Beleidsplan van de Protestantse Gemeente GendtDoornenburg
Voor de periode 2021 tot en met 2025

Verantwoording
Het beleidsplan is een geactualiseerde samenstelling van nieuwe en eerdere deelplannen,
geschriften, ideeën en teksten die werden aangedragen door de leden van de zittende kerkenraad,
leden van eerdere kerkenraden, vrijwilligers uit de gemeente en andere bronnen. Het voorliggende
beleidsplan is opgesteld voor een periode van vijf jaar, ingaande 2021 tot en met 2025.

1. Inleiding
Het beleidsplan geeft een proces weer om de gemeente van nu op weg te laten zijn naar de
gemeente van de toekomst.
Het is een bezinning op de toekomst van de gemeente
- om te komen tot verdieping en vernieuwing
- om doelgericht te kunnen werken en organiseren
- om samenhang aan te brengen tussen taken
- om verantwoorde keuzes te kunnen maken
- om goed en verantwoord om te gaan met gaven en goederen vanwege het rentmeesterschap
- om de betrokkenheid van gemeenteleden te bevorderen
- om een vertaalslag te maken van visie naar praktijk
De kerkenraad ziet het beleidsplan als een proces:
- zij wil samen met de gemeente beleid ontwikkelen en evalueren
- zij wil wensen en verlangens van de gemeente voor de toekomst formuleren
- zij wil zich bezinnen op de visie van de gemeente voorafgaand op het formuleren van beleid
- zij wil het beleidsplan opvatten als een werk of doe -document voor de gemeente
- zij meent dat het vooral om de inhoud gaat en niet om de vorm
De kerkenraad voelt zich verantwoordelijk voor het bepalen van de route. Zij bedenkt wat zij wil en
volgens welke methode zij dat wil bereiken.

2. Context
De Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg is een plaatselijke gemeente, die deel uitmaakt van
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Geografisch bestrijkt de kerkelijke gemeente de dorpen Gendt en Doornenburg, twee dorpen in de
meest oostelijke helft van de Overbetuwe, onderdeel van de burgerlijke gemeente Lingewaard. Er is
één protestants kerkgebouw dat staat aan de Torenlaan in Gendt.
De kerkelijke gemeente van Gendt-Doornenburg is pluriform wat 'geestelijke ligging' betreft. Zowel
liturgisch ingestelde kerkleden als evangelisch geïnspireerde leden, vrijzinnigen als orthodoxen
vinden hun plaats. Over het algemeen kan gezegd worden dat de kerkleden open staan in hun
geloof, nieuwsgierig zijn naar nieuwe invullingen en zeer bij elkaar betrokken.
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Als protestantse gemeente willen we dan ook een plek bieden aan mensen die op zoek zijn naar
geloven en zingeving. Als gemeente staan we open voor de oecumene, en willen we hierin een rol
vervullen.

3. Identiteit
Als Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg willen wij een gemeente zijn waar mensen
geïnspireerd en uitgenodigd worden om samen te geloven, onderweg te zijn en in de wereld
te staan.
Wij zijn een veelkleurige kerkgemeenschap, die zich verbonden weet met God en geïnspireerd weet
door de weg die Jezus is gegaan. Samen met God en elkaar willen wij onderweg zijn, als mensen
die in betrokkenheid met elkaar optrekken en het Goede van God willen delen en vieren.
We hebben een aantal woorden die ons bij dit onderweg-zijn inspireren. Als kernwoorden noemen
we: ontmoeting, betrokkenheid, vieren en leren.

Ontmoeting
De basis van de ontmoeting ligt in de relatie van God met Abraham. God is niet een God ver weg, op
een afstand, maar een God die zich betrekt en wil betrekken op mensen. Door de relatie met
Abraham aan te gaan werd Hij ontmoetbaar voor ieder mens. Voor ons betekent dit dat wij
uitgenodigd worden om hierin mee te doen. Dat is ook de betekenis van geloven. Geloven wil dan
zeggen dat je ruimte mag maken voor de ontmoeting met God. Iedere zondag opnieuw mogen wij dit
ervaren en vieren, dat God blij met ons is en dat wij in verbondenheid met Hem mogen optrekken.
Jezus is ons voorgegaan op deze weg. Hij heeft ervoor gekozen om een mens te zijn van de liefde.
Hij is trouw gebleven aan de relatie met God tot het einde aan toe. Zijn leven is aan het Licht
gekomen. In hem zien en herkennen wij de Gezalfde, Gods Zoon, Zijn geliefde. In zijn voetspoor
mogen wij leven en willen wij de goede weg gaan.
Verbonden met hem kiezen wij ervoor om ruimte te maken voor de ontmoeting met elkaar. De
ontmoetingen zien wij als waardevol en kostbaar. Als gemeente willen we dan ook een open en
gastvrije geloofsgemeenschap zijn; een ontmoetingsplek waar mensen zich thuis voelen en de
verbondenheid met God en elkaar kunnen vieren.

