Anderzijds moet er aandacht zijn voor structuren, die de uitoefening van dit ambt bevorderen.

2. PROFIELSCHETS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VALBURG - HOMOET
Onze Hervormde gemeente kan geplaatst worden in de hervormd-gereformeerde modaliteit binnen de
Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale
plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking in de beide zondagse erediensten en
op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend
voor leer en leven.
In de beide sacramenten, te weten de bediening van het Heilig Avondmaal (4 keer per jaar) en de bediening van de Heilige Doop belijdt de gemeente de verbondstrouw van God en de gemeenschap met Christus en met elkaar. De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof zoals neergelegd in de
drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de
traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van de vaderen. Zij acht zich dan ook gebonden
aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de Drie Formulieren van Enigheid, namelijk de
Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.
Ondanks het feit dat wij in 2003 grote bezwaren hadden tegen het samengaan met de Gereformeerde
Kerk en de Evangelisch - Lutherse Kerk blijven wij deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland
en wel als Hervormde gemeente. Hieronder volgt de concretisering van de grondslag van onze gemeente,
die onder geen beding kan worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van
de Protestantse Kerk in Nederland of van de overheid. Deze concretisering laat zien hoe wij als Hervormde gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland staan, waarop wij acht geven en waaraan wij
vasthouden. Wij geven dan ook bij deze aan, waarop wij de Protestantse Kerk in Nederland aanspreken
en waarop wij door de Protestantse Kerk in Nederland aangesproken willen en mogen worden.
1.

1

Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te zullen geven en vast te houden aan
de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van
de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbare Woord van God, waarbij wij alles wat
hiermee in strijd is verwerpen. De volkomen leer van de zaligheid vinden wij ten eerste begrepen
in de drie oecumenische belijdenisgeschriften, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Be-

Kerkelijke activiteit tot verbreiding van het christelijk geloof
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lijdenis van Nicea en de Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius. En ten tweede in de gereformeerde belijdenisgeschriften van de Reformatie, de Drie Formulieren van Enigheid, te weten
de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels of de
Vijf Artikelen tegen de Remonstranten. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat in
strijd is met dit belijden. Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij niet zondermeer de onveranderde Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther, noch de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.
2.

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om
ons en ons nageslacht Zijn Verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk van God en van Zijn Verbond gedoopt te zijn. Ook volwassenen
die nog niet eerder gedoopt zijn en zich bij de gemeente van Christus willen voegen, ontvangen het
teken en zegel van Gods genadeverbond Wij houden vast aan het klassieke doopformulier.

3.

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, Die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen. Er worden dan ook alleen diegenen toelaten
die in het midden van de gemeente openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Verder vermanen
wij alle ongelovigen, hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten en allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten, zich van de Tafel van de Heere te onthouden, zolang zij zich
niet bekeren. Wij houden vast aan het klassieke avondmaalsformulier.

4.

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen
als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden belijdenden mannelijke leden van de plaatselijke hervormde gemeente binnen de P.K.N., van wie leer en leven in overeenstemming is met de Heilige Schrift.

5.

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van
God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onBijbels en vallen daarom onder de kerkelijke censuur. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze
tucht uitoefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten. Om dezelfde reden zullen wij
twee leden van hetzelfde geslacht en transgenders niet in hun huwelijk kerkelijk bevestigen.

6.

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst
toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de in dit schrijven verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Christus.

Tot slot van dit hoofdstuk nog een aantal opmerkingen.

•

De liturgie van de erediensten is sober, de nadruk ligt op de Woordverkondiging. De gemeente hecht
aan het gebruik van de Statenvertaling en aan de psalmberijming van 1773, waaraan enige gezangen
zijn toegevoegd. De catechese is vooral gericht op het onderwijs van Schrift en belijdenisgeschriften
als voornoemd.

•

De gemeente wordt gediend door de drie ambten: dienaar van het Woord en tevens herder van de
gemeente, ouderling (kerkrentmeester) of opziener van de gemeente en diaken. Wij staan afwijzend
tegenover de vrouw in het ambt.

•

De gemeente telt ongeveer 100 doopleden en ongeveer 80 belijdende leden. Zij heeft de beschikking
over twee kerkgebouwen.

