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Voorwoord 
 
Gereformeerde kerk de Bron te Westerhaar: 
 

 Is een gemeenschap van Christenen waar de Bijbel centraal staat als bron en 
richtlijn voor alles 
 

 Wil een gastvrije gemeente zijn, waar zorg, aandacht en ruimte is voor 
iedereen 
 

 Ziet het als haar opdracht zoveel mogelijk mensen te bereiken met het 
Evangelie van Jezus Christus. 
 
 

 
 
Omzien naar elkaar, troost en bemoediging, bezinning en verantwoording zijn 
hiervoor kenmerkende onderwerpen.  
 
Een beleidsplan kan een nuttig hulpmiddel zijn voor het bestuur van de gemeente, ten 
dienste van de gemeente. Het gaat dan om het verwoorden van de visie op de 
gemeente, standpunten over concrete onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen. Het 
verwoorden van deze zaken in een beleidsplan komt ook de continuïteit en de 
overdracht ten goede bij wisselingen binnen de kerkenraad. 
 
Geprobeerd is dit beleidsplan kort, bondig en duidelijk te doen zijn. 
 
Jaarlijks zal de kerkenraad beoordelen of het beleidsplan wordt gevolgd en bekijken 
of aanpassingen wenselijk zijn. 
 
Vanuit dit gegeven willen wij u dit beleidsplan aanbieden. 
 
Wellicht ten overvloede dient vermeld te worden dat Gereformeerde kerk de Bron te 
Westerhaar geen winstoogmerk heeft. 



Beschrijving van de kerkelijke gemeente 
 
Over het algemeen is de sfeer binnen de Gereformeerde kerk van Westerhaar goed. 
Er zijn veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het kerkenwerk.  
Dit beleidsplan heeft mede als doel de sfeer in de gemeente verder te bevorderen en 
de mogelijkheden van kerkzijn op verschillende manieren te vergroten 
 

Samenstelling van de gemeente 
 

De Gereformeerde Kerk van Westerhaar telt totaal ongeveer 370 leden (stand 2014) 
Belijdende leden:  ±200 
Doopleden:   ±160 
Verbonden leden:  ±10 
Indien we de leeftijdsopbouw bekijken blijkt dat een groot deel  van de 
gemeenteleden zich  in de leeftijdscategorie 40+ bevindt.  
 
Binnen de kerk zijn naast de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en de 
diaconie de volgende werkgroepen/commissies actief: 

- Wijkteams 
- Orgelcommissie 
- Zending/Werelddiaconaat 
- Bijbelgenootschap 
- Diaconia 
- Jeugdwerkcentrale 
- Clubwerk 
- Activiteitencommissie 
- Commissie bijzondere diensten 
- Kids4Church 
- Kindernevendienst groep 
- Oppascentrale 

 
Beleid voor 2014-2018: 
Voor wat betreft het op peil houden van de financiële mogelijkheden zal het College van 

Kerkrentmeesters, in samenwerking met de kerkenraad, extra aandacht blijven schenken aan 

de actie “Kerkbalans”. Ook zal bezien moeten worden of er mogelijkheden zijn om extra 

verhuurinkomsten te genereren. Bestaande inkomstenbronnen, zoals inkomsten uit het 

orgelfonds en de renteopbrengsten zullen onder de loep genomen worden door het College 

van Kerkrentmeesters om ook deze opbrengsten te vergroten. 

 
Erediensten 
 
Huidige situatie: 
ledere zondagmorgen is er een dienst om 9.30 uur, daarnaast zal de gemeente 
gestimuleerd worden om ’s avonds alternatieve diensten c.q. samenkomsten te 
organiseren. De kerkenraad heeft toegezegd hier alle medewerking aan te verlenen, 
zowel op organisatorisch als op financieel gebied. In deze samenkomsten is er zowel 
ruimte voor een totaal andere manier van vieren maar ook voor concerten e.d.   
 



Tijdens de morgendienst is  er kindernevendienst voor de kinderen van de 
basisscholen en is er de mogelijkheid van oppas voor de jongste kinderen. De 
oppaskinderen kunnen door de ouders tijdens de collecte worden opgehaald om 
temidden van de gemeente mede de zegen te ontvangen. 
 