Betrokkenheid
In betrokkenheid op God en elkaar willen wij mensen zijn met een open hart naar hen die naast ons
staan, dichtbij en ver weg. Wij hebben een open oog voor wat er in de samenleving en de wereld om
ons heen gebeurt. Wij willen mensen ontmoeten, gebaseerd op het werkelijk zien van de ander. Dit
betekent dat we ons willen betrekken op hen die aan de rand van de samenleving staan, armen,
vluchtelingen, ontheemden, zowel in onze eigen omgeving of verder weg.

Vieren
Leven in relatie met God geeft ons ruimte en maakt ons blij. Zoals David in zijn psalmen tot
uitdrukking brengt, wil het Goede leven gevierd worden. Geïnspireerd door de goede Geest van God
worden wij mensen die, boven het gewone, uitzingen van grote dingen. ‘Verheug je in de Heer’, zegt
Paulus. Hij bedoelt niet dat er geen pijn mag zijn en geen verdriet. Nee, hij bedoelt veel meer te
zeggen dat wij vanuit een ander perspectief kunnen en mogen leven. Wij zijn nieuwe mensen en
vieren dat in de zondagse viering met elkaar, door ruimte vrij te maken voor God en voor de

Messias. In het vieren komen wij dicht bij het visioen van Gods liefde. In de verbondenheid met God
mogen wij leven, mogen wij onszelf gekend en geliefd weten door Hem.

Leren
In onze gemeente mogen wij ontdekken en leren wat het betekent om te leven vanuit dit visioen. In
de vieringen, in ontmoetingen, in de werkgroepen en allerlei andere activiteiten willen wij dit
beoefenen om mens te zijn met ruimte in het hart voor God, het goede. Dit maakt ons tot een
inspirerende gemeente, die weet waar ze voor staat en welke weg ze wil gaan: een weg van vrede,
een weg van liefde. Zo willen we op weg zijn als mensen die zich laten aanraken door dit visioen: om
tochtgenoten te zijn van God, van Jezus Messias en elkaar.

Invulling
Vanuit deze grondhouding van ontmoeting, betrokkenheid, vieren en leren zoeken we als gemeente
iedere keer naar wegen om aansluiting te vinden bij mensen in deze tijd, met hun eigen
belevingswereld.
Op het gebied van vieringen wil zij de inbreng van gemeenteleden bevorderen, jong en oud, vrouw
en man, actief of minder actief.
Op het gebied van leren wil zij in de vorm van basis-, jongeren-, en volwassenencatechese
mogelijkheden bieden om de zoektocht van het geloof aan te gaan. In deze gespreks-, leerkringen
wil de gemeente het gesprek stimuleren over het christelijk geloof dat mensen vrijmaakt, met
aandacht voor ieders persoonlijke weg.
Op het gebied van diaconaat en missie wil de gemeente door middel van financiële steun en actieve
inzet medewerken aan gerechtigheid, heelheid en vrede. Zij wil opkomen voor kwetsbare groepen in
de samenleving. Zij ondersteunt diaconale en missionaire projecten en verleent waar mogelijk steun
aan mensen in nood in de eigen omgeving.
De protestantse gemeente Gendt-Doornenburg heeft een positieve grondhouding ten aanzien van
de oecumene in het besef dat wij allen God zoeken op eigen wijze.