•

Bestuur en beheer vallen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
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3. HET PROFIEL IN DE PRAKTIJK
1. De kerkenraad
Het is de taak van de kerkenraad om in een dienende gestalte leiding te geven aan de gemeente.
• Dit gebeurt door de gemeente te kennen en te horen middels een gemeenteavond of een extra belegde lidmatenvergadering of een nader bekend te maken week voor inzage van bepaalde stukken.
• Dit gebeurt tevens in het bijzonder door zorg te dragen voor een prediking naar Schrift en belijdenis,
pastorale zorg en het verrichten van diaconale taken.
De kerkenraad bestaat uit één predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee
diakenen. De predikant heeft als primaire taak de verkondiging van het Woord en de bediening van de
sacramenten. Daarnaast verzorgt hij het pastoraat in de gemeente, bijgestaan door ouderlingen. Verder
draagt de predikant zorg voor de Bijbelkring, de bezinning op het Heilig Avondmaal en de catechese.
Ook de rouw- en trouwdiensten zijn aan zijn zorgen toevertrouwd. Verder verzorgt hij het kerkblad.
De kerkenraad vergadert ongeveer 12 keer per jaar. Deze vergaderingen worden vooraf aan de gemeente bekendgemaakt, om gemeenteleden gelegenheid te geven bepaalde zaken bekend te maken
aan de kerkenraad. Alle gemeentelijke zaken worden hier in gezamenlijkheid besproken. Afgevaardigden uit de kerkenraad bezoeken de classicale vergaderingen (classis Nijmegen). Vanwege het gebrek aan ambtsdragers bestaat er momenteel geen College van diakenen. Daarom worden alle zaken
betreffende de diaconie in de gehele kerkenraad besproken. Daar worden ook de besluiten genomen
m.b.t. het te voeren beleid van de diaconie. De beschrijving hiervan vormt een aparte paragraaf in het
beleidsplan. Ook het College van kerkrentmeesters is niet compleet. Om die reden worden alle zaken
m.b.t. kerkbeheer in de gehele kerkenraad besproken. Daar wordt ook het te voeren beleid bepaald.
Ook deze taken zijn elders in dit beleidsplan beschreven.
2. Kerkdiensten
Twee maal per zondag wordt een kerkdienst belegd. De prediking van het Woord staat hierin centraal, de
avonddienst heeft veelal het karakter van een zgn. leerdienst. Dan wordt er gepreekt uit één van de reformatorische belijdenisgeschriften. Wij lezen uit de Schrift in de Statenvertaling. Er wordt gezongen uit de
berijming van 1773. In het gebed is ruimte voor de voorbede. Naast de zondagse erediensten worden er
kerkdiensten belegd op Nieuwjaarsdag, bid- en dankdagen, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en Oudejaarsdag. Gewoonlijk in Valburg,
maar op de eerste zondag van de maand en op tweede christelijke feestdagen in Homoet.
Vrouwelijke kerkgangers dragen in principe een hoofddeksel in de erediensten.
De Heilige Doop wordt bediend, in overleg met de ouders, gewoonlijk in een zondagmorgendienst.
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend. Op de zondag voorafgaand wordt Voorbereiding
gehouden, in de dienst erna Dankzegging en Nabetrachting. In de week voorafgaand aan de Avondmaalszondag wordt censura morum gehouden. Er wordt in de voorbereidingsweek − gewoonlijk op de woensdagavond − ook een bijeenkomst belegd waarin de gemeente zich bezint op de viering van het Heilig
Avondmaal. Tot nu toe werd een deel van het klassieke avondmaalsformulier besproken. Als dat in zijn
geheel behandeld is komen de onderdelen met betrekking tot het Heilig Avondmaal aan de orde uit de
Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Indien belijdende leden van andere gemeenten deel wensen te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal, doen zij daartoe van tevoren
een verzoek aan de kerkenraad.
Kerkelijke bevestiging van huwelijken vindt plaats in een dienst, waarin in principe de eigen predikant
voorgaat. Van de kerkenraad is in principe één ouderling en één diaken aanwezig.
Bij een kerkelijke begrafenis wordt een rouwdienst gehouden. Die wordt gewoonlijk geleid door de eigen
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predikant. De predikant houdt dan een overdenking naar aanleiding van een gedeelte uit de Bijbel. Dat
doet hij ook bij het geopende graf. Indien mogelijk wordt de rouwplechtigheid afgesloten door een ouderling. Op grond van de Bijbel wordt crematie afgewezen. Voorafgaand aan een crematie is er wel gelegenheid om een samenkomst te beleggen in een van de kerkgebouwen. Die heeft dan hetzelfde karakter
als een rouwdienst die voorafgaat aan een begrafenis.