Tien keer per jaar wordt er een “kids4church” gehouden. Dit zijn diensten voor de 
kinderen van 3 t/m 7 jaar die voorbereid worden door een vaste groep 
gemeenteleden.  
 
Voor de dienst wordt er standaard een lied gezongen uit de Evangelische Liedbundel 
en in de diensten wordt er gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de 
Evangelische Liedbundel. 
 
De liturgische kleuren worden volgens het kerkelijk jaar gebruikt. 
 
Het Heilig Avondmaal wordt minstens vier keer per jaar gevierd en staat open voor 
leden die openbare belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. In overleg met de 
wijkouderling kan het Avondmaal thuis gevierd worden. De data zijn voor zover 
mogelijk gelijk aan die in de Ned. Herv. Kerk. Bovendien wordt het Heilig Avondmaal 
in verzorgingscentrum ’t Haarhuus gevierd. De eerste helft van het jaar wordt dit 
verzorgd door de Hervormde kerk en de tweede helft van het jaar door de 
Gereformeerde kerk. 
 
Naast ‘gewone’ erediensten zijn er nog bijzondere diensten: o.a. jeugd-, gezins-, 
zendings- en evangelisatiediensten.  
 
Verder komt de gemeente bijeen op de christelijke feestdagen en op biddag, 
dankdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Op bid- en dankdag zijn er 
bovendien scholendiensten die gezamenlijk worden gehouden met de Hervormde 
kerk en de Baptisten gemeente, om en om in de respectievelijke kerkgebouwen. Aan 
deze diensten leveren de scholen een wezenlijke bijdrage voor wat betreft 
voorbereiding en invulling. 
 

Beleid voor 2014-2018: 
Gezien het teruglopend kerkbezoek zal er blijvend een bezinning op vorm en inhoud van de 

erediensten gehouden moeten worden. Dit mede om jongeren en gezinnen met jongere 

kinderen en pubers beter te bereiken en aan te spreken.  

De “kids4church-diensten” zullen uitgebreid worden zodat de kinderen die de krabbelkerk 

ontgroeid zijn een vervolg er op kunnen bezoeken. 

Het beleid zal erop gericht blijven om het gebruik van de Evangelische Liedbundel in de 

erediensten te stimuleren. Er zal nagedacht worden over de invoering van het Nieuwe 

Liedboek. 

 
Weeksluitingen in Verzorgingscentrum ’t Haarhuus 
 
Huidige situatie: 
Iedere maand worden er op een vrijdagavond in een zaal van ‘t Haarhuus 
weeksluitingen gehouden. Deze weeksluitingen staan onder verantwoordelijkheid 
van de kerken die op die dag ook de voorganger leveren. Omdat de bewoners van 
het Haarhuus lid zijn van verschillende protestantse kerken, worden de 



weeksluitingen afwisselend geleid door predikanten of voorgangers van verschillende  
kerken uit Westerhaar.  
Viermaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, ’s morgens na afloop van de 
viering in de kerk, de eerste helft van het jaar wordt dit verzorgd door de hervormde 
kerk en de tweede helft van het jaar door de gereformeerde kerk. 
Behalve de bewoners van het Haarhuus bezoeken ook de bewoners van de 
aanleunappartementen de weeksluitingen. 
 
Beleid voor 2010-2014: 
Het beleid zal voor een groot deel de voortzetting van het huidige zijn. Samen met de 

Hervormde Kerk zal onderzocht worden of het mogelijk is om de Avondmaalsdiensten 

gelijktijdig met de diensten in de kerken te vieren.  