4. Een sterkte-zwakte analyse
De kerkelijke gemeente Gendt-Doornenburg bestaat uit 245 geregistreerden in 177 pastorale
eenheden (peildatum november 2020).
De geregistreerden kunnen onderverdeeld worden in:
30% belijdende leden (landelijk 40%)
50 % doopleden (landelijk 44%)
20% overigen (ongedoopten, vrienden, meegeregistreerden) (landelijk 16%)
Kijken we naar de leeftijdsopbouw van de gemeente, dan kan het volgende overzicht worden
gegeven:
40% is 65 jaar of ouder (landelijk 32%)
45% is tussen de 40 en 65 jaar (landelijk 35%)
10% is tussen de 20 en 40 jaar (landelijk 19%)
5% is jonger dan 20 jaar (landelijk 14%)
Er is dus sprake van een sterk vergrijsde/vergrijzende gemeente, ook in relatie tot het landelijk
gemiddelde. Een en ander is ook terug te zien in het kerkbezoek en de activiteiten. Dit is een van de
grootste bedreigingen voor onze gemeente: het ontbreken van natuurlijke groei. Opmerkelijk is
voorts dat het aantal belijdende leden in verhouding ver onder het landelijk gemiddelde ligt.
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Een ander (relatief gezien) zwak punt binnen onze gemeente zijn de financiën. Kerken moeten het in
het algemeen voornamelijk hebben van “levend” geld, geld wat direct door gemeenteleden wordt
bijgedragen in de vorm van vrijwillige bijdragen en collectes. Daarnaast hebben kerken inkomsten uit
beleggingen, huren, pachten e.d.
Landelijk gezien bestaat 85% van de inkomsten van de kerken uit levend geld.
Hoe anders is dit in Gendt-Doornenburg.
Daar bedraagt dat percentage 18% (!) van de totale inkomsten.
En omdat we jaarlijks met een tekort op de begroting/rekening te maken hebben, is het aandeel van
levend geld maar 11% van de totale financieringsbehoefte.
De Protestantse Gemeente van Gendt-Doornenburg verkeert echter in de gelukkige omstandigheid
dat zij een aanzienlijk eigen vermogen bezit. Het jaarlijkse tekort wordt uit dat eigen vermogen
aangevuld, waardoor het gemeenteleven, het gemeentezijn, ongestoord voortgang kan vinden. Wel
is het zo hierdoor elk jaar weer op het eigen vermogen wordt ingeteerd. Voor de komende
planperiode is de financiering echter verzekerd.
De sterke kant van de gemeente is haar sociale samenhang en de relatief grote groep vrijwilligers
verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. Met ook hier echter een oververtegenwoordiging van de
oudste leeftijdscategorie.
De gemeente kan gekenschetst worden als een actieve gemeenschap, waar ruimte is voor
verschillende vormen van geloven. Voor de invulling en aankleding van vieringen (liturgie) bestaat
veel aandacht en in het pastoraat zijn er diverse vrijwilligers actief. Vanwege de sociale samenhang
wordt snel duidelijk waar aandacht nodig is.
De zwakke kant heeft te maken met de sterke kant. Waar veel sociale samenhang is en waar zich
een hechte groep vormt, kunnen mensen het gevoel hebben buitengesloten te zijn, zich een
buitenstaander te voelen. Doelstelling is ook open te staan en aandacht te hebben voor deze groep.
Dat doen we ondermeer door mensen welkom te heten bij het begin van een kerkdienst, hen aan te
spreken en belangstelling te tonen na de dienst tijdens het koffiedrinken en hen te motiveren deel
te nemen aan activiteiten of zelfs mee te werken aan allerlei activiteiten.

5. Organisatie/bestuur: model kerkenraad met werkgroepen
De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Zij is het eindverantwoordelijke en
richtinggevende bestuursorgaan. Kerkordelijk dient de kerkenraad minimaal te bestaan uit: 1
predikant, 2 diakenen, 2 ouderlingen en 2 ouderling-kerkrentmeesters.
De kerkenraad heeft onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak
toevertrouwd aan een aantal door hem ingestelde werkgroepen. Op de gemeente-avond van 3
november 2014 hebben we als gemeente besloten om dit zgn. werkgroepenmodel in te stellen in
onze kerkgemeente.
Kenmerkend voor dit werkgroepenmodel is dat er sprake is van een gedeelde
verantwoordelijkheid tussen de verschillende werkgroepen en de kerkenraad. De
kerkenraad houdt hierin wel de eindverantwoordelijkheid, maar draagt een deel van zijn
taken over aan werkgroepen.
In iedere werkgroep zit een afgevaardigde van de kerkenraad. In onze gemeenten zijn zes
werkgroepen ingesteld.
Hieronder ziet u een overzicht van de werkgroepen en taken die hieronder vallen:

1. Vieringen en liturgie
Bijzondere diensten als het organiseren van een Startzondag, de oecumenische werkgroep,
liturgisch bloemschikken, het koor, het NBG, contact met de organist, de Kerst- en
Paasmiddaggroep, het predikantenrooster, ZWO-dienst
2. Pastoraat
Bezoek nieuw ingekomenen, verjaardagsfonds, bezoekgroep ouderen, seniorenkring
3. Jeugd en jongerenwerk
Oppasdienst, kinderkerk, basiscatechese, jongerengroep, stuurgroep jongerenwerk (v.d.
Ineen- gemeenten)
4. Communicatie
Maken en verspreiden van de Ineen, PR naar krant, burgerlijke gemeentegids, website,
sociale media, vitrinekast
5. Activiteitenwerkgroep
Gespreksgroepen, thema-avonden, organiseren van het Paasontbijt, de startzondag, de
kerststallentocht, kunstcommissie (organiseren zomerexpositie)
6. Oecumene
Visie en plannen ontwikkelen m.b.t. de oecumene
Onder het College van Diakenen vallen de diaconale activiteiten, financiële administratie,
collectes, goede doelen, ZWO, Fairtrade,
Onder het College van Kerkrentmeesters vallen het financiële en personele beheer,
(predikant, kosters, organist), geldwerving, ledenadministratie, onderhoud en beheer
gebouwen, Privacyverordening

6. Vrijwilligers.
In de gemeente functioneren vele, betrokken, vrijwilligers. In feite bestaat de kerkelijke gemeente, op
de predikant en kosters na, uit vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers kan een levende en
levendige kerkelijke gemeente niet bestaan. Het spreekt vanzelf dat zij werk op allerlei vlak
verzetten; van eens in de 6 weken Ineen rondbrengen, tot bijna dagelijks met kerkenwerk bezig zijn.
De een meer, de ander minder; een ieder naar zijn of haar interesses en mogelijkheden. Het is een
uitdaging om zoveel mogelijk gemeenteleden bij het kerkenwerk te betrekken, gebruikmakend van een
ieders gaven onder het motto: “vele handen maken licht werk”.
Naast de actieve groep vrijwilligers, is er binnen de kerkgemeenschap ook een groep mensen
aanwezig die een geringe binding heeft met de kerk, maar wel activiteiten begeleidt.

