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1. Inleiding 
 
Samen delen/samen werken 
 
Schreef ik bij het vorige beleidsplan nog dat er officieel nog geen sprake was van de Protestantse 
Gemeente te Zuidland, nu kunnen we al (bijna) drie jaar zeggen dat we dat wel zijn. Per 1 januari 2013 
zijn we officieel samengegaan. Nu ligt dus het eerste officiële beleidsplan voor. Is het daarmee beter dan 
het vorige? Nee, want het hangt niet samen met formele regels, maar wat we met elkaar willen bereiken. 
We waren immers al één gemeente, het moest alleen formeel bekrachtigd worden. Al vele jaren zijn we 
samen bezig vorm te geven aan de kerkelijke gemeente in al zijn vormen. Al schrijvende komen we er 
achter dat er toch al wel heel erg veel gebeurt. Vele zaken worden opgepakt en aangepakt. Wat er in dit 
beleidsplan plaatsvindt, is dat het een plaats krijgt in het grote geheel. We zijn niet intuïtief bezig, maar er 
ligt een plan aan ten grondslag. Eigenlijk is dat hetzelfde wat God met ons doet. Soms lijkt het alsof alles 
ons overkomt, maar er ligt wel degelijk een plan aan ten grondslag. Een plan dat we elke dag kunnen 
raadplegen. Immers de Bijbel ligt voor het grijpen en biedt ons elke dag de mogelijkheid te zien waar we 
mee bezig zijn of ons mee bezig zouden moeten houden. Het beleidsplan heeft een zelfde doel, maar dan 
voor de kerkelijke organisatie. Wat willen we zijn en hoe gaan we dat organiseren. Niet voor onszelf, maar 
ook passend in het beleidsplan dat Bijbel heet. Als we op die manier onze werkzaamheden delen en 
samen daaraan willen werken dan zijn we bezig invulling te geven aan het beleidsplan dat God ons via 
Jezus heeft aangereikt. Dat plan is geen statisch plan en is ook niet haarfijn uitgewerkt. Ieder van ons kan 
haar/zijn weg vinden binnen de uitgangspunten die in dat plan/Bijbel zijn beschreven. Wat we moeten 
doen is het plan ons eigen maken en onze focus er op te richten een bijdrage aan de uitvoering van dat 
plan te leveren. Dat kan persoonlijk, maar ook als onderdeel van onze kerkelijke organisatie. Samen bezig 
zijn op weg naar de toekomst. Dat wil ook zeggen elkaar helpen, ondersteunen of de weg wijzen. Hiervoor 
zijn vele mogelijkheden, uw talent kan ons daarbij helpen. Ik nodig u dan ook van harte uit het plan te 
lezen en te zien waar u er in kan passen. Er is vast een plekje te vinden om aan het werk te gaan in de 
wijngaard van de Heer. Samen de schouders er onder te zetten om te zorgen dat de wijngaard verzorgd 
blijft tot de Heer van de wijngaard weer terugkeert en Hij de last weer van ons over kan nemen. 
 

Adrie Zevenbergen, voorzitter kerkenraad 
 
 
2. Visie  
 
2.1 Visie Protestantse Gemeente te Zuidland 
 
Het fundament van onze gemeente 
De Protestantse Gemeente te Zuidland is een kerk, levend van Gods liefde en genade in Jezus Christus. 
Ons fundament is de Heilige Schrift. Ons voorgeslacht heeft dat onder woorden gebracht in de 
belijdenisgeschriften en wij willen staan in die traditie. Vanuit deze traditie willen wij gemeente zijn in deze 
tijd. In de erediensten en ontmoetingen komen wij samen rond Woord en Sacrament. Hierin komt Christus 
tot ons en maakt Hij aan ons bekend de liefde en genade van God onze Vader, Schepper van hemel en 
aarde, en schenkt Hij ons de troostende en inspirerende werking van Zijn Heilige Geest. Wij weten ons 
met God verzoend door Jezus Christus en willen in navolging van Hem een open gemeenschap zijn, die 
dit goede nieuws uitdraagt in de wereld om ons heen. 
 
