
 HERVORMDE  GEMEENTE  ZONNEMAIRE     Blad 1. 

 

BELEIDSPLAN VOOR  DE  jaren  2013 - 2017. 

De samenstelling van onze gemeente is per 1 januari 2013 :  

Belijdende leden 13 m  - 24 v = 37 

    Doopleden > 18jr 26 m - 29 v = 55 

    Doopleden < 18jr   4 m -   2 v =   6 

    Overigen  11 m  -   6 v = 17 

    TOTAAL    =        115 

 

PREAMBULE  

Ons kerk - zijn is geen doel op zichzelf , we zijn een gemeente van Christus. 

Artikel 1 van de Kerkorde van de PKN , handelend over de roeping van kerk en gemeente 

stelt dan ook: 

“Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 

Woord te horen en te verkondigen” 

“De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer 

en verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, 

maatschappij en staat”.  

 

MISSION  STATEMENT 

1. De gemeente heeft een drievoudige roeping 

 

De gemeente van Jezus Christus bestaat niet voor niets. De gemeente heeft een roeping.  

Uit de Bijbel blijkt dat die roeping drievoudig is : 

-een roeping naar God     : de roeping naar Boven 

-een roeping naar elkaar     : de roeping naar Binnen 

-een roeping naar de wereld     : de roeping naar Buiten 

  

Het gaat dus in de gemeente om  :    - omgang met God 

                                                          - gemeenschap met elkaar 

                                                                 - dienst aan - en getuigenis in de wereld. 

  

Deze drie aspecten vormen de kern of hart van onze kerk. Elk van deze aspecten is wezenlijk 

en geen van drie aspecten kan gemist worden. Als de gemeente niet alle drie aspecten naast 

elkaar behartigt, loopt ze haar roeping mis.  

De gemeente dient er tegelijkertijd te zijn voor God, voor elkaar en voor de wereld. 

Het is belangrijk ( zeker naar jongeren toe ) om duidelijk te maken dat kerk-zijn, veel meer is 

dan de zondagse eredienst. 

Het omzien naar elkaar en de wereld om ons heen in fundamenteel voor de gemeente van 

Christus. Daartoe is de gemeente geroepen.  

Ze komt samen rondom Gods Woord om die roep te horen en er in allerlei verbanden en op 

allerlei manieren gehoor aan te geven in diaconaat en pastoraat. 
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2. We willen een zelfstandige gemeente blijven : onder de noemer van de PKN. 

  

a) we willen ons blijven bezighouden met dat waar we goed in zijn: betrokken bij elkaar, naar 

elkaar omzien en naar degenen die extra zorg behoeven. De kerk is het middelpunt van ons 

dorp, de plaats waar we elkaar ontmoeten en waar we tot rust en tot God komen.  

En we blijven ons afvragen: 

- wat betekent het geloof voor ons individueel en  als gemeente   

- hoe geven we invulling aan het gemeente zijn 

- wat kunnen we als kerk betekenen voor de gemeente Zonnemaire 

- kunnen we een plaats vinden voor de jongeren 

b) de eredienst moet het vertrouwde middelpunt van onze kerkelijke activiteiten zijn.  

Toch willen we waar mogelijk ook meegaan met vernieuwingen, zodat we niet stilstaan maar 

ook in de eredienst in beweging blijven. Bijvoorbeeld door het gebruik van de nieuwe 

Bijbelvertaling en het nieuwe liedboek, wat in de loop van 2013 verwacht wordt. 

c) we gaan samenwerking met andere gemeenten niet uit de weg, ook  gezien vanuit onze taak 

in deze wereld maar als kleine zelfstandige gemeente. 

 

BELEIDSPLAN  

Werkgroepmodel en werkwijze kerkenraad 

In ordinantie 4 van de kerkorde worden kaders gegeven voor het arbeidsveld (art. 7) en de 

werkwijze (art. 8) van de kerkenraad. Dit is uitgewerkt in de plaatselijke regeling. We willen 

enkele punten wijzigen in de plaatselijke regeling: 

 

HET WERKGROEPMODEL.  

1. er is samenwerking inde lijdenstijd met de kerken van  Noordgouwe / Dreischor  en 

Brouwershaven en in de adventstijd met die van  Noordgouwe / Dreischor en Kerkwerve.  