3. Catechese en toerusting
3.1. Jeugdcatechese
De jeugdcatechese wordt verzorgd door de predikant. De catechisaties worden wekelijks gegeven van oktober tot en met eind maart. Er zijn drie groepen, verdeeld in leeftijd. Groep I : 11-13 jaar (klas 1 van het
voortgezet onderwijs); groep II: 14-16 jaar (tot en met klas 4 van het voortgezet onderwijs); en groep III:
17 jaar en ouder. De afgelopen jaren werd het Kort Begrip behandeld. Vanwege het gebrek aan Bijbelkennis wordt sinds 2013 de HSV-Jongerenbijbel aan de catechisanten uitgereikt. Momenteel worden de
Bijbelboeken Lukas en Johannes behandeld. De doelstelling van de catechese is om de jeugd de kennis
van de Heilige Schrift bij te brengen. Daarbij komen ook de grondbeginselen van de geloofsleer aan de
orde. De bedoeling van de catechese is om de jongeren van de gemeente te leiden tot het hartelijk belijden van het christelijk geloof. De stof wordt behandeld aan de hand van gespreksvragen die thuis voorbereid moeten worden. Daarbij worden lijnen getrokken naar het leven van alledag.
Sinds enkele jaren bestaat er in Nijmegen een plaatselijke afdeling van de christelijke studentenvereniging C.S.F.R., Quo Vadis. In 2011 verzochten verschillende studenten van die vereniging op persoonlijke
titel de predikant om catechese. Aan dat verzoek heeft hij van harte gehoor gegeven. Een keer in de twee
weken behandelt hij met ongeveer 20 studenten op een locatie in Nijmegen de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De betrokkenheid is groot. Verschillende studenten hebben te kennen gegeven belijdeniscatechese
te willen volgen en openbare belijdenis van het geloof te willen afleggen en zich te willen aansluiten bij
de Hervormde gemeente Valburg-Homoet.
3.2. Belijdeniscatechese
De basisstof voor de belijdeniscatechese is de Heidelberger Catechismus of het Kort Begrip. Die moeten niet alleen grondig gekend, maar vooral ook geestelijk verstaan worden. Daarnaast wordt het boek
‘Aan Zijn voeten’ van ds. R. van Kooten − voor zover mogelijk − bestudeerd. In de periode die voorafgaat aan het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis hebben alle catechisanten een gesprek met de
predikant. Dit gesprek verloopt naar aanleiding van een schrijven van de catechisanten over hun motieven
om openbare geloofsbelijdenis af te leggen. In dat gesprek wordt ook gevraagd naar de persoonlijke doorleving van het heil in Jezus Christus. Voorafgaand aan de openbare geloofsbelijdenis is er de aanneming
waarbij de hele kerkenraad vertegenwoordigd is. Op deze bijeenkomst wordt onderzocht of de catechisant voldoende kennis van de grondstukken van de christelijke religie heeft. Er wordt ook gevraagd naar
de persoonlijk relatie met de Heere Jezus Christus. Tijdens de eredienst waarin de openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd worden de volgende vragen gesteld:
1. Verklaart u, dat u de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het
Christelijk Geloof begrepen is, en in de christelijke kerk hier geleerd wordt, houdt voor de
waarachtige en volkomen leer der zaligheid? En belooft u in de belijdenis daarvan, door Gods
genade, standvastig te zullen blijven in leven en sterven?
2. Gelooft u Gods verbondsbelofte, u in uw doop betekend en verzegeld, en belijdt u, thans de
toegang tot het Heilig Avondmaal vragende, dat u uzelf vanwege uw zonde mishaagt en voor
God verootmoedigt, en dat u uw zaligheid zoekt buiten uzelf in Jezus Christus de Enige Zaligmaker?
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3. Betuigt u, dat uw hartelijke begeerte is God de HEERE lief te hebben en te dienen naar Zijn
Woord, de wereld te verzaken, uw oude natuur te doden en in een godzalig leven te wandelen?
4. Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder haar opzicht getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed
en in het lezen van de Heilige Schrift en naar de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?
De openbare geloofsbelijdenis geeft toegang tot deelname aan het Heilig Avondmaal.
3.3. Bijbelkring
Acht keer per jaar wordt een Bijbelkring gehouden, die voor ieder toegankelijk is. De predikant leidt de
kring. Gewoonlijk wordt er een Bijbelboek behandeld. Over het algemeen worden de bijeenkomsten redelijk goed bezocht.