Stromen uit één bron 
Dat betekent: leven en werken vanuit één bron, Jezus Christus, onze Heer, ons door God de Vader 
gezonden, in wie onze behoudenis is, want er is ook onder de hemel geen andere Naam aan de mensen 
gegeven, waardoor wij moeten behouden worden (naar Handelingen 4 vers 12).  
 
Leven en werken vanuit die bron betekent voor ons, teruggaan naar de bron, het beginpunt, er diep 
induiken en er verkwikt weer uitkomen. Vanuit die bron ontspringen meerdere stromen – tradities, 
bewegingen van geestelijk leven. Vanaf het allereerste moment is er deze diversiteit en veelkleurigheid. 
Zowel in het eerste als tweede testament (oud en nieuw) wordt er op verschillende wijze over God en 
Jezus gesproken. Deze verschillende manieren van spreken over God zijn de weerslag van Gods 
grootheid. Ook in de gemeente vinden we deze manieren van spreken naast elkaar terug. Ze sluiten 
elkaar niet uit, maar vullen elkaar juist aan. Als gemeente willen wij mensen met die verschillen met elkaar 
verbinden in het besef dat al die stromen ontspringen uit één bron. 
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Verbinding door ontmoeting 
In Jezus Christus zijn wij met elkaar verbonden. Dit krijgt vorm in ontmoeting als verrijkende ervaring in 
persoonlijke groei en in betrokkenheid op Hem en elkaar. Wij willen verschillen tussen mensen en 
manieren van geloven op een respectvolle manier vruchtbaar maken. Wij willen ervaren worden als een 
warme, uitnodigende gemeenschap, geïnspireerd door de liefde van Christus. Wij hebben elkaar nodig 
om ten volle te kunnen begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte van Gods ontferming is in 
Jezus Christus (naar Efeze 3 vers 18,19). Daar worden we ook toe uitgenodigd en daar zullen we in 
moeten blijven investeren. Niet over elkaar maar met elkaar in gesprek zijn, de deuren openzetten voor 
anderen. 
 
Het is de basis voor onderlinge erkenning en respect welke niet zijn gebaseerd op fatsoen, maar op het 
werk van de Geest. Zonder deze verbondenheid kan de kerk niet bestaan. 
 
2.2 Veelkleurigheid en besluitvorming 
 
De visie is hiervoor eenduidig beschreven en als fundament van onze gemeente gesteld. Dat verschaft 
ons een heldere identiteit: “Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en 
met elke wind meewaaien” (Efeze 4 vers 14). 
 
Als veelkleurige gemeente zijn wij geroepen tot eenheid in Christus. Daartoe zoeken wij naar een manier 
hoe wij met elkaar omgaan; zowel als gemeenteleden onderling maar ook als taakgroepen en kerkenraad. 
Taakgroepen staan in dienst van de gemeente; belangrijke besluiten worden genomen door de 
kerkenraad.  
 
In die besluitvorming is de eerste stap het voeren van de dialoog. De échte dialoog, waarbij wij bidden om 
de leiding van Gods Geest. Soms voeren we deze dialoog één op één, dan weer met groepen of binnen 
de gehele gemeente. En dan volgt leiderschap. Geïnspireerd door Gods Geest, bescheiden, respectvol, 
inlevend, niet ik-gericht, optimistisch, positief, in de rust. Leiderschap is nodig om vast te houden aan de 
koers, duidelijkheid te scheppen en consistente besluiten te (laten) nemen. Dit betekent dat als individuele 
leden dat anders willen, we niet zomaar kunnen opschuiven (in welke richting dan ook). 
 
Het komen tot een besluit is een zorgvuldig proces. De tijd die dit kost is daaraan ondergeschikt. De 
kerkenraad neemt besluiten die een weerspiegeling zijn van wat er in de gehele gemeente leeft. Een 
eenmaal genomen besluit wordt daarna door kerkenraad en overige gemeenteleden geaccepteerd.  
 
Genomen besluiten kunnen natuurlijk opnieuw ter discussie worden gesteld, maar alleen als er nieuwe 
omstandigheden zijn of wanneer er binnen een groot deel van de gemeente nieuwe opvattingen zijn 
ontstaan, waardoor heroverweging noodzakelijk is. Voor zwaarwegende onderwerpen geldt, dat 
heroverweging pas na meerdere jaren aan de orde kan zijn. Zeker in gevallen waar sprake is van zwaar 
emotionele belasting van de gemeente. Hier moeten we in wijsheid mee omgaan. 
 