 

2. Er is een evenementencommissie van onze Gemeente die zorg draagt voor het volledig 

organiseren alle bijbehorende zaken rondom het Oogstpalet van Klank en Kleur een 

evenement gedurende drie dagen  rond de Dankdienst voor Gewas en Arbeid. Deze 

commissie draagt eveneens zorg voor de aanwezigheid  en de invulling van een kraam van 

onze Gemeente op de plaatselijke Oranjemarkt en Kerstmarkt. Verder ondersteunen zij de 

maaltijd voor ouderen in de kersttijd en de barbecue avond in augustus.. 

 

VERKIEZING AMBTSDRAGERS 

De artikelen in de ordinantie en plaatselijke regeling spreken voor zich. Op dit moment zien 

we geen aanleiding om onze regelingen op. de genoemde punten in grote lijnen te wijzigen. 

Wel stelt de kerkenraad voor, de plaatselijke regeling op een punt te wijzigen zodanig dat: de 

kerkenraad bij aftreden van een kerkenraadslid, zonder verkiezing een nieuwe ambtsdrager 

zal zoeken en deze voor zal dragen aan de Gemeente.  Indien er geen bezwaar tegen de 

voorgedragen ambtsdrager uit de Gemeente komt, wordt deze in het ambt bevestigd. 
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BELEID DIACONIE  

De diaconie heeft een redelijk saldo op haar lopende rekening en tevens nog landbouwgrond, 

welke verpacht wordt aan agrarische bedrijven. Het saldo op de lopende rekening loopt de 

laatste jaren wel terug doordat de diaconie redelijk wat geld geeft aan Kerkinactie , PKN-

collectes en giften aan andere doelen. Het beleid van de diaconie voor de komende jaren is om 

ongeveer op deze manier door te gaan, met de wijziging dat zij de PKN-collectes per jaar 

kritisch bekijkt en er selectief enkele uit kiest zodat zij zelf meer ruimte (geld) overhoudt om 

aan enkele eigen gekozen doelen te kunnen geven.                                                                   

Een diaconie heeft tot doel het geven en niet het oppotten.  

Bij rampen en andere noodhulpsituaties wil zij door extra acties hier aandacht aan schenken 

en geld inzamelen. 

Mocht er, gezien het economisch klimaat, vanuit de kerkelijke bevolking een beroep worden 

gedaan op de diaconie om financiële steun te verlenen, dan zal per geval worden bekeken of 

aan dit beroep kan worden voldaan. 

   

PASTORAAT EN APOSTOLAAT 

 

Kerkelijk werker. 

 

Ons beleid voor de looptijd van dit beleidsplan is om binnen onze gemeente te blijven werken 

met een kerkelijk werker in deeltijdfunctie voor 55 tot 65%. Bij een volgend dienstcontract 

zal deze deeltijdfunctie worden teruggebracht tot tussen de 30 tot 45%. 

Wij zijn ons als kleine gemeente bewust van het feit dat wij uit onze eigen jaarlijkse 

exploitatie rekening de post pastoraat niet volledig zullen kunnen bekostigen. 

Wij wensen de continuïteit van deze benoeming financieel te waarborgen.   

Het beleid van onze gemeente zal dan ook zijn dat wij bereid zijn de komende jaren in te teren 

op ons vermogen, teneinde de begroting sluitend te krijgen. 

 

Pastorale aandacht en zorg wil er zijn voor een ieder binnen de gemeente, zowel voor 

jongeren als ouderen, alleenstaanden of gezinnen. Voor deze pastorale zorg is door de 

kerkenraad gekozen voor een pastor die hier parttime werkzaam kan zijn en bereid is zich te 

vestigen in dezelfde plaats. De pastor zal bezoeken volgens een vast patroon : ziekenbezoek 

bij ziekenhuisopname of thuis, bezoek bij langdurige ziekte of na overlijden van een 

gezinslid, regelmatig ouderen bezoek voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder. 

 

Daarnaast zijn er ook diverse activiteiten die met het pastoraat binnen de gemeente te maken 

hebben. Denk aan de gesprek- en bijbelkringen, die gelegenheid bieden voor ( diepgaande ) 

gesprekken en persoonlijke kontakten. Daartoe zijn er tevens 1x per maand de koffie 

ochtenden. 