4. Pastoraat
Eenmaal in de twee jaar krijgen de leden van de gemeente die de kerkdiensten bezoeken het reguliere
huisbezoek. Dat wordt gedaan door de predikant met een ouderling c.q. diaken. Tijdens het huisbezoek
wordt er gesproken over de kerkgang, de vrucht op de prediking, de geloofsbeleving en de persoonlijke/huiselijke omstandigheden. Waar mogelijk worden de kinderen in het gesprek betrokken. Ieder huisbezoek wordt afgesloten met schriftlezing en gebed.
Gemeenteleden van 70 jaar en ouder worden rond hun verjaardag bezocht door de predikant. Ook ontvangen sommige alleenstaanden extra pastoraal bezoek. Rond Kerst ontvangen alle ouderen een dagboek
en een kerststukje.
De zieken in de ziekenhuizen worden regelmatig – in principe eenmaal per week – in het ziekenhuis bezocht door de predikant en indien hij verhinderd is door een ouderling. Ook de ernstig zieken thuis worden frequent bezocht door de predikant. Gemeenteleden die in een zorginstelling verblijven worden eveneens regelmatig bezocht. De zieken worden op zondag in de voorbede opgedragen aan de Heere.
Na de geboorte brengt de predikant – eventueel – met zijn vrouw een geboortebezoek. Zij geven een
boekje als hulpmiddel voor de christelijke opvoeding. In de zondagmorgendienst wordt de geboorte afgelezen met het oog op de voorbede.
Voorafgaand aan het huwelijk heeft de predikant een gesprek met het a.s. bruidspaar. Er wordt gesproken
over de huwelijksdienst. Verder wordt het klassieke huwelijksformulier uitgelegd, waarbij interactie zeer
gewenst is. Er wordt een huwelijks-Bijbel geschonken. Verder wordt − indien dat gewenst wordt − aandacht besteed aan huwelijksjubilea van gemeenteleden. Zij worden door de predikant bezocht.
In geval van overlijden van een gemeentelid wordt – gewoonlijk – de familie bezocht. De frequentie van
de bezoeken hangt af van de familie. Het overlijden wordt afgelezen in de eerstvolgende zondagmorgendienst met het oog op de voorbede. Als er om een kerkelijke begrafenis gevraagd wordt heeft
de predikant de leiding. Na het overlijden ontvang(t)en de nabestaande(n) –als zij daar prijs op stellen –
enige tijd pastorale zorg. De frequentie van de bezoeken wordt in principe na verloop van tijd minder.
Ook kunnen gemeenteleden bezoek ontvangen indien naaste familieleden zijn overleden en die niet bij de
gemeente behoorden.
Rond de sacramenten vindt het volgende pastoraat plaats:
1. Ouders die hun kind willen laten dopen wonen de doopzitting bij waar het klassieke doopformu-
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lier uitgelegd wordt. Krachtens Gods verbond dopen wij in principe alle kinderen die op het erf
van het verbond geboren zijn. Indien de doopouders randkerkelijk zijn kan de doopbediening
enige tijd worden uitgesteld om nader onderwijs te geven en het gesprek over de kerkelijke betrokkenheid voort te zetten. Na de doopbediening krijgen de ouders een doopkaart.
2. Na de bediening van het Heilig Avondmaal worden gemeenteleden die voor het eerst hebben
deelgenomen pastoraal bezocht.
Enkele keren per jaar verricht de predikant de weeksluiting in het zorgcentrum de Hoge Hof te Herveld.
De organist van de gemeente begeleidt dan het zingen. De predikant neemt ook deel aan het overleg
m.b.t. deze weeksluitingen.

5. Verenigingswerk
Op de kinderclub Esther wordt kinderen op eenvoudige wijze verteld uit de Bijbel. Doel hiervan is kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met het Woord van God en hen te onderwijzen in de
weg van de zaligheid. De Bijbelse vertelling staat centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leren en zingen van de Psalmen en Bijbels verantwoorde geestelijke liederen. Jaarlijks wordt samen met de
ouders en belangstellenden de kerstfeestviering gehouden in de kerk. Ook de andere heilsfeiten, zoals Pasen en Pinksteren worden herdacht. De kinderclub bestaat uit een groep van 6-12 jaar en uit een groep
van 12-14 jaar. Ze valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Namens de kerkenraad is de predikant contactpersoon. Hij probeert een keer per jaar een vergadering bij te wonen. Onder leiding van
twee ouderlingen bestaat er ook een 15+ club.

