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1. Voorwoord
Het voorliggende beleidsplan is een handvat om voor de periode 2021 tot en met 2025
richting te geven aan het handelen van de Hervormde Gemeente van Benschop. Dit
Beleidsplan richt zich op de hoofdlijnen en heeft daarnaast een jaarlijkse uitwerking in
deelplannen voor de verschillende doelgroepen in de gemeente. Deze hoofdlijnen zijn
voortgekomen uit overleg met de gemeente en uitgewerkt door kerkenraad en een
commissie van gemeenteleden en enkele ambtsdragers. Het beleidsplan voorziet in de
behoefte op eenvoudige wijze een leidraad te zijn voor genoemde periode waarna er
een evaluatie zal plaatsvinden. De jaarplannen zullen getoetst worden aan de
geformuleerde doelen en na afloop van het jaar geëvalueerd worden. Dit om er voor te
zorgen dat deze een consistent geheel blijven vormen met het beleidsplan.
1.1 De gemeente
De Hervormde Gemeente van Benschop is een zelfstandige kerkelijke gemeente binnen
de Protestantse Kerk in Nederland, hierna te noemen PKN. In het kerkzegel staat de
tekst: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de
gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel temeer als u de grote dag ziet
naderen. Hebr. 10: 25. De tekst wil de gemeente prikkelen om bewust op weg te zijn in
het huidige tijdsgewricht. De gemeente verbindt zich aan het gereformeerd belijden
met de Bijbel en de Belijdenisgeschriften als bron van al haar handelen.
Er is in ons dorp eveneens een Protestantse Gemeente waarmee op bestuurlijk niveau
contacten zijn maar er is geen verdere samenwerking. Tevens is er een Rooms
Katholieke gemeenschap in Benschop welke deel uitmaakt van een regionale parochie.
Met de lokale RK gemeenschap is er eveneens bestuurlijk contact. Gezamenlijke
activiteiten worden spaarzaam ondernomen. Er is wel een Volkskerstzang waaraan de
drie gemeenschappen deelnemen, bestuurlijk is de Volkskerstzang een zelfstandig
orgaan.
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1.2 Opbouw van de gemeente
De opbouw van de gemeente in getallen. Peildatum 26 september 2020
Dooplid
588
Aantallen 2016
Ongedoopt lid
18
Dooplid
607
Belijdend lid
400
Belijdend lid
381
Mee geregistreerd 137
Overige
98
Totaal
1.143
Totaal
1.086
Gastlid
geen
Leeftijdsopbouw:
0 - 10 jaar :
11 - 20 jaar :
21 - 30 jaar :
31 - 40 jaar :
41 - 50 jaar :
51 - 60 jaar :
61 - 70 jaar :
71 - 80 jaar :
81 - 90 jaar :
91 - 100 jaar :
100 + jaar :

87 personen
122 personen
135 personen
94 personen
123 personen
160 personen
157 personen
100 personen
53 personen
7 personen
0 personen
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2. Visie
De Hervormde Gemeente is een belijdende gemeenschap in een seculiere wereld, een
wereld waarin het niet vanzelfsprekend is om te geloven in God. In deze wereld wil de
Hervormde Gemeente een levend bewijs zijn van Gods toewending tot deze wereld. De
bron van het kerkelijk leven richt zich op God haar Schepper en onderhouder die in
Jezus Christus tot ons gekomen is. Het is God die ons door Zijn Woord en Geest leidt en
onderhoud. Die in Jezus Christus verzoening heeft bewerkt voor allen die in Hem hun
Heer en Heiland erkennen. Die gelovig beamen zonder Christus niet te leven. Daarin wil
de Hervormde Gemeente herkenbaar zijn in ons dorp. Naast de lokale presentie ook
door deelname aan missionaire doelen buiten de eigen omgeving in de wereld om ons
heen. Ook buiten de eigen gemeente handelen vanuit de opdracht om te gaan en te
onderwijzen hoort daar bij.
2.1 Missie
De Hervormde Gemeente wil een zichtbaar baken zijn van geloof in deze seculiere
wereld. Daartoe zet de gemeente zich in om in verkondiging en pastoraat actief te zijn
in de eigen context. Daarnaast richt het diaconaat zich op de leniging van nood in de
wereld, binnen en buiten de eigen gemeente. In het voorleven en doorgeven vanuit de
kracht van het Evangelie wordt de genade van Christus zichtbaar in deze wereld. De
gemeente strekt zich uit naar de komst van Jezus Christus en wil daarvan getuigen in
deze wereld. Vanuit de opdracht van onze Heere Jezus Christus wil de Hervormde
Gemeente een zichtbaar baken zijn van geloof in een seculiere wereld.