Gemeenschap: vieren, leren, dienen
7.1. Kerkdiensten
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Binnen de gemeente worden de volgende kerkdiensten onderscheiden:
7.1.1. De "gewone" zondagse diensten.
7.1 .2. Dienst met het Heilig Avondmaal
7.1.3. Dienst waarin de Heilige Doop wordt bediend
7.1.4. Kerkelijke huwelijksinzegening
7.1.5. Rouwdiensten
7.1.6. Bijzondere diensten
7.1.7. Oecumenische diensten
7.1.8. Streekdienst Hemelvaart
7.1.9. Kinderkerk
Toelichting
7.1.1. De "gewone" zondagse diensten
De .zondagse vieringen worden om de week in Gendt (eigen kerkgebouw) en Angeren gehouden
(partnergemeente). In Gendt gaat in de meeste gevallen de eigen predikant voor. Voor de vieringen
bestaat een voorbeeldliturgie, maar predikanten hebben de vrijheid om hierin aanpassingen te
verrichten.
7.1.2. Dienst met Heilig Avondmaal
Bij het Avondmaal is een ieder welkom ongeacht leeftijd (zie ook de plaatselijke regelingen van
de gemeente).
Hier ligt de gedachte achter dat ieder die dat wenst, deel mag hebben aan het 'lichaam van
Christus'. Theologisch geformuleerd: Jezus deelde zijn leven met een ieder. Zijn leer en leven is
aan een ieder gegeven.
7.1.3. Dienst waarin de Heilige Doop wordt bediend
Als iemand voor zichzelf of voor zijn/haar kind de doop verlangt, kan een doopdienst worden
gehouden. De doop vindt plaats temidden van de gemeente tijdens een zondagse dienst. De namen
van degenen die in onze gemeente zijn gedoopt worden opgetekend in het doopboek van de
gemeente. Betrokkenheid en verbondenheid bij het christelijke geloof zijn uitgangspunt bij het
bedienen van de doop aan kinderen. Een ieder die verbondenheid voelt, kan de doop verlangen en
ontvangen voor zijn of haar kind. Als één van de ouders de doop verlangt, is dat voldoende.
7.1.4. Kerkelijke huwelijksinzegening
In onze gemeente kunnen echtparen hun huwelijksverbintenis laten inzegenen in een trouwdienst.
De inzegening geschiedt in de regel door de gemeentepredikant van Gendt-Doornenburg.
Indien de voorkeur uitgaat naar een externe predikant, dient dit te worden verzocht aan de
kerkenraad. De kerkenraad zal deze predikant uitnodigen. (Extra kosten voor de werkzaamheden
van deze externe predikant komen voor rekening van het bruidspaar.)
De huwelijksdienst vindt in de regel plaats als speciale dienst. De namen van degenen die zijn
ingezegend, worden opgetekend in het huwelijksboek van onze gemeente.
Wie komen in aanmerking voor kerkelijke inzegening van hun huwelijk?

Echtparen die voor de wet zijn getrouwd (zowel echtparen van verschillend geslacht
als van gelijk geslacht) en van wie tenminste één van de partners is geregistreerd bij onze
gemeente.

Als kerkelijke gemeente willen we openstaan voor echtparen die weliswaar niet
geregistreerd staan bij onze gemeente, maar wel graag hun huwelijk willen laten inzegenen.
In deze bijzondere situaties is er mogelijkheid tot gesprek met kerkenraad (voor de
duidelijkheid: de predikant maakt deel uit van de kerkenraad).