4. ZENDING EN EVANGELISATIE
De primaire doelstelling is om de randkerkelijken en de buitenkerkelijken te bereiken met het Evangelie.
Geprobeerd wordt om in gesprek te komen. De predikant probeert elk adres in Valburg een keer te bezoeken. In december worden de bewoners van het dorp hetzij door middel van een folder, hetzij door
middel van de huis-aan-huis bladen uitgenodigd voor de kerstzangdienst op 24 december en voor de andere diensten. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse evangeliseert de predikant – met enkele broeders – onder
de wandelaars als ze door Valburg trekken. Er worden dan evangeliën uitgedeeld.
5. BELEIDSVOORNEMENS 2015-2019 D.V.
1. De kerkenraad streeft naar voltallige vervulling van de verschillende ambten.
2. In de gemeenten Over- en Nederbetuwe zijn veel Polen werkzaam. Met andere kerkelijke gemeenten wordt onderzocht of en op welke wijze het mogelijk is om hen met het evangelie te bereiken. Namens onze gemeente neemt ouderling G.T.A. Janssen deel aan dat overleg.
3. Vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente Apeldoorn wordt er een evangelisatieproject opgestart
in Kerkrade. Onze gemeente is benaderd met het verzoek om aan dat project deel te nemen door
een ambtsdrager te laten toetreden tot het stichtingsbestuur. Dat verzoek wordt serieus overwogen.
4. Op grond van het samenvoegingsbesluit van 1 januari 1998 loopt op 31 december 2017 de termijn af van het besluit om kerkdiensten te beleggen in Homoet. De kerkenraad beraadt zich bijtijds op de situatie die dan ontstaat.
5. De kerkenraad bezint zich op vraag of de predikant zijn medewerking dient te verlenen aan een
rouwplechtigheid in een crematorium.
6. De kerkenraad streeft naar afronding van het concept-beleidsplan door het om te zetten in een
definitieve versie.
7. De kerkenraad bezint zich op het invoeren van de Herziene Statenvertaling in de erediensten,
binnen het jeugdwerk wordt de Herziene Statenvertaling gebruikt.
8. De kerkenraad formuleert een Bijbels gefundeerd standpunt met betrekking tot een verzoek tot
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9.

kerkelijke inzegening van een huwelijk van eerder gescheiden personen. Zolang er geen besluit
genomen is, zijn verzoeken ter beoordeling van de kerkenraad.
De kerkenraad regelt hoe ze omgaat met nieuw ingekomen leden.

Beleidsplan van het kerkbeheer
1. TAAK EN DOELSTELLING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (C.v.K.)
Door Gods genade en trouw mag ook in onze kerkgebouwen Zijn Woord nog steeds worden verkondigd. Het college van kerkrentmeesters hecht er grote waarde aan dat dit in de toekomst onder Gods
zegen kan worden voortgezet. Het college van kerkrentmeesters heeft in samenwerking met de kerkenraad daarom als taak te zorgen voor de instandhouding van de erediensten. Zij zorgt voor het verwerven en beheer van de hiervoor benodigde financiële middelen, die bestemd zijn voor het betalen
van de kosten van de predikantsplaats en de organisten, alsmede het onderhoud aan de kerkgebouwen,
de orgels, de pastorie en de begraafplaats Rustoord. Zolang er geen voltallig college van kerkrentmeesters is worden de kerkrentmeesterlijke zaken binnen de gehele kerkenraad behandeld, Daarbij is
dan gewoonlijk de huidige kerkrentmeester J. Diepeveen aanwezig.
2. WERVING VAN BIJDRAGEN
De bijdrage en inkomsten worden verkregen uit de volgende bronnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

de collecten tijdens de erediensten
eventuele vrije giften
de vrijwillige bijdragen
ontvangsten aandeel solidariteitsfonds
verhuur kerkgebouw
pachtgelden en renteopbrengsten
subsidies
speciale acties

3. PRIORITEITSTELLING
In volgorde van belangrijkheid zal het beleid gericht zijn op:
1. Het in stand houden van de predikantsplaats die een omvang heeft van 60%.
2. Het beheren van de gebouwen, de begraafplaats Rustoord en het grondbezit.
3. Het beheren van de kerktelefoon.
4.VERSLAGLEGGING
Jaarlijks bespreekt het C.v.K. met de complete kerkenraad de realisatie van de financiële doelstellingen zoals geprognosticeerd in de jaarlijks goedgekeurde begroting. Deze kwartaalrapportages worden
door het Kantoor Kerkelijke Administratie te Amersfoort (K.K.A) aan het C.v.K. verstrekt. Zolang er
nog geen voltallig C.v.K. worden de jaarstukken en begrotingen besproken in de reguliere vergadering van de kerkenraad in bijzijn van kerkrentmeester J. Diepeveen.
5. FINANCIËN
De penningmeester – ouderling-kerkrentmeester J.W. den Hartog – draagt zorg voor de betalingen en het
ordenen van de stukken zoals bankafschriften en facturen. E.e.a. wordt uitgevoerd door de administratrice
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van het C.v.K., mevrouw G. Schaaphuizen, Grote Molenstraat 124 6661 NG Elst. Voor het opstellen van
de jaarrekening en de begroting wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Kantoor Kerkelijke Administratie. Zij stellen Dat kantoor stelt jaarlijks een begroting op, waardoor er een goed beeld wordt verkregen van de te verwachten inkomsten en uitgaven in het komende jaar. Voor een financieel overzicht
op langere termijn stelt het K.K.A. een meerjarenprognose op. Voor advies en ondersteuning wordt de
hulp van het K.K.A. ingeroepen. De ontvangen giften en collecten worden in het kerkblad verantwoord.