 

Kerkradio 
 
Huidige situatie: 
Gemeenteleden, die vanwege hun leeftijd of handicap niet in staat zijn kerkdiensten 
bij te wonen, kunnen deze thuis meevieren via de kerkradio of de Dvd-speler. Ook de 
Ned. Herv. Kerk is aangesloten op dit net, evenals de andere protestantse kerken uit 
de gemeente Twenterand. 
Op verzoek van de abonnees heeft ieder van hen een collectebusje gekregen, zodat 
zij volledig kunnen meedoen met de diensten. 
Momenteel telt de gemeente ca. 10 abonnees. De verwachting is dat dit aantal zich 
de komende jaren zal uitbreiden. 
De lokale omroep Delta FM zendt op vaste tijden kerkdiensten uit vanuit één van de 
kerken van de gemeente Twenterand. 
 
Beleid voor 20140-2018: 
De mogelijkheid van het gebruik van internet zal zeker een nieuwe manier zijn om met 

kerkleden te communiceren. De diaconie zal voortdurend alle mogelijkheden blijven 

onderzoeken die er aan bij kunnen dragen dat gemeenteleden, die de kerkdiensten niet fysiek 

kunnen bijwonen, zich verbonden blijven voelen met de erediensten. 

   

Huwelijksdiensten 
 
Huidige situatie: 
Indien er een aanvraag voor een inzegeningsdienst is, gaat er altijd een gesprek met 
de predikant aan vooraf. In dat gesprek wordt de liturgie vastgesteld en wordt 
gesproken over de betekenis van het huwelijk binnen de christelijke gemeenschap 
en over de verantwoordelijkheid van de jonggehuwden ten opzichte van kerk, 
gemeente en elkaar.  
 
Beleid voor 2014-2018: 
Indien aan de orde zijnde zal er door kerkenraad en gemeente beleid gemaakt worden t.a.v. 

een huwelijk tussen twee leden van hetzelfde geslacht. 

Voor het overige zal het beleid voor een groot deel de voortzetting van het huidige zijn. 

 



Doopdiensten 
 
Huidige situatie: 
Aan een doopdienst gaat een doopgesprek met de predikant (in een vacante periode 
met de consulent) en de wijkouderling vooraf. In dat gesprek wordt gesproken over 
de betekenis van de doop en de verantwoordelijkheid van de ouders (en de 
gemeente) t.a.v. de geloofs-opvoeding. Bovendien wordt, samen met de predikant, 
de liturgie vastgesteld. 
Binnen onze kerk wordt er momenteel alleen gedoopt indien er minstens één van de 
ouders openbare geloofsbelijdenis heeft afgelegd. 
 
Beleid voor 2014-2018: 
De kerkenraad zal zich de komende periode nogmaals bezinnen over het dopen van kinderen 

waarvan geen van de beide ouders openbare belijdenis van zijn of haar geloof heeft afgelegd. 

Hierna zal er door kerkenraad en gemeente beleid gemaakt moeten worden t.a.v. dit punt. 

Voor het overige zal het beleid een voortzetting van het huidige zijn. 

 

Rouwdiensten 
 
Huidige situatie: 
Aan de begrafenis van gemeenteleden gaat een rouwdienst vooraf. De familie van 
de overledene bepaalt, in overleg met de voorganger, mede het karakter, de vorm en 
inhoud van die dienst.  
De kosten van het gebruik van de zalen, de koffie en de diensten van de koster en 
de organist zijn voor gemeenteleden gratis, bij niet-gemeenteleden worden die 
kosten via de begrafenisvereniging in rekening gebracht. Bij eigen gemeenteleden 
worden de werkzaamheden die te maken hebben met de koffietafel en eventueel 
broodmaaltijd door een aantal vrijwilligers uit de gemeente verricht. 
 
Beleid voor 2014-2018: 
Hiervoor zijn geen nieuwe beleidspunten. 

 

Liederen en Muzikale Begeleiding 
 
Huidige situatie: 
In de eredienst wordt gebruik gemaakt van het Liedboek voor de Kerken met de 491 
gezangen en de 150 psalmen. Dit liedboek is tot nog toe de belangrijkste  bundel 
waaruit gezongen wordt. Hiervan wordt soms afgeweken door uit de Evangelische 
Liedbundel te zingen. 
  
Beleid voor 2010-2014: 
We zullen het gebruik van de evangelische Liedbundel verder stimuleren door alle 

gastpredikanten te blijven op roepen gebruik van deze bundel te maken.  