Sommige bruidsparen waarvan de ene partner rooms-katholiek en de andere partner protestants is,
willen graag 'oecumenisch trouwen'. Hier willen we graag ruimte aan bieden in een viering die
oecumenisch van opzet is. De inschrijving in het kerkelijk register kan slechts bij één kerk. In
gesprek met het aanstaande echtpaar kan hier naar de meest passende oplossing gezocht worden.
7. 1.5. Rouwdiensten
Wie komen in aanmerking voor kerkelijke uitvaart?
In principe zijn dat zij die zijn geregistreerd bij onze gemeente. In de situatie dat een gestorvene niet
bij de gemeente is ingeschreven, maar de nabestaanden wel een kerkelijke uitvaart wensen,
kunnen zij het gesprek aangaan met kerkenraad. De kerkenraad zal het verzoek in alle openheid
bekijken en besluiten of de gemeente meewerkt aan een kerkelijke uitvaart.
7.1.6. Bijzondere diensten
De gemeente stelt zich open voor bijzondere diensten. Dit kunnen zijn bestaande bijzondere
diensten, zoals de jaarlijkse ZWO-dienst, de dienst op Bijbelzondag. Dit kan een dienst zijn
vormgegeven door een verhalenverteller. Dit kunnen ook diensten zijn die vorm worden gegeven
door de werkgroep bijzondere diensten. Wel moet dit in goed overleg plaatsvinden met de
kerkenraad. Ons beleid is openstaan voor diensten met inbreng uit diverse groepen van de
gemeente.
7.1.7. Oecumenische diensten
Als uitvloeisel van de oecumenische contacten tussen de pastoraatsgroep Gendt van de RK
parochie H. Maria Magdalena en de protestantse gemeente vindt er twee maal per jaar, in januari
en in september, een gezamenlijke dienst in Gendt of in Doornenburg plaats. Daarnaast is er een
gezamenlijke Palmpasenviering en de kinderkerstviering. Er is een oecumenische (kinder)werkgroep
waarvan personen van beide kerken deel uitmaken. Onze kerkelijke gemeente ondersteunt deze
oecumenische contacten van harte.
7.1.8 Streekdienst Hemelvaart
Jaarlijks vindt er in de regio Lingewaard een streekdienst plaats tijdens Hemelvaart. Deze dienst
ondersteunen wij en hieraan willen wij onze medewerking verlenen. Eens in de zoveel jaar zal
Gendt Doornenburg de predikant leveren voor deze dienst en waar nodig het kerkgebouw.
7.1.9 Kinderkerk
Naast de zondagse kerkdiensten vindt er een aantal keren per jaar kinderkerk plaats. Deze activiteit
wordt georganiseerd door de werkgroep kinderkerk, meestal op of rond christelijke feest- of
themadagen.

8. Pastoraat
8.1. Pastorale activiteiten
Onder pastoraat valt alle bezoekwerk dat vanuit de gemeente wordt verricht. Dat kan variëren van
het brengen van de bloemen uit de kerkdienst tot en met een kennismakingsbezoek bij nieuw
ingekomen gemeenteleden, het bezoeken van zieken en het huisbezoek bij gemeenteleden.
De predikant houdt zich voornamelijk bezig met het pastoraat aan zieken. Daarnaast is er
gelegenheid mensen om andere redenen te bezoeken. Wie graag eens de predikant op huisbezoek
wil, neme daartoe contact met hem of haar op. Ook is het mogelijk aan een kerkenraadslid door te
geven dat men een bezoek van de predikant op prijs stelt.
Behalve de predikant houden meer mensen zich in onze gemeente bezig met bezoekwerk, te weten
kerkenraadsleden en overige kerkelijke vrijwilligers. Hier hoort het bezoekwerk bij van 70-plussers
door de diaconie (zie 9.2). Door de hechte, sociale samenhang is er ruimte aandacht voor pastorale
zorg binnen de gemeente.
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8.2 Verjaardagsfonds
Ook kennen wij als kerkelijke gemeente het Verjaardagsfonds. Ieder lid dat jarig is, ontvangt een
verjaardagskaart. Ingesloten bij de envelop is een geldzakje waarin een donatie kan worden
gedaan voor het fonds. Bij inschrijving in de gemeente kunnen leden aangeven hieraan mee te
doen. Het fonds is er ter ondersteuning van projecten vanuit en binnen de gemeente.

9. Diaconaat
9.1. Diaconaat
Inleiding:
We proberen een zorgzame kerk te zijn, binnen onze kerk maar ook daarbuiten. Onze visie is dan
ook dat onze kerkelijke gemeenschap dienstbaar moet zijn aan de samenleving. “Handen en voeten”
voor wie het nodig heeft.
Onze taak is tweeledig, zowel klaarstaan voor mensen in nood als het diaconale bewustzijn van de
gemeente te vergroten.
9.2. Beleid
De diaconie is op 4 terreinen bezig (van heel dichtbij tot veraf):

Diaconaal werk binnen de gemeente
Dit kan geldelijke diaconale ondersteuning zijn voor gemeenteleden die dat nodig hebben. Dit
gebeurt heel incidenteel en is niet structureel.
De diakenen hebben een open oog en oor voor de minder bedeelden, maar ook voor ouderen,
zieke en eenzame gemeenteleden. Zij proberen hier zoveel mogelijk tot steun te zijn o.a. voor
ouderen door middel van de bezoekgroep.
Verder is er de bloemengroet vanuit de kerkdienst.
De diakenen nemen ook deel aan het werk van de kerkenraad en verrichten liturgische taken tijdens
de eredienst met Heilig Avondmaal.