Zo geven wij richting en komen binnen onze gemeente besluiten tot stand. 
 
  



Beleidsplan 2016-2019 pagina 5 van 11 

 
3. Pastoraat 
 
3.1 Algemeen 
 
We willen een geloofsgemeenschap zijn rondom onze Heiland Jezus Christus, midden in de wereld, door 
God geliefd en door Hem begenadigd. Daardoor toegerust om te getuigen, geïnspireerd door de Heilige 
Geest om zo gemeente te zijn met liefde voor de naaste.  
Binnen de gemeente willen we elkaar ruimte geven om ons geloof te beleven, onze naaste respecteren en 
ons inzetten voor elkaar dichtbij of ver weg. Vanuit de liefde voor God en onze naaste willen we elkaar 
aansporen om onze relatie uit te bouwen, zowel horizontaal als verticaal. We zien communicatie als een 
verantwoordelijkheid van de gehele gemeente, het is tweerichtingsverkeer met brengen en halen. 
 
3.2 Structuur pastoraat 
 
Er is een pastorale verantwoordelijkheid voor alle leden. Door middel van regelmatige contacten 
zijn/worden we een levende kerk.  
De gemeente is ingedeeld in twee wijken met elk een wijkteam.  
De wijkteams bestaan uit de wijkpredikant, ouderlingen, een wijkdiaken en pastoraal medewerkers.  
Daarnaast verzorgt een kerkelijk werker het ouderenpastoraat en maakt deel uit van beide wijkteams.  
Naast beide wijkteams zijn er een aantal wijkbezoekers die gemeentebreed werken. 
 
3.3 Pastoraal model 
 
Door de beperkte bemensing van de wijkteams voor wat betreft de ouderlingen, is het niet mogelijk bij alle 
gemeenteleden huisbezoeken af te leggen. Om die reden is er al eerder voor gekozen om het pastoraat te 
veranderen.  
Eerst werkten we met een “verzorgingsmodel”. De predikant en ouderlingen namen zelf het initiatief tot 
bezoek en hielden in de gaten of iedereen bereikt werd. In een verder verleden werd iedereen (zeker de 
ouderen) jaarlijks bezocht.  
We werken nu met een meer “vraag gestuurd model” wat ook een ander aanbod met zich meebrengt.  
Predikanten of kerkelijk werker (ouderenpastoraat) bezoeken gemeenteleden rond scharniermomenten in 
het leven (zoals geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, overlijden), in periode van ziekte en bij individueel 
aangevraagd huisbezoek bij bijzondere momenten.  
Ouderlingen en pastoraal medewerkers bieden gemeenteleden de mogelijkheid aan, mee te doen met 
een groot huisbezoek en/of individueel huisbezoek te ontvangen. Er wordt contact gelegd en zo mogelijk 
kennis gemaakt bij verhuizingen, met nieuw-ingekomenen en wanneer jongeren zelfstandig gaan wonen.  
Naast de huisbezoeken worden initiatieven genomen om bepaalde groepen in de gemeente extra 
pastorale zorg te geven onder begeleiding van externe deskundigen (bijvoorbeeld een gespreksavond 
met en voor alleenstaanden). 
Naast de pastorale bezoeken die vanuit het wijkteam worden verzorgd, hebben wijkbezoekers enkele 
adressen voor regelmatig bezoek.  
De Welkomstcommissie bezoekt nieuw-ingekomenen, die daarna bezocht worden door de wijkouderling 
of pastoraal medewerker 
 
3.4 Aandachtspunt 
 
Het is van belang dat de gemeenteleden hun eigen wijkpredikant of de kerkelijk werker benaderen bij 
bijzondere gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en overlijden. Hierdoor wordt ongewenste verschuiving 
van werkbelasting voor de predikanten en kerkelijk werker voorkomen. 
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4. Diaconaat 
 
4.1 Algemeen 
 
In naastenliefde naar elkaar omzien en er voor de ander zijn. Een Bijbelse opdracht voor de gehele 
gemeente, diaconaal uit te voeren op basis van barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid. 
 