Daarnaast zal er bekeken of het voor onze kerk zinvol is om het Nieuwe Liedboek in te voeren. 

Het gebruik van nieuwe media (beamer, YouTube etc.) zal zoveel mogelijk gestimuleerd 

worden en er zal een cursus opgezet worden voor het gebruik van deze middelen. 

 



Missionaire Werkgroep (ZWO en Evangelisatie)  
 
Huidige situatie: 
Er bestaat binnen onze kerk een Missionaire Werkgroep (ZWO en evangelisatie). 
De meeste leden in de commissie zijn meer praktisch ingesteld en daardoor ligt er 
meer nadruk op het werk in Zending en Werelddiaconaat dan op het evangelisatie-
werk. 
 
Beleid voor 2014-2018: 
Evangelisatie: 

1 keer per jaar een evangelisatie activiteit op een markt (b.v. kerstmarkt) 

1 keer per jaar in alle wijken een wijkavond bijwonen, waarbij nauw contact met de  

    wijkteams is. 

Activiteiten voor jongeren organiseren 

In gesprek komen met mensen over het geloof in of buiten de gemeente door activiteiten  

te organiseren.  

Stimulerende rol Alfa cursussen 

40 dagentijd activiteiten.  

Zending: 
Steun om een kerkgemeenschap ergens in de wereld op te bouwen 

Kindermarkt organiseren, opbrengst voor zending 

Project: bouw van een kerk of school in de derde wereld. B.v. een groep jongeren in de 

gemeente voorbereiden en meenemen naar een derde wereldland. 

In de kerkgroet stukjes plaatsen over de zending 

Contact met andere organisaties die werken op het gebied van de zending 

Infomap samenstellen 

Werelddiaconaat: 
Werelddiaconaatszondagen organiseren 

Kindermarkt organiseren, opbrengst voor project in kader werelddiaconaat 

In de kerkgroet stukjes plaatsen over het werelddiaconaat 

Contact met andere organisaties die werken op het gebied van het werelddiaconaat 

Infomap samenstellen 

 
Kerkenraad 
 
Huidige situatie: 
 

Moderamen 
Het moderamen (het dagelijks bestuur) bestaat uit normaal gesproken uit vier 
personen, namelijk: de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de voorzitter van de 
diaconie en de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Deze personen 
worden voor vier jaar gekozen. De verkiezing vindt in de kerkenraadsvergadering 
plaats. 
Het moderamen heeft als voornaamste taken: 
- voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen  
- uitvoeren van kerkenraadsbesluiten 
- beleid voorbereiden 
- lopende en spoedeisende zaken afhandelen 
 



Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Er zijn op dit moment 7 wijken in 
onze gemeente. Normaal gesproken krijgt elke wijk een ouderling en een diaken 
toegewezen. Daarnaast kent de kerkenraad twee jeugdouderlingen die speciaal 
belast zijn met het jeugd- en jongerenwerk en een seniorenouderling voor de oudere 
gemeenteleden. Vanuit de kerkenraad worden er afgevaardigden benoemd voor de 
Classis Almelo en voor de diverse commissies. 
  
Gemeenteavond  
Minimaal één keer per jaar wordt een gemeenteavond gehouden met een actueel 
thema als hoofdonderwerp. Op deze avond wordt de gemeente gehoord en kunnen 
vragen worden gesteld over de gang van zaken in de kerk. 
Bovendien wordt er twee keer per jaar een gemeenteavond gehouden waarop, naast 
algemene zaken, de financiën aan bod komen.  
Elke gemeenteavond wordt ruim van tevoren door middel van de Kerkgroet  en door 
afkondigingen in de eredienst aangekondigd.  
 
Beleid voor 2014-2018: 
Er zal maximale aandacht gegeven worden aan het op peil brengen van de 
kerkenraad.  
De komende jaren zal er onderzoek plaats gaan vinden naar een andere manier van 
werken van de kerkenraad. Bovendien zal onderzocht gaan worden of het mogelijk is 
om de grootte van de kerkenraad te beperken door verschillende werkzaamheden op 
te splitsen en bij de uitvoering van die deeltaken gemeenteleden in te schakelen. 
 