Diaconaal werk plaatselijk
We zoeken daarin steeds meer samenwerking met groepen die actief zijn in de burgelijke gemeente
Lingewaard.
Samen met andere vrijwilligers nemen we bv. deel aan het Participatiepunt Gendt (een initiatief van de
burgerlijke gemeente Lingewaard en Stichting Welzijn Lingewaard) We bemensen daar een wekelijks
“loket” waar inwoners van Gendt terecht kunnen met allerlei vragen.
Voor de diaconie is het meefunctioneren in het Participatiepunt (en andere activiteitenen in de
burgelijke gemeente) en van daaruit mee activiteiten in het dorp organiseren een goede manier om
dichtbij mensen en hun behoeftes te komen en ons gezicht te laten zien. Wij willen in de toekomst
meer nadenken over hoe we als kerkgemeenschap dienstbaar kunnen zijn aan Gendt, ons dorp.
Een wens is ook om jongeren meer bij het diakonale werk te betrekken, bv. door samen met hen ons
hard te maken voor een goed doel.

Diaconaal werk landelijk
Dit wordt o.a. gedaan door geldelijke ondersteuning van landelijke projecten t.b.v. kwetsbare groepen
in de samenleving, door bijvoorbeeld hulp voor dak- en thuislozen. Ook proberen we enige projecten
structureel te ondersteunen zoals Gezinshuis Rudolphstichting in De Glind.
Verzoeken om geldelijke ondersteuning van diverse organisaties en stichtingen, zowel plaatselijk,
regionaal als landelijk, worden regelmatig gehonoreerd met een gift.

Diaconaal werk wereldwijd

De diakenen proberen de gemeente bewust te maken van hun diaconale betrokkenheid en
solidariteit met minder bedeelden. Dit gebeurt door de collectes in Ineen, de zondagsbrief en tijdens
de eredienst aan te kondigen en uit te leggen en achteraf te verantwoorden.
We ondersteunen vaak projekten van Kerk in Actie, maar ook andere initiatieven krijgen ondersteuning
zoals Amnesty International en Stichting Edukans.
Wanneer nodig wordt er ook op eigen initiatief ingespeeld op acute nood, zoals natuurrampen.
Structureel heeft onze diaconie aandelen in Oikocredit, een wereldwijde coöperatie die tegen eerlijke
voorwaarden kapitaal uitleent aan ondernemende mensen in kansarme posities in
ontwikkelingslanden.
Er is in onze gemeente ook aandacht voor Fairtrade. We werken samen met de kerkelijke gemeenten
om ons heen, Angeren, Bemmel en Lent Oosterhuis Ressn, aan het ZWO-werk. Hierbij wordt elke 2
jaar een project gekozen waar geld voor wordt ingezameld en ook aan bewustwording wordt gedaan.
9.3. Geldwerving
De diaconie ontvangt inkomsten uit de collectes, die vaak doorgestort worden naar doelen die
daarvoor uitgezocht zijn door de diaconie en bekend zijn gemaakt tijdens de eredienst. Ook wordt
rente ontvangen uit vermogen, spaarrekening en projectinschrijvingen.
Samengevat:
Er vindt duidelijk een verschuiving plaats van naar binnen gerichte activiteiten, t.b.v. eigen gemeente,
naar activiteiten en zorg voor bredere doelgroepen. Met name willen we ons meer richten op
werkzaamheden en activiteiten voor Gendt.

10. Groepswerk
Binnen de kerkelijke gemeente bestaat groepswerk voor jongeren en ouderen. Op het gebied van
het jeugd- en jongerenwerk werken we samen met omringende gemeenten (Angeren, Bemmel,
Lent-Oosterhout-Ressen).
Op dit moment ziet het groepswerk er in theorie als volgt uit:
- gezinscatechese voor 4 – 8 jarigen
- basiscatechese voor 9 - 12 jarigen
- jongerengroep voor 13-17 jaar
- seniorenkring vanaf 65 jaar
- gespreksgroepen over geloofs- en levensthema’s.
Zowel de catechese als het jongerenwerk leiden op dit moment, o.a. door een zeer gering aantal
jongeren, een kwijnend bestaan.
Beleid is het bestaande groepswerk te onderhouden en te stimuleren en waar mogelijk weer uit te
breiden.

11. Beheer
11.1. Financieel beleid
Door een aanzienlijk vermogen hebben we als gemeente een gezonde financiële positie. Het beleid
is erop gericht om het bestaan van de kerkgemeenschap van Gendt-Doornenburg ook in de
toekomst te kunnen garanderen. Belangrijkste inkomstenbron van de gemeente zijn de op de
onroerende goederen. Doordat de inkomsten achter blijven bij de uitgaven teert de kerk
jaarlijks in. De kosten zijn groter dan de opbrengsten van 'levend geld'.
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Een belangrijke voorwaarde voor een kerkelijke gemeente om te kunnen bestaan is namelijk dat zij
financieel wordt gedragen door haar leden. Het gemeenteleven kent een aantal grote kostenposten
en veel kleine kostenposten: salaris predikant en koster, onderhoud gebouwen, activiteiten,
aanschaf van materialen. Bovendien betaalt de gemeente voor elke bij haar geregistreerde persoon
een vast bedrag per jaar aan de landelijke kerk. Dit is bedoeld om landelijke organen en activiteiten
te financieren: Regionaal Steunpunten, de opleiding voor predikanten, enz.
Elk jaar wordt de actie Kerkbalans en de actie Solidariteitskas gehouden.
11. 2. Werkwijze



Het onderhouden van het kerkgebouw ('onderhoudsplan kerkgebouw') geschiedt in nauw
overleg met Monumentenzorg.
 De jaarlijkse jaarrekening wordt opgemaakt door h e t r e g i o k a n t o o r v a n d e K K A in
Arnhem.
 De advisering m.b.t. onroerend goed geschiedt door het kantoor KKG in de persoon van
een toegewezen rentmeester.