6. BEHEER / GEBRUIK ONROEREND GOED
Voor het beheer van het onroerend goed wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Kantoor Kerkelijke Goederen (K.K.G.). Het gebruik van de begraafplaats Rustoord dient in overeenstemming te zijn
met het Reglement van Rustoord, dat als bijlage bij dit beleidsplan gevoegd is.
7. KERKTELEFOON / KERKDIENSTGEMIST
De kerktelefoon functioneert als een dienstverlening voor die gemeenteleden die niet in staat zijn om de
kerkdiensten in de kerk mee te beleven. Via de kerktelefoon kunnen de luisteraars alle kerkdiensten bijwonen van de Hervormde Gemeente Valburg-Homoet, voor zover de diensten gehouden worden in het
kerkgebouw te Valburg. Een aanvraag voor kerktelefoon dient gericht te worden aan een ouderlingkerkrentmeester. Als bijdrage in de kosten wordt € 25,00 per jaar gevraagd. De diensten zijn ook − eventueel ook later − te beluisteren via internet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt maakt van Kerkdienstgemist.nl. Deze voorziening voorziet in een behoefte.
8. WEBSITE
Momenteel wordt er gewerkt aan de eigen website www. hervormdvalburg-homoet.nl Het is de bedoeling dat de website voor 1 januari 2016 volledig functioneert.

Beleidsplan van de diaconie
1. VISIE OP DIACONAAL HANDELEN
Diaconaat is het verlenen van daadwerkelijke c.q. financiële ondersteuning aan degene die één of
meerdere, van diverse naar vorm te onderscheiden, hulp- en/of -zorgverlening nodig heeft of geeft.
De basis en het kader van onze diaconale opdracht is het Woord van God. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament wordt geschreven over het dienen van de HEERE en dienstbaar te
zijn aan de naaste.
In het diaconaat gaat het er ten eerste om dat er in alle getrouwheid en naarstigheid geld en goederen
verzameld en bewaard worden, en ten tweede gaat het om de uitdeling waarbij onderscheidingsgave
en voorzichtigheid betracht wordt, om het geld daar te besteden waar het nodig is, om met blijmoedigheid en eenvoudigheid met een bewogen hart en een toegenegen gemoed de armen te helpen.
De hulp en/of zorgverlening kan liggen in de directe lijn, dat wil zeggen door of in opdracht van de
diaconie in eigen gemeente, of in de indirecte lijn. Hierbij moet gedacht worden aan de instellingen
die diaconaal en/of evangeliserend handelen. In het laatste geval zal Gods Woord als toetsingscriterium gehanteerd worden. Bij de hulp- en/of -zorgverlening mag het Woord van God, ter vertroosting
voor degene die hulp/zorg ontvangt, niet ontbreken. Het gaat dus om Woord en Daad.

2. TOETSINGSLIJST
 Beantwoordt de doelstelling van de aanvrager aan onze diaconale opdracht?
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Bijdragen worden alleen verstrekt aan instellingen/organisaties die diaconaal en/of evangeliserend handelen, waarbij door de diaconie van de Hervormde Gemeente van Valburg-Homoet
Gods Woord en de Belijdenisgeschriften als norm gehanteerd wordt.
De diaconie moet voldoende inzage hebben in de financiële situatie van de aanvrager, om te
kunnen beoordelen of de bijdrage echt nodig is.
Komt bij de aanvrager via andere kanalen geld binnen? Zo ja, is onze bijdrage nodig?