Pastoraat 
 
Huidige situatie: 
De Gereformeerde Kerk van Westerhaar wil het pastoraat gestalte geven vanuit de 
volgende werkdefinitie: pastoraat houdt in: omzien naar elkaar.  
De huidige werksituatie is als volgt: 
Omdat de gemeente momenteel vacant is wordt het ‘bijzondere’ pastoraat c.q. 
crisispastoraat verzorgd door de vrijwillig pastoraal werker 
Voor het overige pastoraat zijn er wijkteams ingesteld. ledere wijk heeft een 
wijkteam. Dit team bestaat uit, indien aanwezig, de wijkouderling, de wijkdiaken, een 
lid van diaconia en een aantal contactpersonen. 
Regelmatig vindt er wijkteamoverleg plaats waarin ervaringen en informatie worden 
uitgewisseld. De wijkteams kunnen verschillende activiteiten binnen de wijk 
organiseren. Elk team is daarin vrij. 
Wijkavonden / groothuisbezoeken worden samen met het team georganiseerd. De 
wijkouderling of de wijkdiaken staat aan het hoofd van het wijkteam. 
Naast het pastorale werk in zijn of haar wijk heeft de wijkouderling ook een aantal 
‘ambtelijke' taken zoals het aanwezig zijn bij de kerkdiensten en bij rouw- en 
trouwdiensten en het als afgevaardigde de kerk naar buiten toe vertegenwoordigen. 
 
 



Wijkcontactpersonen 
De taak van de wijkcontactpersonen is het assisteren van de ambtsdragers bij hun 
werk in de wijken. Zij leggen vooral bezoeken af bij bejaarden, alleenstaanden, 
langdurig zieken, geboortes, jubilea en nieuw ingekomenen. In een aantal gevallen 
wordt een kleine attentie aangeboden. De wijkteams hebben regelmatig contact met 
elkaar. 
De namen van de wijkcontactpersonen staan vermeld in het jaarboek. 
  
Beleid voor 2014-2018: 
Er zal de komende jaren meer aandacht geschonken worden aan het functioneren 
van de wijkteams om er voor te zorgen dat de continuïteit van het pastoraat 
onafhankelijker wordt van het al dan niet kunnen vinden van wijkouderlingen. 
De taak van de wijkcontactpersonen zal bezien worden om te bepalen of het nog 
steeds zinvol is om op deze manier te werken. 
 

Diaconaat 
 
Huidige situatie: 
In het diaconaat wordt de dienst van de gemeente in de wereld zichtbaar.  
De dienst van de diakenen strekt zich uit van, naast het collecteren in kerkdiensten, 
het assisteren bij de Avondmaalsviering tot het verlenen van diensten aan 
behoeftigen, zieken en rechtelozen, wereldwijd. Tot deze dienst behoort ook het 
activeren en het bewust maken van de verantwoordelijkheid van de lokale gemeente 
tot diensten aan de naasten, zoals het gemeenteleden doen activeren in sociaal-
maatschappelijke organisaties. 
De diaconie verzorgt de aansluiting van de kerkradio bij gemeenteleden die de 
wekelijkse erediensten niet meer kunnen bijwonen en zorgt voor het rondbrengen 
van de daarbij behorende liturgie. Ook zorgt de diaconie voor het opnemen van de 
kerkdiensten en het rondbrengen van de Dvd’s naar mensen die de diensten 
doordeweeks beluisteren. 
 
Beleid voor 2014-2018: 
De diaconie zal de gemeente nog meer voorlichten over hun taken door deze meer 
zichtbaar tot uiting te brengen. Er zal onderzoek plaatsvinden naar een andere 
voorziening voor de kerkradio, indien mogelijk via internet, omdat de huidige provider 
met deze service stopt.  
 