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3. Beleid
De kerkenraad bepaalt in overleg met de gemeente en na haar gehoord te hebben het
beleid. Het beleid is gerelateerd aan de Kerkorde van de PKN met behoud van de
Hervormde signatuur van deze gemeente.
Het beleid is vastgelegd in dit beleidsplan en is daarmee leidend in het handelen van de
kerkenraad. De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit een
voorzitter, scriba en assessor en wordt bijgestaan door de predikant. Het moderamen is
dienstbaar aan de kerkenraad en bereid de vergaderingen voor en doet voorstellen. Het
moderamen fungeert als dagelijks bestuur en doet dat wat nodig is om besluiten
uitvoering te geven. Het moderamen is daarmee gemachtigd om zonodig besluiten te
nemen in lijn met het vastgelegde beleid.
Beleidsontwikkeling is een taak van de kerkenraad als geheel. Om een goed werkend
Beleidsplan te hebben en te houden wordt dit Beleidsplan jaarlijks geëvalueerd.

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen. De
kerkenraad als geheel stelt het beleid vast en kan zich laten bijstaan door deelraden of
organen van bijstand. Zo is er een Jeugdraad, muziekgroep, begraafplaatscommissie,
een ouderencomité, een welkomst en bloemengroet comité, een evangelisatie zendingscommissie. Deze organen werken nauw samen met de kerkenraad vanuit de
speciale opdracht aan hen opgedragen. Zij zijn verbonden aan de pastorale of aan de
diaconale sectie vanuit de kerkenraad. De ouderlingen-kerkrentmeesters kunnen zich
laten bijstaan door kerkrentmeesters conform de regels gegeven in de Kerkorde van de
PKN.
3.1 Eredienst
De eredienst vormt de kern van het gemeentelijk leven. Hier komt de gemeente samen
rondom het Woord en de Sacramenten. Hierin krijgt de schuldbelijdenis en de
lofprijzing gestalte in het gezamenlijk belijden van het geloof en het centraal stellen van
Gods geboden. De liturgie begeleidt de gemeente hierin op zodanige wijze dat er een
herkenbare opbouw is die versterkend werkt voor alle aanwezigen tijdens de dienst.
Zowel in de kerk als voor hen die thuis of elders meeluisteren en kijken. De liturgie
wordt in bijzondere diensten aangepast aan de op dat moment aanwezige doelgroep,
denk aan doop- en avondmaal diensten, aan diensten met anders begaafden, aan
jeugddiensten en trouw- en rouwdiensten.
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In 2019 is door de jeugdraad en de jeugd een visiestuk geschreven over jongeren en de
eredienst. De kerkenraad neemt dit visiestuk in overweging tezamen met de
ontwikkelingen in de afgelopen jaren.
3.2 Jaarthema
Het jaarthema wordt jaarlijks vastgelegd voorafgaande aan de start van het winterwerk
en geïmplementeerd in alle geledingen van de gemeente. Mede door het jaarthema als
zoutend zout en lichtend licht te laten functioneren kan de gemeente als geheel daaruit
zegen dragen.
3.3 Sacramenten
De gemeente is door Christus geroepen, zij draagt Zijn naam, zij is een lerende en
dienende gemeente. Naast lofprijzing en gebed is onderwijs een belangrijke pijler om
het werk van de Heilige Geest door Gods Woord in alle vezels van de gemeente te laten
doorwerken. Hierin zijn de sacramenten een belangrijk middel om zichtbaar en
onzichtbaar werkzaam te zijn tot lof van God en tot heil van de gemeente. Kinderdoop
is de leidende praxis terwijl het Avondmaal toegankelijk is voor belijdende leden van de
gemeente en van de PKN als geheel. Hier kan de kerkenraad echter van afwijken als de
pastorale situatie daarom vraagt.