Verder werkt de pastor voor een groot deel aan de invulling van de erediensten en is er 

aandacht voor de vormgeving daarvan. Tevens wil de eredienst een centrale rol blijven 

vervullen in de taak het Evangelie te verspreiden en daartoe jongeren en ouderen uit te 

nodigen de diensten te (blijven) bezoeken. Rondom de feestdagen (Kerst en Pasen) wordt er 

een  thema blad huis aan huis verspreid in het dorp met daarin een uitnodiging de dienst te 

bezoeken. 
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De Eredienst 

  

De erediensten vormen het hart van het gemeente-zijn. De basis daarvoor vinden we in 

Handelingen 2 waarin wordt gesproken over het volharden in het onderwijs van de apostelen en 

de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.  In de eredienst willen we zoveel 

mogelijk deze aspecten naar voren brengen, tot opbouw van de gemeente.  

In het geheel van de liturgie (dienst aan God) komen verschillende elementen aan de orde, zoals 

in het bijzonder de prediking, de bediening van sacramenten, de dienst der gebeden, de lofzang 

en de dienst der offeranden. De kerkenraad is  verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van 

de liturgie. 

  

De verkondiging van het evangelie is het hart of de kern van de eredienst. Het Woord van God 

mag open gaan waardoor de gemeente wordt gesterkt, gebouwd maar ook wordt vermaand. 

De verkondiging richt zich op de concrete gemeente van vandaag, in haar volle breedte. 

Gestreefd wordt daarbij naar een herkenbare en actuele prediking. Gezien de opdracht die de 

Here Jezus heeft gegeven in het slot van het Lucas evangelie zal de inhoud van de verkondiging 

altijd weer zijn “de weg tot redding en behoud”.    

   

 

 

GEBOUWEN  -  ORGEL  EN INVENTARIS 

 

FLAES orgel. 

 

In het jaren 2008 en 2009 is door ELBERTSE Orgelmakers te SOEST ons Rijksmonument 

het FlAES orgel volledig gerestaureerd. Schildersbedrijf Van Zuydam uit Gorinchem heeft 

het schilderwerk voor haar rekening genomen.  

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft samen met orgeladviseur Aart Bergwerff uit 

Brielle toezicht gehouden op de gevolgde procedures. 

Daar ons orgel een Rijksmonument is hebben wij in 2010 een instandhouding subsidie 

aangevraagd en verkregen, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  onder 

beschikkingsnummer 622788.10, voor de jaren 2011 t/m 2016. Deze BRIM subsidie bedraagt 

maximaal 50% van de jaarlijkse kosten voor onderhoud van dit Rijksmonument. 

In 2015 of 2016 moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan voor instandhouding subsidie 

voor de jaren 2017 t/m 2022. 

 

                                                                                                                                   

            

GROOT  ONDERHOUD  KERKELIJKE  GEBOUWEN 

 

Kerkgebouw en Verenigingsgebouw 

 

Ons kerkgebouw is gesitueerd in de Professor Zeemanstraat 2, 4316AJ te Zonnemaire. Het 

aan de kerk aangebouwde verenigingsgebouw gesitueerd in de Professor Zeemanstraat 4, 

4316AJ te Zonnemaire. 

Gedurende de looptijd van dit beleidsplan zijn geen grote kostenposten te verwachten. Bijna 

10 jaar lang hebben wij jaar op jaar in ons kerkgebouw met onverwacht grote 

onderhoudskosten te maken gehad. 
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Door diverse vakmensen en heel veel zelfwerkzaamheid van gemeenteleden is zowel ons 

kerkgebouw als het aangebouwde verenigingsgebouw volledig gerenoveerd. Het interieur is 

geschilderd, gestoffeerd, er zijn nieuwe kerkbanken geplaatst. Ook aan de buitenzijde is er 

heel veel gedaan aan het leien dak van de kerk en de regenwaterafvoer en het schilderwerk. 

De Monumentenwacht Zeeland verwacht dat de komende jaren geen echt groot onderhoud 

aan de gebouwen zal moeten plaatsvinden. ( Inspectie gehouden op 27 en 28 juni 2012 ).  

  

Verwarming systeem 

 

Met het oog op de orgelrestauratie was het wenselijk, dat ons oude gasverwarming systeem 

uit 1967 werd vervangen door een geheel nieuw orgel vriendelijk verwarming systeem.  