Vorming en Toerusting 
 
Huidige situatie: 
We brengen onze kinderen zo jong mogelijk in aanraking met het geloof. Dat begint 
thuis en later komt daar van de kant van de kerk de nodige ondersteuning bij. Omdat 
we geloven dat geloven een proces is dat nooit helemaal ‘af’ is, maar ons hele leven 
doorgaat, vinden we ook dat groeien in het geloof het hele leven door moet kunnen 
gaan. Vorming en toerusting is er daarom niet alleen voor de jongeren, maar voor 
alle gemeenteleden. 
Momenteel is er in onze gemeente het volgende aanbod: 
- Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar: Kindernevendienst. 
- Voor jongeren van 14 t/m 17 jaar: catechese  



- Voor jongeren vanaf 18 jaar: catechese in samenwerking met de Gereformeerde 
kerk van Sibculo 
- Voor jongeren is er tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan de belijdenis-   
catechisatie. 
- Voor jongeren van 6 tot 12 jaar zijn er jeugdclubs. 
- Voor volwassenen zijn er gesprekskringen, die eenmaal per maand bijeen komen 
om te spreken over onderwerpen m.b.t. kerk en geloven (op dit moment geen actieve 
groep) 
- Tijdens de kerkenraadsvergadering is er standaard een ‘moment van bezinning’. 
Hierin komen allerlei onderwerpen, die het kerk-zijn raken, aan de orde. 
- Catechisatie wordt in de verschillende leeftijdscategorieën bij voorkeur gegeven 
door gemeenteleden of predikant. 
- Belijdeniscatechisaties worden gegeven door de eigen predikant of in 
samenwerking met de Gereformeerde kerk van Sibculo door de predikant van 
Sibculo. 
 
Beleid voor 2014-2018: 
Veel aandacht zal worden gericht op het betrekken van jeugd / jongeren bij de kerk 
als organisatie en de toerusting van deze groep. Daarvoor zal veel energie en 
creativiteit nodig zijn. Voor de komende jaren willen we in elk geval proberen het 
huidige aanbod te continueren. Nodig hiervoor is een persoonlijke benadering 
waarbij de jongeren in een 1-op-1 situatie worden aangesproken. 
Bovendien zullen de mogelijkheden van de nieuwe media worden onderzocht en, 
indien mogelijk, toegepast door gemeenteleden in samenwerking met de jongeren 
van de kerk. Daarnaast zal gestimuleerd worden dat jongeren elkaar ontmoeten 
buiten de kerk en zal er feedback gevraagd van de jongeren. 
 

Jeugdwerk 
 
Huidige situatie: 
De jongeren vormen de toekomstige kerk. Op een voor hen begrijpelijke manier zijn 
er mogelijkheden voor hen: 
- om leren nadenken en verdiepen in hun eigen geloof 
- om met elkaar gemeenschapszin te ontwikkelen en te beleven 
- om te leren en te ervaren hoe je voor een ander wat kunt betekenen. Deze 
aandachtspunten lopen als een rode draad (wellicht niet altijd even duidelijk 
zichtbaar) door het jeugdwerk. 
 

Jeugdouderling. 
Er zijn op dit moment 2 jeugdouderlingen. De jeugdouderlingen zijn er voor 
doopleden tot ca 21 jaar. (De zorg voor oudere leden en belijdende leden is voor de 
wijkouderling.) De jeugdouderling werkt samen met de predikant. Zij houden contact 
met de jeugd.  
 

Jeugdwerkcentrale 
 
De huidige JWC bestaat uit de beide jeugdouderlingen, afgevaardigden van het 
clubwerk, de kindernevendienst en enkele algemene bestuursleden. De taak van de 
JWC is vooral het coördineren en stimuleren van het jeugdwerk. 
 



Clubwerk 
 
Het clubwerk is verdeeld in twee groepen, groep 1 t/m 4 basisschool en groep 5 t/m 8 
basisschool.  
 

Kindernevendienst 
 
Elke zondag wordt er in de morgendienst kindernevendienst gegeven voor de 
groepen 1 t/m 8 van de basisschool.  
Er wordt in de kindernevendienst gewerkt met de methode “Vertel het maar”,  
In de Adventsperiode en de Lijdenstijd / Veertigdagentijd wordt er gewerkt met een 
project, gericht op de betreffende periode. In de kerk wordt dan ook vorm gegeven 
aan wat er in de kindernevendienst wordt behandeld. Vaak in de vorm van een 
verbeelding, lied en/of een korte toelichting. 
 