3.4 Onderwijs
Het leren in de gemeente vind plaats op verschillende plaatsen. Ten eerste is er de
catechese aan de jongeren. De jongerencatechese richt zich op het bewust worden van
het leven in deze wereld in samenhang met het geloof in God. Het geloof zal vanuit een
zichtbaar geloof zowel van de gemeente als geheel als op individueel niveau
overgedragen worden aan de jongeren in de gemeente. Er wordt gewerkt met de
methode welke door de HGJB is ontwikkeld, Follow Me en Follow Me next. Ten tweede
is er de belijdeniscatechese. De belijdeniscatechese richt zich op het vormen van
gemeenteleden tot belijdende leden met toegang tot en deelname aan het heilig
Avondmaal. Ten derde wordt er actief dooponderwijs gegeven aan diegenen die hun
kind willen laten dopen. De doopcatechese wil het geloof van de doopouders
versterken en richting geven aan het geloofsonderricht in de gezinnen. Dopen is een
mens toevoegen aan het verbond in Christus, daarop zal de focus gericht zijn.
Toegebracht worden tot de genade omdat God mensen aan zich wil binden, maar meer
nog: God bindt zich aan mensen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw, Hij kan zichzelf
niet verloochenen. 2 Tim. 2: 13
8
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Jonge gezinnen zullen actief betrokken worden bij het leven in de gemeente. Een
speciale jonge gezinnen kring is daarin een nuttig instrument. Hierin kunnen ouders
met jonge kinderen elkaar ontmoeten en versterken in de vragen die er kunnen zijn in
de opvoeding van hun kinderen.
Als laatste wordt er huwelijkscatechese nagestreefd. Hoewel in de huidige tijd een
tendens valt te bespeuren naar ongehuwd samenwonen willen wij gestalte geven aan
het huwelijk zoals door Christus is voorgehouden. De huwelijkscatechese zal gericht zijn
op trouw en oprechtheid van de echtelieden naar elkaar. Trouw zoals Christus trouw is,
oprecht opdat het de liefde in voor en tegenspoed als hoogste goed wil zien in een
christelijk huwelijk. Huwelijkscatechese zal vragen naar het geloof van het aanstaande
echtpaar en de reden van hun vraag naar kerkelijke bevestiging en inzegening. Opdat
het besef groeit dat het huwelijk een heilige instelling is waarin er een keuze voor het
leven gemaakt wordt.
3.5 Kringwerk en Bijbelstudiegroepen
In de gemeente zijn een aantal kringen en bijbelstudiegroepen actief, hierin is er ruimte
voor bezinning en het samen onderzoeken van Gods Woord. Het is van het
allergrootste belang het geloofsgesprek te voeren en de Bijbelkennis te vergroten. In
het samenkomen in deze groepen ontstaat de ruimte voor ontwikkeling van
Bijbelkennis en het leren spreken met elkaar over wat de Bijbel ons nu zeggen wil.
Vrijmoedigheid is aan te leren en wordt hiermee gestimuleerd. Uitbouw van deze
activiteiten is nodig om de kennis van geloofszaken te verbeteren en daarmee de
geloofsoverdracht te bevorderen.
3.6 Missionaire activiteiten
Missionaire opdracht van de gemeente wordt mede gestalte gegeven door de
evangelisatie commissie. We nemen deel aan acties en concrete projecten in de eigen
omgeving zowel als aan internationaal werkende organisaties. Hierin komt het
missionair handelen tot uitdrukking vanuit de opdracht die Christus heeft
geformuleerd: U zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem…tot aan het uiterste van de
aarde. Hand. 1: 9b.
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3.7 Predikant
De predikant vervult zijn functie en taken in overeenstemming met het Beleidsplan en
de profielschets waarin deze zijn vastgelegd. De predikant vormt tezamen met de
ouderlingen het consistorie en zij zijn verantwoordelijk voor het bezoekwerk in de
gemeente. Onder de taak van de predikant valt ook het leren in de gemeente, met
name de catechese. Ook zal de predikant actief leiding geven aan doop- en
huwelijkscatechese.

3.8 Pastoraat
Het werk in het pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het werk in de gemeente. Het
pastoraat is een vast onderdeel van het werk van de predikant welke ondersteund en
bijgestaan wordt door de ouderlingen. Samen zorgen zij voor bezoeken aan allen die tot
de gemeente behoren. De predikant heeft als kerntaak het ziekenbezoek en het
begeleiden van stervenden en rouwenden in de gemeente.
Teneinde een goed werkend geheel te vormen is de gemeente onderverdeeld in wijken.