3. INTERN BELEIDSPLAN
1. Collecten
In iedere eredienst zijn er drie collecten. De eerste collecte is – in principe – altijd bestemd voor het
diaconaat. Met Pinksteren is er de jaarlijkse zendingscollecte.
2. Diaconale vergadering
Indien mogelijk en indien nodig vergaderen de diakenen in een aparte vergadering – het College ven
diakenen (C.v.D.) – om de diaconale zaken te bespreken. Normaliter worden diaconale zaken in de
kerkenraadsvergadering als vast agendapunt behandeld. In deze vergadering worden de ingekomen
stukken en de lopende zaken besproken en al of niet een besluit genomen over diverse diaconale aangelegenheden. Ook wordt verslag gedaan van het diaconaal bezoekwerk. De penningmeester geeft
maandelijks een overzicht van de financiële stand van zaken met betrekking tot gedane giften. Tevens
geeft hij maandelijks de collecteopbrengsten door ten behoeve van de Kerkbode. Van alle vergaderingen van het C.v.D. worden notulen gemaakt. In de maandelijkse kerkenraadsvergadering wordt door
de voorzitter van het C.v.D.verslag gedaan van de besluiten die genomen en handelingen die verricht
zijn.
4. Administratie
Bij een volwaardig C.v.D. geldt het volgende: De penningmeester is de verantwoordelijke diaken
voor het administreren van inkomsten en uitgaven en briefwisseling met verschillende instanties over
alle zaken die de diaconie betreffen; uiteraard in samenspraak met de voorzitter en secretaris en eventuele overige diakenen en de kerkenraadsvoorzitter en scriba. Bij het beheer van de diaconale bezittingen en gelden kan de diaconie een beroep doen op de deskundigheid van een extern deskundige,
die hierin enkel een adviserende taak heeft. Een externe deskundige kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de begroting en de rekening. De geldelijke vermogens van de diaconie worden belegd op
spaarrekeningen bij in Nederland bekend zijnde bankinstellingen of in niet risico dragende fondsen,
bij voorkeur bij de Stichting Kerkelijk Grootboek of Staatsleningen. Ieder jaar wordt de jaarrekening
van de diaconie opgemaakt en wordt deze – omstreeks mei/juni – aan de gemeente ter inzage gelegd.
5. Onroerend goed
5.1. Pachtzaken
Alle pachtzaken met de bijbehorende handelingen zoals bijvoorbeeld het innen van de pacht, het verrekenen van waterschapslasten en het reinigen van watergangen worden beheerd door het Kantoor
Kerkelijke Goederen (K.K.G.). Bij afloop van een pachtcontract treedt het K.K.G. in overleg met het
College van diakenen. De kerkenraad beslist per geval over de bestemming van vrijkomende pachtgronden.
5.2 Besteding diaconaal vermogen 2015-20402
2