De kinderen verlaten de kerk vóór de eerste schriftlezing en komen tijdens het naspel 
van het lied na de preek terug in de kerk. 
 
Beleid voor 2014-2018: 
Voorop staat dat de kerk voortdurend in gesprek moet zijn met de jongeren.  

Jeugdleden moeten als volwaardige leden worden beschouwd. Met hen moet op voet van 

gelijkheid worden gesproken en omgegaan, met aandacht voor de meer ‘eigen’ en eigentijdse 

belevingen. Gezocht en geëxperimenteerd zal worden, samen met de jongeren, naar en met 

vormen in de organisatie en uitvoering van de kerk. Hierbij wordt een ‘levende’ kerk als 

uitgangspunt gekozen. 

  

Kerkelijk bureau 
 
Huidige situatie: 
Hiervoor wordt een gemeentelid verkozen. Deze verzorgt de ledenadministratie van 
de kerk. Er wordt gewerkt met LRP. 
Aan het begin van het jaar wordt in de Kerkgroet een overzicht gegeven van het 
aantal leden. Mutaties worden besproken in de kerkenraadsvergadering en 
doorgegeven aan de wijkouderling, die deze met het wijkteam doorneemt.  
 
Beleid voor 2014-2018: 
Omdat het LRP systeem nog niet optimaal gebruikt wordt zal er aandacht besteed 
worden aan het opleiden van de gebruikers van dit systeem. 
  

Financieel beheer 
 
Huidige situatie: 
Het financieel beheer wordt uitgevoerd door College van Kerkrentmeesters (CvK). 
  
Dit college werkt volgens de daartoe in de kerkorde opgestelde regels en is 
verantwoordelijk voor het functioneren van de kosters, boekhouder, 
tuinonderhoudsmensen en de schoonmaakster. Dit zijn allemaal vrijwilligers. 
Zij heeft verder onder haar beheer de gebouwen, het kerkorgel en het beheer over 
de financiën. 
De financiële administratie is in handen van de daartoe benoemde boekhouder. 



Deze draagt zorg voor het opstellen van de begroting, jaarrekening, etc. 
Alle kerkelijke commissies, die een financieel beroep doen op het CvK behoren 
jaarlijks een begroting te maken, en moeten een financieel verslag overleggen van 
de werkelijk door hen gedane uitgaven. 
 

Beleid voor 2014-2018: 
Er zal de komende jaren, i.s.m. het RDC,  extra aandacht geschonken worden aan de actie 

“Kerkbalans”  om er voor te zorgen dat de inkomsten op peil blijven, ondanks een 

teruglopend ledenbestand. Daarnaast zal er extra aandacht geschonken moeten worden aan 

andere manieren van geldwerving omdat de inkomsten uit de actie “Kerkbalans” niet 

voldoende zijn om alle kosten te dekken indien er ookm een predikant in dienst is. 

 

Financiële positie 
Onder de huidige omstandigheden kan worden aangenomen dat de reserves van de 
gemeente voldoende zijn om in de tekorten, die zullen ontstaan bij het in dienst 
hebben van een parttime predikant, te voorzien. 
Wel is er de druk om de financiële positie van het college van kerkrentmeesters te 
versterken om de tekorten zo klein mogelijk te houden.  
 

Predikantsplaats 
 
Huidige situatie: 
De vorige predikant had  een dienstverband van 50%. Momenteel wordt er samen 
met de Gereformeerde kerk van Sibculo gezocht naar een predikant die 50% 
werkzaam zal zijn voor de kerk van Sibculo en 50% voor de kerk van Westerhaar. 
 
Beleid voor 2014-2018: 
We streven ernaar om samen met de Gereformeerde kerk van Sibculo een fulltime 

predikant(e) te beroepen. Mocht dit lukken dan zal Westerhaar zelfstandig op zoek gaan naar 

een predikant(e) voor een dienstverband van 50% 