Dit wordt door zowel orgeladviseur Aart Bergwerff alsmede ook door de orgelbouwer 

ELBERTSE uit Soest zeer aanbevolen teneinde een juiste beheersing van het klimaat in ons 

kerkgebouw te kunnen waarborgen. Installatiebedrijf Deurloo uit Noordgouwe heeft in 2009 

dit nieuwe verwarming systeem in onze kerk aangebracht. Zij zorgen ook voor periodieke 

controle van het systeem. 

 

Pastorie 
 

Dit is een woonhuis met aangebouwde werkkamer gesitueerd in de I.M. van der Bijlstraat 9, 

4316AB ZONNEMAIRE. 

Deze pastorie is in een zeer goede staat van onderhoud en gedurende de looptijd van dit 

beleidsplan zijn er ( behoudens regulier schilderswerk ) geen grote onderhoudskosten te 

verwachten. 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS. 

 

Beleidsplan. 

Dit college heeft tot taak met de gezamenlijke kerkenraad en de pastor van deze Gemeente 

mee te werken aan de totstandkoming van een beleidsplan en dit beleidsplan minstens elke 

vier jaren aan te passen aan de dan geldende normen. Een en ander los van de jaarlijkse 

evaluatie van dit plan in de november vergadering. 

 

Begroting. 

Het college dient elk jaar in november de begroting van komend jaar aan te bieden aan de 

kerkenraad. Na goedkeuring door de kerkenraad wordt de begroting gedurende een week ter 

inzage aan de Gemeente beschikbaar gesteld. Daarna moet uiterlijk voor 15 december deze 

begroting worden  gezonden naar het Regionaal College voor de Behandeling van 

Beheerszaken Zeeland.PKN, Steunpunt Zuidwest te Heerjansdam. 

                                                                                                                                                 

Jaarrekening. 

Het college dient elk jaar in mei de jaarrekening van het vorige jaar aan te bieden aan de 

kerkenraad. Na goedkeuring door de kerkenraad wordt deze jaarrekening in zijn geheel of in 

een samenvatting gedurende een week aan de Gemeente ter inzage aangeboden. Daarna moet 

uiterlijk voor 15 juni deze jaarrekening  worden  gezonden naar het Regionaal College voor 

de Behandeling van Beheerszaken. 
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Elk jaar wordt voor de vaststelling van de jaarrekening de financiële administratie van de 

gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen 

certificerend accountant of twee andere onafhankelijke financiële deskundigen. 

 

Ledenadministratie. 

In onze gemeente valt het muteren en het op orde houden van de ledenadmistratie onder de 

taken van het College van kerkrentmeesters.  

 

Kerkbalans en collectes.  

Het College van kerkrentmeester draagt zorg voor de aanschrijving van de gemeente leden 

voor hun bijdrage aan de Aktie Kerkbalans en aan het ophalen van de antwoorden. 

Voorts voor de andere collectes zoals daar zijn de Paascollecte – de Oogstcollecte en de 

Eindejaar collecte. Tevens voor de afdrachten van collectes voor derden. 

 

Solidariteitskas. 

Het college van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de aanschrijving van de gemeente leden 

voor de jaarlijkse bijdrage aan de solidariteitskas. Tevens voor de afdracht van het deel dat 

toekomt aan de Stafafdeling Financiën & Conrtrol / Quotumbeheer van de PKN. 

 

Quotum. 

Het College van Kerkrentmeesters doet jaarlijks gelijktijdig met het insturen van de 

jaarrekening aangifte voor het Kerkrentmeesterlijk Quotum aandeel van de Gemeente. Tevens 

zorgt dit College er voor dat de Quotum betalingen tijdig aan de Stafafdeling Financiën & 

Conrtrol / Quotumbeheer van de PKN zullen plaatsvinden. 

 

TUSSENTIJDSE EVALUATIE. 

 

Elk jaar zal dit beleidsplan in de november vergadering worden geëvalueerd . Er zal op dat 

moment worden bezien of dit plan nog beantwoord aan het doel en de verwachtingen die we 

er van hadden. Verder tussentijds indien er in het belang van de Gemeente bijstelling of 

wijziging noodzakelijk wordt geacht. 

 

Aldus goedgekeurd en aangenomen door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente 

Zonnemaire in haar vergadering van 6 augustus  2013. 

 

De voorzitter D,J, De Bree      De scriba C.W. Loman  