Het college van diakenen heeft oog voor de noden binnen de gemeente en, in samenwerking met de 
Werkgroep voor ZWO, voor de noden wereldwijd; deze worden onder de aandacht van de gemeente 
gebracht en de gemeente wordt hier bij betrokken. 
Voor een juiste afstemming tussen pastoraat en diaconaat zit er in ieder wijkteam een wijkdiaken. 
 
4.2 Wijkdiaconaat 
 
De wijkdiaken is het eerste aanspreekpunt voor de wijkteams, gemeenteleden of derden als er diaconale 
contacten nodig zijn. De taken van de wijkdiaken zijn in twee delen samen te vatten, te weten diaconale 
bezoeken en diaconale ondersteuning. Dit is niet beperkt tot de kerkelijke gemeente. 
 
Diaconale bezoeken 
Een diaconaal bezoek kan worden gebracht enige tijd nadat een ingrijpende gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden bij gemeenteleden. Voorbeelden daarvan zijn gemeenteleden die weduwe of weduwnaar 
zijn geworden, die na een scheiding alleen zijn komen te staan of die ontslagen zijn. 
In beginsel is dit bezoek eenmalig, tenzij er aanleiding voor vervolgbezoeken is. Zo’n bezoek vindt plaats 
na afstemming met de wijkpredikant. Het doel is om in gesprek te komen over de ingrijpende verandering, 
maar ook om voorzichtig te informeren naar mogelijke noden die er zijn. 
 
Diaconale ondersteuning 
Diaconale ondersteuning beoogt het bijstaan van gemeenteleden wanneer dat nodig is, enerzijds door 
gesprekken en anderzijds door daadwerkelijke bijstand. Dit kan door praktische persoonlijke 
hulpverlening, door verwijzing (zo nodig met begeleiding) naar hulpverleningsinstanties of de plaatselijke 
overheid. Soms kan dit in de vorm van financiële ondersteuning als daar geen andere mogelijkheden voor 
zijn. 
Voor het in contact komen met gemeenteleden die diaconale ondersteuning nodig hebben zijn de 
pastorale teams belangrijk voor het opvangen en doorgeven van signalen aan de wijkdiaken. 
 
4.3 Afbouw vermogen 
 
In deze beleidsplanperiode zal het vermogen van het College van Diakenen met € 3.000 per jaar worden 
afgebouwd.  
 
4.4 Werkgroep voor ZWO 
 
De Werkgroep voor ZWO ondersteunt, zeker tot 2017, de diaconessenzusters in Rwanda en ontplooit 
daarvoor allerlei activiteiten. 
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5. Evangelisatie 
 
5.1 Algemeen 
 
Evangelisatie wordt gedaan vanuit de opdracht van onze Heer: “Ga dus op weg en maak alle volken tot 
mijn leerlingen”.  
 
De taakgroep geeft dit gestalte door in de gemeenschap waarin zij staat een uitnodigende, dienende en  
samenbindende plaats in te nemen waarbij ze zich niet naar binnen maar naar buiten richt. 
Zij bereikt dit door haar openheid naar de huidige maatschappij, haar bereidheid zich aan te passen aan 
veranderingen in uitingen en belevingen, in erediensten en bijzondere diensten. 
 
De taakgroep heeft haar activiteiten gericht op doelgroepen die op basis van leeftijd zijn benoemd. 
 
5.2 Activiteiten 
 
De taakgroep heeft een scala van activiteiten ontwikkeld om haar visie gestalte te geven. 
De belangrijkste zijn: 
• Voor de ouderen, veelal liefhebbers van koorzang, zijn er de Zuidland Zingt-diensten 
• Voor de middengroep en mensen uit de regio, die behoefte hebben aan een andere dienst naast de 

reguliere dienst, de Regionale Samenkomsten. 
• Voor basisschoolkinderen in samenwerking met Taakgroep Jongeren is er het BLU kindertheater met 

een inloop met soep en broodjes en hotdogs. 
• Voor jongeren en jonge gezinnen wordt een aantal keer per jaar, in samenwerking met Taakgroep 

jongeren, een dienst om 11 uur gehouden. 
 