Aan iedere wijk is een ouderling toegewezen welke op regelmatige wijze de
gemeenteleden bezoekt. Daarin mogen de gemeenteleden verwachten dat ze gehoord
worden overeenkomstig de opdracht van Christus. Werken vanuit het liefdesgebod:
Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf, staat centraal.
Het pastoraat wordt tweeledig ingevuld, enerzijds is er persoonlijk bezoek zoals
huisbezoek en crisispastoraat, anderzijds wordt ingezet op wijkgericht werken met
groot huisbezoek.
Jeugdpastoraat wordt mede gestalte gegeven door de jeugdouderling met de
jeugddiaken. Voor persoonlijke vragen zijn er meerdere vertrouwenspersonen actief
voor de jongeren van de gemeente.
De Kerkenraad zal actief luisteren en het gesprek voeren over actuele thema’s wanneer
deze zich voordoen. Indien er aanwijzingen zijn van geestelijke nood op welk terrein
ook, dan zal actief gereageerd worden op individuele vragen met het oog op het welzijn
van de gehele gemeente.
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3.9 Diaconaat
Diaconaal werk is een speerpunt van het gemeentezijn in de eigen gemeente met oog
voor de samenleving om ons heen. Een levende gemeente is een diaconale gemeente
welke ook zichtbaar wordt in dienst aan de naaste. Daarbij is er oog voor de
samenleving als geheel, ook als deze geen deel uitmaakt van de geloofsgemeenschap.
Er is ook diaconale aandacht voor de wereld om ons heen in groter verband, denk aan
rampen in de wereld waarbij het nodig is om bij te dragen aan het lenigen van de nood
waar ook ter wereld. Er wordt een Jaarplan gemaakt teneinde beleid gestalte te geven
in een aantal vaste doelen, tevens blijft er ruimte voor crisisbeleid.
3.10 Jeugdwerk
Het jeugdwerk is een van de belangrijke pijlers van het werk in onze gemeente en
wordt gestalte gegeven door de Jeugdraad. De Jeugdraad is een semi-zelfstandig
orgaan met een eigen bestuur waarin namens de Kerkenraad zitting hebben de
jeugdouderling en de jeugddiaken. De jeugdraad heeft een zelfstandig Jeugdbeleidsplan
waarin de activiteiten en doelen zijn omschreven. Het Jeugdbeleidsplan wordt na
goedkeuring van de Kerkenraad onderdeel van het Beleidsplan. De Jeugdraad maakt
voor ieder jaar een jaarplan waarin ook herkenbaar wordt aangesloten op het
Jaarthema.
3.11 Beheer
Het beheer van de kerkelijke middelen en gebouwen berust bij het College van
Kerkrentmeesters. Zij dragen zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente en
doen alles wat nodig is voor de voortgang van de verkondiging en het leren in de
gemeente. Hiertoe doen zij jaarlijks voorstellen aan de kerkenraad waarbij aangesloten
wordt bij het jaarthema en bij de mogelijkheden die er op financieel gebied zijn.
Zonodig wordt er beleid ontwikkeld om in de benodigde gelden te voorzien die een
ongestoorde voortgang van het gemeenteleven mogelijk maken en houden. Voorstel:
het CvK ontwikkeld een jaarplan waarop de begroting van de deeljaren is gebaseerd. Zij
legt dit jaarlijks voor aan de Kerkenraad teneinde het voorgestelde beleid uit te voeren.
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4. Communicatie
Communicatie vindt plaats op alle niveaus van kerkzijn. Iedere uiting in pastoraat,
diaconaat en beheer zijn communicatieve handelingen. Vanuit dit besef te leven als
gemeente betekent een bewustzijn hebben en aankweken dat alles wat er gedaan
wordt van belang is naar en voor de ander. Dat is zowel de direct betrokkene alsook de
omgeving dichtbij of ver weg. (Denk aan het missionaire handelen.) Voorstel:
communicatie vraagt in alle facetten van het gemeentezijn aandacht. Als levende
gemeente van Christus zijn we geroepen om een zoutend zout en een lichtend licht te
zijn. Binnen de gemeente maar ook daarbuiten. Communicatie is een verzamelwoord
waaronder al het werk in de gemeente zichtbaar wordt.