12. Registratie/privacy
12.1 LRP
Sinds mei 2011 werkt de Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg met de Leden Registratie
Protestantse kerk, kortweg LRP genoemd, dit is een landelijk systeem. Predikant, ouderlingen,
diakenen (pastoraal gebruikers), kerkrentmeesters (bijdrageadministrateurs) en de
ledenadministrateur kunnen hiermee werken. Gebruikers krijgen alleen toegang tot het systeem als
zij persoonlijk zijn geautoriseerd.
De privacy van de gemeenteleden is bij LRP goed gewaarborgd. Wijzigingen in de
ledenadministratie kunnen alleen door de ledenadministrateur aangebracht worden. Alle anderen
kunnen de gegevens alleen raadplegen en voor zichzelf lijsten, etiketten e.d. maken en of de
bijdrageadministratie voeren. Een gebruiker moet inloggen op de website van de LRP. De solide
wijze van toegangsbeveiliging en het af te schermen gebruik voldoet aan de eisen van de Wet
Bescherming persoonsgegevens.
12.2 AVG
De kerkenraad heeft op 23 oktober 2019 de Privacyverklaring van de Protestantse Gemeente
Gendt-Doornenburg vastgesteld.
Een ieder heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met zijn of haar persoonsgegevens wordt
omgegaan. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met de persoonsgegevens heeft de
gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Daartoe is ook een coördinator
gegevensbescherming aangesteld. Een en ander is te vinden op: https://protestantse-gemeentegendt-doornenburg.protestantsekerk.net/privacy

13. Communicatie
13.1. INEEN
Onze gemeente heeft samen met de protestantse gemeenten Angeren, Bemmel en LentOosterhout-Ressen en regionaal kerkblad, genaamd INEEN. Hierin staat het gemeentenieuws en
projectnieuws van de diverse gemeentes. Het nieuws is gerubriceerd in Algemeen Nieuws en
Gemeente Nieuws.
Nieuw ingekomen gemeenteleden ontvangen de INEEN tot het nieuwe kalenderjaar gratis. Daarna

kunnen de leden een abonnement nemen. Ons beleid is onze openbare communicatie via INEEN te
laten verlopen en de samenwerking te blijven ondersteunen.
13.2. Zondagsbrief
Tweewekelijks, voor een viering in Gendt, wordt een digitale nieuwsbrief, de “zondagsbrief”
verzonden. Daarin wordt de komende viering aangekondigd en het thema van de dienst ingeleid.
Ook wordt er informatie verstrekt over het (diaconale) collectedoel en waar nodig andere relevante
informatie van belang voor de gemeente.
13.3. Gemeenteavonden
De kerkelijke gemeente moet in staat gesteld worden om betrokken te worden bij besluiten die van
belang zijn voor de volledige kerk. Daarvoor is er de gemeenteavond. Op zo'n avond kan door de
kerkenraad informatie worden verschaft en soms is het nodig om tot een stemming te komen (zoals
bij het beroepen van een nieuwe predikant). Jaarlijks zal de protestantse gemeente een gemeenteavond organiseren waarbij zij van belang geachte zaken met de gehele gemeente bespreekt.
13.4 Website
Als gemeente hebben we een eigen website: http://protestantse-gemeente-gendtdoornenburg.protestantsekerk.net/ Hierop kan men informatie vinden over o.a. de vieringen en
activiteiten in onze gemeente, de structuur en de verschillende groepen binnen de gemeente.

14. Samenwerking met andere gemeenten en
kerkgenootschappen
De kerkelijke gemeente Gendt en Doornenburg onderhoudt intensieve contacten met de
Protestantse Gemeente te Angeren. Zij is onze partnergemeente. De kerkdiensten worden
afwisselend gehouden in Angeren en in Gendt. Deze samenwerking willen we blijven vasthouden en
verstevigen. Beide kerkbesturen ontmoeten elkaar jaarlijks.
Daarnaast is er een samenwerking met omliggende gemeenten (Lent-Oosterhout-Ressen, Angeren
en Bemmel) op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk, Vorming & Toerusting en ZWO.