In alle hierboven genoemde diensten is ruimte voor allerlei 'moderne' aanpassingen die beter aansluiten 
bij de belevingswereld van de doelgroepen.  
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6. Jongeren 
 
De Taakgroep Jongeren stelt haar beleid vast aan de hand van onderstaand schema dat zij in het jaar 
2015 in samenwerking met JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk)  heeft ontwikkeld en waarin 
zij de Essentie van het Jeugdwerk voor de komende jaren heeft vastgelegd. 

 

 

 

Centraal hierin staat het Waarom. Waarom willen we in onze kerk aan Jeugdwerk doen? En Wat en Hoe 
willen we dat gestalte geven.  

Deze vraag heeft de TGJ beantwoord met : 

“Jeugd ervaart de liefde en vriendschap van Jezus” 

Vanuit deze kernzin, of belofte, wil de Taakgroep Jongeren de komende jaren haar activiteiten 
ontwikkelen.  

Daarvoor wil zij werken vanuit de Bijbel, zich Relatiegericht en Missionair opstellen en de jeugd de 
mogelijkheid geven om te werken met de Talenten die hun gegeven zijn. 

Hoe de Taakgroep dat wil doen staat vermeldt in de cirkels aan de buitenzijde van de Essentie cirkel.  

Al het jeugdwerk zal aan deze belofte worden getoetst. 

Minimaal elke twee jaar zal er een werkplan worden ontwikkeld waarin de huidige en nieuwe activiteiten 
zullen worden samengevat, en waarin zal worden vastgelegd hoe deze activiteiten de belofte, zoals 
hierboven verwoord, ondersteunen. 
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7. Eredienst 
 
7.1  Algemeen 
 
We willen een betrokken gemeente zijn vanuit het gezamenlijk vieren van erediensten 
• om God te ontmoeten en Hem te loven, te eren en te danken 
• om ons te laten ‘voeden’ vanuit het woord van God, 
• om voorbede te doen voor elkaar en voor de nood van de wereld 
• en om elkaar te ontmoeten als kinderen van één gezin.  
 
7.2  Doelstelling  
 
De taakgroep stelt zich tot doel bij te dragen aan erediensten,  
• waarin alle betrokkenen op eigen wijze Gods nabijheid kunnen ervaren en zijn genade kunnen vieren; 

in die zin zal het een Ere-dienst zijn,  
• waarin alle geledingen van de gemeente zich kunnen herkennen en thuis voelen. Dit niet door een 

eenvormigheid van diensten, maar juist door de afwisseling, die er in en tussen de verschillende 
diensten voorkomt. Eenzijdigheid – in welke richting ook – moet voorkomen worden, juist vanwege de 
veelkleurigheid van de gemeente.  

en die door opzet en uitnodigend karakter ook een getuigenis vormen naar de wereld waarin wij leven.  
 
7.3  Taakstelling  
 
1) Bezinning op optimale verstaanbaarheid in de diensten, heel praktisch beginnend bij de 

geluidsinstallatie, beamer en overige hulpmiddelen, maar meer in het bijzonder ook op het gebruik 
van woorden, beelden en symbolen. Alles met het oog op het horen van Gods stem en het vieren van 
zijn Aanwezigheid. 
 

2) Het zorgdragen voor een gevarieerde inrichting van het liturgisch centrum in de beide kerkgebouwen, 
zodat dit op een verantwoorde manier gebruikt wordt in alle diensten. 
 

3) Het opstellen en coördineren van een jaarplan voor de erediensten.  
Hieronder wordt gerekend: 
• het preekrooster, het organistenrooster,  
• het (doen) vaststellen van thema’s, onderwerpen en teksten, 
• het overleggen met, informeren en inroosteren van organiserende en deelnemende groepen en 

contacten met zangkoren bij bijzondere diensten.  
 