4.1 Communicatiemiddelen
Kerkzijn is communiceren. Hoewel dat gemakkelijk gezegd is gaan er in de
communicatie niet alle dingen even goed. Te denken valt aan agenda’s die overlap
hebben. Maar ook afkondigingen die onnodig veel informatie bevatten terwijl daar
maar heel weinigen mee bediend worden. Willen we naar een goede
informatievoorziening gaan dan is het van belang dit groepsgewijs te organiseren.
Daarmee is het nodig doelgroepen te onderscheiden en te inventariseren welke van de
communicatiemiddelen er bij hen in gebruik zijn.
4.1.1 Website
De website is een onmisbaar onderdeel in de communicatie in en met de gemeente. De
website is een actuele informatiebron en wordt zorgvuldig onderhouden zodat de
beschikbare informatie bij de tijd is en blijft. De website wordt onderhouden onder de
verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Zij dragen zorg voor een zorgvuldige
verwerking van de aangeboden gegevens en doen dit in overeenstemming met de
vigerende regels van de privacywetgeving.
4.1.2 Kerkelijke informatiebladen
De gemeente neemt deel aan het regionale kerkblad De Bazuin, hierin wordt wekelijks
aan geabonneerden informatie verstrekt. Geen abonnee is dus geen informatie.

Naast het regionale blad is er een maandelijkse uitgave: de Sonar, welke na afloop van
de eredienst wordt meegegeven. Het blad heeft daarmee een beperkt bereik hoewel
de kerkradioluisteraars wel een exemplaar thuis ontvangen. Er is geen zicht op het
bereik van de Sonar, daar zou helderheid over moeten komen.
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4.1.3 Appgroepen en overige social media
Er wordt gebruik gemaakt van diverse social-media. Denk aan app-groepen, een
Facebook pagina voor de VBW, een Instagram account voor de JV om er enkele te
noemen. Het is van belang bij het gebruik van social-media de kernwaarden van onze
Hervormde Gemeente actief in het oog te houden. Dit met het oog op de identiteit en
de kwaliteit die we nastreven.
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5. Samenvatting
Samenvattend kunnen we stellen dat er veel gedaan wordt door heel veel mensen. Dat
is zegen in deze gemeente, velen steken de handen uit de mouwen. Dankbaarheid over
wat er allemaal mogelijk is in deze Tuin van onze Heere en Heiland voert de boventoon.
Zorgen zijn er over de invulling van de eredienst, hoe betrekken we de gemeente als
geheel bij de ontwikkeling van de eredienst met oog voor alle leeftijden?

Tweede zorgenpunt blijft de communicatie. Hoe zorgen we dat er niet langs elkaar heen
maar met elkaar gewerkt wordt? Het Jaarthema is mooi om te hebben maar hoe werkt
dit door in de geledingen van de gemeente? Het blijft nu hangen in het noemen zonder
dat er diepgang is vanuit het thema.
Doop- en huwelijks-catechese vragen aandacht en implementatie in het onderwijs in de
gemeente. Ook de deelname aan de catechese door de jongeren baart zorgen. Hoe
komen we tot een breder bereik van de jeugd en hun betrokkenheid bij de catechese.
Geloofsgesprek stimuleren is nodig om daarmee kennis van de Bijbel en de
belijdenisgeschriften en daarmee het geloof te versterken. Het is van belang om
bijbelstudiegroepen te formeren en daarbij hulpmiddelen te verstrekken. Wellicht kan
er een meerjarenplan komen voor deze vorm van leren in de gemeente.
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6. Actiepunten
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Jaarplanning met een lijst van contactpersonen (Allen 2021)
Beleid ontwikkelen i.v.m. privacy gevoelige gegevens met name voor de adressen
op de website en het noemen ervan in de kerk i.v.m. AVG (CvK 2021)
Liturgische commissie onderzoeken (KR 2021)
Jaarthema breder uitwerken (KR, Con., CvK, D. ’21-’22-’23-’24)
Jaarplannen maken en actueel houden (KR, Con., CvK, D. ’21-’22-’23-’24)
Communicatie in alle geledingen op elkaar laten aansluiten en actief beheren
(Altijd en iedereen)
Bijbelkennis actief stimuleren d.m.v. studiegroepen en huiskringen (Con., ’21-’22’23-’24)
Organogram maken van de activiteiten met de contactpersonen (Moderamen ’21)
Besluitenlijst opstellen en plaatsen in Dropbox (Scriba wanneer nodig)
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