Paragraaf 5.2 is nog onderwerp van bespreking
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Volgens de jaarrekening van 2013 is de omvang van diaconale vermogen € 953.757: 430.908 aan onroerende zaken en 504.803 aan financiële vaste activa. Rekening houdend met de ‘stille reserve’ in
de 13.68.28 ha grond met een boekwaarde van 122.609 bedraagt het werkelijke vermogen van de diaconie bij de nu geldende grondprijzen ongeveer 1,5 miljoen. Jaarlijks wordt van dat vermogen ruim
15.000 uitgeven aan goede doelen; in verhouding tot het totale vermogen is dat 1%. De afgelopen vijf
jaar heeft de diaconie nagenoeg niemand financieel hoeven te ondersteunen. Grote veranderingen
daarin zijn de komende jaren niet te verwachten. Omdat bijna iedereen verzekerd is tegen kosten ten
gevolge van ziekte, ongeval, brand en dergelijke is hoeft daar het huidige vermogen niet voor te worden gereserveerd. Op grond van navraag bij andere gemeenten is een financiële buffer van 500.000
ruim voldoende. Die reserve dient voor de helft uit onroerend goed en voor de helft uit direct opvraagbare financiële activa te bestaan. Voor de aankoop van de grond en de renovatie van het verenigingsgebouw wordt 150.000 gereserveerd. Uit voorzorg wordt 100.000 gereserveerd voor een eventuele schadeclaim in een lopende rechtszaak. Het totale gereserveerde vermogen komt dan uit op
750.000. Het overige vermogen – eveneens 750.000 – wordt vanaf 2015 over een termijn van 25 jaar
geschonken aan bestemmingen waar het voor bedoeld is. Dat komt neer op een gemiddeld bedrag van
30.000 per jaar. In verhouding tot het huidige vermogen is dat 2%; in verhouding tot toekomstig vermogen is het 4%. Om de vier jaar wordt dit beleid geëvalueerd. Het kan dan bijgesteld worden.
6. Exploitatie van het verenigingsgebouw
Het verenigingsgebouw wordt in 2016 grondig gerenoveerd. Daarna wordt geprobeerd om het een diaconale functie te laten vervullen in de plaatselijke dorpsgemeenschap. Gedacht wordt aan een inloopochtend met koffie drinken en een wekelijkse maaltijd. Geprobeerd wordt om een beheerder aan
te stellen. Die legt rechtstreeks verantwoording af aan de diaconie. Zaken rondom exploitatie worden
door de diaconie ingebracht op de kerkenraadsvergadering en in de gecombineerde vergadering van
kerkenraad en kerkrentmeesters besproken. Voor de exploitatie is een specifiek reglement opgesteld
waarin opgenomen is waaraan de beheerder zich heeft te houden, zoals richtlijnen rondom de exploitatie. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen door de diaconie c.q. kerkenraad worden bekrachtigd. Per kwartaal wordt de vrijwilligersvergoeding aan de beheerder overgemaakt. De exploitatie van
het verenigingsgebouw wordt voornamelijk gefinancierd uit de opbrengsten van diaconaal onroerend
goed. Verder betaalt Kerkbeheer een vast bedrag voor het gebruik. Het gebruik van het gebouw vindt
plaats conform het gebruiksreglement van de Hervormde gemeente Valburg-Homoet dat als bijlage
bij dit beleidsplan gevoegd is.
7. Diaconaal huisbezoek
De diakenen komen in aanraking met probleemgevallen in onze gemeente; door eigen waarneming of
doordat ze attent gemaakt worden door andere gemeenteleden, de predikant of de ouderlingen.
8. Giften aan diaconale instellingen
Elk jaar wordt de giftenlijst door het college van diakenen zorgvuldig bekeken. De giftenlijst wordt
dan vastgesteld. Eind juni worden dan de giften overgemaakt. Uitgangspunt voor giften aan instellingen is verwoord in de visie op het diaconaat. Wanneer er zich nationaal of internationaal bijzondere
omstandigheden voordoen dan kan het college van diakenen besluiten een extra gift of collecteopbrengst te bestemmen voor dit doel.
9. Collecterooster
Om de nodige gelden bijeen te brengen is er jaarlijks een gecombineerde vergadering met de kerkrentmeesters om het collecterooster op te stellen. In het rooster is opgenomen dat met Pinksteren de
jaarlijkse pinksterzendingscollecte wordt gehouden.
10. Besteding diaconale gelden
Uitgangspunt bij de besteding van de jaarlijks binnenkomende middelen is dat de diaconie dit als
volgt besteedt; eigen gemeente, binnenland, buitenland.
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4. EXTERN BELEIDSPLAN
1. Vrijwilligershulp
Het is de verwachting dat in de nabije toekomst ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen van de
overheid heel wat mensen in Valburg en in Homoet hulp en zorg tekort zullen komen. Momenteel bevinden we ons nog in een overgangsfase, maar gevreesd wordt dat volgend jaar de klap hard zal aankomen. Met name wat de huishoudelijke hulp betreft. Dat is voor hen die hulpbehoevend zijn heel
triest. Aan de andere kant biedt het de christelijke gemeente een goede gelegenheid om de christelijke
naastenliefde in praktijk te brengen. En gelukkig gebeurt dat op kleine schaal ook al binnen onze gemeente. Op de laatst gehouden vergadering heeft de kerkenraad uitvoerig gesproken over dit onderwerp. Besloten is om het NPV − Nederlandse Patiënten Vereniging − om advies te vragen voor het
opzetten van vrijwilligerswerk. Die heeft daar namelijk veel ervaring in. Omdat onze gemeente klein
is zijn we ook in overleg met de buurgemeenten om te bekijken of er (ook) gezamenlijk iets georganiseerd kan worden.
2. Bejaardenbezoek
De bejaarden van onze gemeente ontvangen omstreeks het kerstfeest een attentie in de vorm van een
dagboek en een kerststukje, bekostigd door de diaconie.

Rooster van bevestiging en aftreden ambtsdragers
1.

Ouderling G.T.A. Janssen
• Bevestigd op 20-01-2013
• Aftredend en herkiesbaar op 20-01-2017

2.

Ouderling E.J. van Leeuwen
• Bevestigd op 08-09-13
• Aftredend en herkiesbaar op 08-09-2017

3.

Ouderling - kerkrentmeester J.W. Hartog
• Bevestigd als ouderling op 13-09-2009;
• Bevestigd als ouderling - kerkrentmeester op 08-09-2013
• Aftredend en herkiesbaar op 08-09-2017

4.

Diaken H. H. Hol:
• Bevestigd op 13-09-2009
• Herbevestigd op 08-09-2013
• Aftredend en herkiesbaar op 08-09-2017

Bijlagen
1.
2.

Het reglement van de kerkelijke begraafplaats Rustoord
Het verhuurreglement van het verenigingsgebouw

Concept beleidsplan Hervormde gemeente Valburg - Homoet

15