7.4  Commissies en specifieke diensten/thema’s  
 
De taakgroep zorgt er tevens voor dat er ad hoc commissies worden samengesteld om specifieke 
diensten in bepaalde perioden van het jaar voor te bereiden.  
Deze specifieke diensten en perioden zijn o.a.: de Adventstijd, de Veertigdagentijd, de Paascyclus, de 
herdenking van de overledenen en de verschillende Vespers.  
Tevens zal de taakgroep regelmatig contact onderhouden en overleg hebben met de kindernevendienst 
met het oog op het te volgen rooster. Specifiek overleg vindt plaats met het oog op de voorbereiding van 
Advent- en Veertigdagenprojecten. 
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8. Vorming en toerusting 
 
8.1 Algemeen 
 
Door vorming en toerusting ontwikkelt de kerk van onze Heer zich tot een actieve gemeenschap waarvan 
geloof, hoop en liefde de basis vormen. Spiritualiteit, leven met God – gemeenschapszin, leven met elkaar 
en de missionaire roeping,  leven in de wereld vragen steeds opnieuw toerusting. 
De Taakgroep coördineert de  bestaande vormings- en toerustingsactiviteiten in de gemeente en richt zich 
op nieuwe vormen van Gemeenteopbouw. 
 
8.2 Uitgangspunten 
 
1) Geloofsopbouw ligt aan gemeenteopbouw ten grondslag. Vorming en toerusting zijn aanvullende 

elementen voor de bevordering van groei in het geloof. 
2) De Taakgroep wil gemeenteleden - persoonlijk en samen - stimuleren zich als bewuste en toegewijde 

christenen te ontplooien met als doel hun roeping in kerk en wereld beter te leren verstaan en uit te 
voeren. 

3) De taakgroep wil het bijwonen van kringen, het deelnemen aan toerustingsavonden  en het volgen 
van cursussen stimuleren om zó de gemeenteopbouw te bevorderen en het functioneren van de 
gemeente te vergroten. 

 
8.3 Aandachtsgebieden 
 
• Gemeente Groei Groepen 
• Gebedsgroepen 
• Gesprekskringen 
• Kerk en Israël 
• Godsdienstige vorming in het (openbaar) basisonderwijs 
• Het vinden van een voorzitter/coördinator voor de taakgroep om deze weer nieuw leven in te blazen. 
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9. Financiën en beheer 
 
9.1  Algemeen  
 
De verantwoordelijkheid voor vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de 
kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van 
de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters.  
 
9.2  Takenpakket  
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft de taak om de materiële en financiële voorwaarden voor het 
leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Deze taken zijn onder andere:  
• Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan; 
• Het opstellen van de jaarbegroting en de jaarrekening;  
• Het zorgdragen voor de geldwerving en het beheren van de financiën van de gemeente;  
• Het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de 

gemeente;  
• Het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
• Het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;  
• Het bijhouden van de registers van de gemeente waaronder het doop-, belijdenis- en trouwboek;  
• Het beheren van de archieven van de gemeente. 
 
9.3  Aandachtsgebieden  
 
Het College zal in de komende periode naast de zaken als vastgelegd in het takenpakket de volgende 
zaken specifiek aandacht geven:  
• Voor de periode van dit beleidsplan wordt jaarlijks een negatief resultaat verwacht als gevolg van 

globaal gelijkblijvende uitgaven in combinatie met teruglopende inkomsten. Dit resultaat wordt ten 
laste van het vermogen gebracht. 

• De voortzetting en intensivering van de actie Kerkbalans om de inkomsten door de vrijwillige bijdrage 
te maximaliseren. Door het gedifferentieerd aanschrijven van verschillende categorieën 
gemeenteleden wordt getracht iedereen op gepaste wijze te stimuleren ook financieel aan het 
gemeentewerk te blijven bijdragen; 

• Het onderhoud aan de gebouwen op peil te houden conform de meerjarenplanning en deze planning 
jaarlijks te actualiseren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in preventief en noodzakelijk onderhoud 
op basis van het gebruik van de panden; 

• Het onderzoeken en uitvoeren van wenselijke en/of noodzakelijke aanpassingen aan de gebouwen. 
Enerzijds om deze aan te passen aan huidige eisen en anderzijds om ze functioneel te kunnen 
(blijven) gebruiken; 

• Zorg en aandacht voor ‘commissies’ ten behoeve van het College voor onder andere Kerkbalans, 
Verjaardagsfonds, Tuinonderhoud, Gebouwenonderhoud, Kosterswerkzaamheden, Inzameling Oud 
papier; Evenementen (Rommelmarkt, Evenementendag), Ledenadministratie, Kerkblad, Archivarissen 
en deze in stand houden of uitbreiden waar nodig; 

• De arbeidsrechtelijke zorg voor medewerkers die een dienstverband hebben met de gemeente. 
 