15. Toekomstig beleid
Na 9 jaren heeft onze predikante een beroep aangenomen naar een andere gemeente. Dit betekent
dat onze eerste prioriteit de komende tijd zal liggen in het vinden en aantrekken van een
opvolg(st)er.
De nieuwe predikant(e) zal mede een stem moeten hebben in en richting moeten geven aan het
toekomstige beleid.
Bovendien is het door de beperkende maatregelen rond het Covid-19 virus op dit moment niet
(goed) mogelijk de gemeente in zijn volle breedte te consulteren over het te ontwikkelen beleid.
Om die reden willen we volstaan met het aangeven van een aantal aandachtpunten/speerpunten
voor de toekomst die de komende jaren nader uitgewerkt zullen moeten worden:

1. Uitgangspunt zal moeten zijn de kern van het visiedocument van de Generale Synode van de
Protestantse Kerk in Nederland, Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. Ook in 2025 wil de
Protestantse Kerk een betekenisvolle kerk zijn. Een kerk waar geloof, de geloofsgemeenschap en
diaconale en maatschappelijke presentie centraal staan.
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2. De Synode heeft een Commissie Werkzaam Vermogen ingesteld. Deze commissie heeft een
rapport uitgebracht: “Werkzaam vermogen: Zet je talenten in”.
Uitgangspunt voor de Commissie is dat de plaatselijke gemeente vanuit haar roeping, haar
bestaansreden (Woordverkondiging en dienst aan de samenleving), beleid ontwikkelt waarin zij
onder andere nadrukkelijk keuzes maakt ten aanzien van de aanwending van vrij beschikbaar
vermogen. Het zal niet alleen moeten gaan om wat goed is voor de eigen gemeente, maar ook
hoe beschikbaar vermogen aangewend kan worden in de (directe) omgeving en elders. De
commissie noemt in dit kader samenwerking tussen en gezamenlijke financiering door kerk en
diaconie, maar ook (regionale) samenwerking met andere (Protestantse) gemeenten en met
andere instanties en instellingen. Niet gericht zijn op het in stand houden van vermogen dus, maar
met beleid en verstand investeren en over dat gevoerde beleid ook helder en duidelijk
verantwoording afleggen aan de gemeenteleden en communiceren met de samenleving.
Het rapport en de voorstellen daarin dienen op landelijk niveau nog verder te worden uitgewerkt.

3. Op plaatselijk niveau staan we voor de volgende vraagstukken: Wat zijn de gevolgen van de
vergrijzing binnen onze kerk, het teruglopen van het ledental, het wegvallen van vrijwilligers, het
gebrek aan ambtsdragers. Hoe bereiden we ons op die toekomst voor? Kunnen we nog wel
zelfstandig blijven? Samenwerken of samengaan? En zo ja met wie en hoe.

4. Welke plaats willen wij als kerk innemen in de huidige geseculariseerde wereld? Hoe zichtbaar
zijn wij? Welke boodschap willen wij uitdragen? Welke positie willen we hebben binnen de
Gendtse gemeenschap? Met wie willen we dat doen? Welke (nieuwe) verbindingen zoeken we?
Hebben we daar dan wel de menskracht voor?

5. Niet alles waar mensen naar verlangen en op hopen past binnen de kerkelijke gemeente zoals wij
die kennen. De vanzelfsprekendheid is voorbij. Nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen die
nieuwe mensen aantrekken. Hoe krijg je verbinding met de jeugd, de zwevende gelovige, de
zoekende naar spiritualiteit. Zoekenden die zich tijdelijk en minder hecht willen verbinden. Hoe
behoud je de “gevestigde orde” en neem je die mee in nieuwe ontwikkelingen. Een herbezinning
op de kern van kerk-zijn.
In de loop van de 5 jaren van het beleidsplan zullen de speerpunten, de voornemens nader uitgewerkt
moeten worden, met mogelijk jaarlijks een tussentijdse evaluatie wat er in het afgelopen jaar bereikt is
en wat voor het komende jaar gepland staat. Na afloop van het beleidsplan kan in het dan op te
stellen nieuwe beleidsplan een evaluatie van het voorgenomen beleid worden opgenomen en vandaar
uit nieuwe doelen worden gesteld.

16. Financieel meerjarenperspectief
16.1 Diaconie. Volgens de meerjarenbegroting 2021-2028 sluit de exploitatie van de Diaconie jaarlijks
met een tekort, oplopend van € 1.000,-- in 2021 tot € 2.000,-- in 2028. Hierbij is al rekening gehouden
met een intensivering van het diaconale beleid, waarvoor € 1.000,-- per jaar is uitgetrokken. Jaarlijks
wordt het tekort onttrokken aan de algemene reserve. Deze reserve is voldoende groot om de tekorten
nog jarenlang op te kunnen vangen.
16.2 Kerkrentmeesters. In de begroting 2021 van het college van kerkrentmeesters is een nog nader
in te vullen bedrag van € 10.000,-- opgenomen voor nieuw beleid. De exploitatie sluit jaarlijks met een

tekort, oplopend van € 44.000,-- in 2021 tot € 52.000,-- in 2028. De algemene reserve is echter
zodanig groot dat deze tekorten nog tientallen jaren opgevangen kunnen worden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 27 januari 2021.
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