Beleidsplan 2013 van de Gereformeerde kerk te Onstwedde
Voorwoord
Inleiding
Overeenkomstig ordinantie 1-3a van de Kerkorde der Protestantse Kerk in Nederland heeft de
Gereformeerde Kerk te Onstwedde voor de periode van 5 jaar een beleidsplan opgesteld.
In dit beleidsplan is de huidige gang van zaken beschreven en zijn aandachtspunten en beleidsvoornemens
voor de toekomst opgenomen. Tevens is er aan dit beleidsplan een plan van aanpak toegevoegd.
Plan van opzet
In het beleidsplan is gezocht naar een heldere en kernachtige structuur.
Daarvoor zijn een tiental beleidsvelden benoemd, namelijk:
1. Gemeente-zijn
6. Apostolaat
2. Eredienst
7. Jeugdwerk
3. Pastoraat
8. Vorming en toerusting
4. Catechese
9. Beheer
5. Diaconaat
10. Evaluatie
Voor elk van de voornoemde beleidsvelden is een heldere omschrijving van de inhoud en doelstelling
geformuleerd. Ook zijn de huidige middelen die worden ingezet om het gestelde doel na te streven,
vermeld. Vervolgens zijn per beleidsveld enkele aandachtspunten en beleidsvoornemens geformuleerd die
het beleid voor de nabije toekomst gaan vertalen.
Toepassing
Met deze opzet is het voor de gemeenteleden en de kerkenraad mogelijk om op een systematische en
eenvoudige wijze het geformuleerde beleid inzichtelijk te krijgen. Tevens biedt deze opzet voor de
kerkenraad een goede mogelijkheid om regelmatig te zien op welke wijze inhoud aan het door haar
vastgestelde beleid is gegeven.

1. Gemeente-zijn
1.1. Inhoud en doelstelling
We willen een gemeente zijn waar we het geloof in God, Jezus en Heilige Geest belijden.
Waar we belijden dat God ons met zijn Liefde omgeeft en wij Zijn liefde mogen delen met anderen. Een
geloofsgemeenschap waar we omzien naar mensen binnen en buiten de gemeenschap.
De kerkenraad rekent het tot zijn taak en opdracht om in overeenstemming met hetgeen hierover in de
kerkorde is verwoord, uitvoering te geven aan:
1.1.1. Het organiseren en (laten) uitvoeren van (zondagse) erediensten, die tegemoet komen aan de
verscheidenheid van geloven in onze gemeente.
1.1.2. Het bevorderen van de onderlinge band tussen de gemeenteleden acht de kerkenraad van groot
belang. Vanuit de organisatie structuur van wijkteams en commissies werkt de gemeente aan zorgvuldige
en regelmatige contacten met haar leden.
1.1.3. Catechese en geloofsonderricht.
Naast bidden, zingen en belijden, verkondiging van het Woord en viering van de sacramenten in de
erediensten blijft catechese en geloofsonderricht in bredere zin, een belangrijke pijler van onze
geloofsgemeenschap.
Het blijven stimuleren en organiseren van deze wezenlijke aspecten van gemeente-zijn is en blijft een
belangrijke taak voor onze gemeente en in het bijzonder voor de kerkenraad.
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1.1.4. Zorg voor en omzien naar elkaar binnen onze eigen woon – en geloofsgemeenschap en wereldwijd
is, naast de pastorale opdracht, ook een dienende – diaconale – verantwoordelijkheid; steun verlenen waar
nood is, is een wezenlijke taak voor ons als protestantse gemeente.
1.1.5. Belangrijk is naar buiten toe duidelijk te maken wat gemeente-zijn inhoud, waar we mee bezig zijn.
Daartoe moet gezocht worden naar effectief gebruik van communicatie middelen als Postduif en
zondagsbrief en nieuwe media.
1.2. Huidige karakteristiek
1.2.1. Structuur
Er is een volledige predikantsplaats die op dit moment vervuld wordt door 1 predikant.
Samenstelling kerkenraad: moderamen, ouderlingen en diakenen.
Het moderamen bestaat uit: de voorzitter van de kerkenraad en de voorzitter van de diaconie, scriba, predikant
en jeugdouderling. De ouderlingen zijn verdeeld in wijkouderlingen, jeugdouderling en ouderlingen
kerkrentmeester. De gemeente is opgedeeld in 6 wijken met elk een eigen wijkteam. Een wijkteam bestaat uit
wijkouderling, wijkdiaken, eventueel een pastoraal medewerker en bezoekmedewerker(s). De verkiezing van
ambtsdragers en verdeling van taken staat omschreven in de plaatselijke regeling.
1.3.Aandachtspunten
1.3.1. De verdeeldheid van het lichaam van Christus op aarde moet principieel worden betreurd. Ondanks dit
gegeven is samenwerking met de Hervormde gemeente en Chr. Gereformeerde kerk momenteel slechts op
zeer beperkte schaal mogelijk gebleken.
1.3.2. Ook binnen onze gemeente ontbreekt het in een groot aantal gevallen aan eenheid.
1.3.3. Ook in maatschappelijk en sociaal opzicht wordt het “oog hebben voor elkaar” nog wel eens gemist.
Soms staan gemeenteleden (te ver) buiten, alleen omdat ze niet of nauwelijks opgenomen worden dan wel
aansluiting zoeken.
1.4. Beleidsvoornemen
1.4.1. Open blijven staan voor samenwerking met de plaatselijke kerken, doch niets forceren.
1.4.2. De huidige predikantsplaats voorlopig handhaven. Afhankelijk van de financiële positie van de
gemeente zal e.e.a. in de loop van de beleidsperiode opnieuw worden bekeken.

2. Eredienst
2.1. Inhoud en doelstelling
De eredienst is het hart van de gemeente. Daar wordt het geloof door Woord en sacrament gewekt, door
liederen en gebeden, versterkt, gevoed en onderhouden. In de eredienst staat de verkondiging van het
Woord van God centraal. De liturgie heeft tot doel de betrokkenheid van de gemeenteleden in de eredienst
te versterken door te zingen, door de dienst der gebeden en door de dienst der barmhartigheid.
2.2. Huidige vormgeving:
2.2.1. Diensten
In de periode van startweekend (september) tot en met Pasen (voorjaar) is er elke zondag een morgen- en
middagdienst. In de periode Pasen tot startweekend is er geen middagdienst. Een aantal diensten hebben
een bijzonder karakter zoals jeugd- en zangdiensten.
Een zgn. aangepaste kerkdienst wordt in roulatie met andere kerken in de regio gehouden. In deze diensten
wordt de prediking en liturgie afgestemd op verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen.
2.2.2. Sacramenten
De Heilige Doop wordt, in overleg met de doopouders na doopgesprek, bij voorkeur door de eigen
predikant bediend.
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd en is vanaf 1 januari 2007 voor alle doopleden
vanaf 6 jaar opengesteld.
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2.2.3. Facilitaire diensten
Om zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de erediensten te bezoeken is er
‘s morgens een kinderoppas aanwezig.
Voor kinderen van vier tot twaalf jaar is er in de morgen een kindernevendienst in twee groepen. Voor
diegenen die niet meer in de gelegenheid zijn om de diensten te bezoeken is er de mogelijkheid om via
kerkwebradio of kerkomroep (internet) de diensten te beluisteren.
2.3 Aandachtspunten
2.3.1. De diensten, met name de middagdiensten, worden de laatste jaren minder goed bezocht. De
kerkenraad bezint zich over de middagdiensten in het seizoen.
Ook de diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend worden matig bezocht.
2.3.2. Catechese en clubs worden tot plusminus 16 jaar redelijk bezocht, daarna verdwijnen veel jongeren
uit het zicht. Ook komen er weinig jongeren tot het doen van openbare belijdenis van hun geloof.
2.4 Beleidsvoornemen
2.4.1. Tijdens wijkbezoek meer aandacht besteden aan het teruglopend kerkbezoek en de te geringe
deelname aan het avondmaal.
2.4.2. Diensten samen met predikant en enkele kerkenraads-, gemeente- of jeugdleden voorbereiden.
2.4.3. Zoeken naar wegen om jongeren te laten bezinnen op de betekenis van hun persoonlijk geloof. Van
de catechese dient hier een vormende en stimulerende werking uit te gaan. Ook de erediensten zijn hierbij
van belang. Gezocht wordt naar vormen die de identificatie van jongeren met de liturgie bevorderen. Ook
ouders worden aangemoedigd de kerkgang een plaats binnen de geloofsopvoeding te geven.
2.4.4. Het bezoekwerk dient niet aan jongeren voorbij te gaan. Het geloofsgesprek wordt binnen de
gemeente bevorderd, waarbij verdere bewustwording van de betekenis van het geloof de vraag naar de
eigen belijdenis naar voren schuift en de drempel tot het doen van openbare belijdenis van hun geloof
verlaagd wordt.

3. Pastoraat
3.1. Inhoud en doelstelling
De gemeente is het lichaam van Christus waarbij ieder lid de ander nodig heeft.
In het pastoraat dient dus tot uiting te komen dat we in de gemeente, door en vanuit de liefde van God,
zorgdragen voor het geestelijk welzijn van de gemeenteleden.
Hoewel pastorale zorg ook een roeping is voor de gemeenteleden ten opzichte van elkaar, is het een
bijzondere roeping voor predikant en ouderlingen met hun wijkteams.
3.2. Huidige vormgeving:
3.2.1. Huisbezoek
De ouderling is de eerst verantwoordelijke en geeft leiding aan het wijkteam(ouderling, diaken en
bezoekmedewerkers). Inrichting en verdeling van de werkzaamheden hangen af van de samenstelling van
de wijk (ouderen, jongeren, mee- en niet meelevende leden, etc.).
Het wijkteam vergadert 3 á 4 keer in een jaar om de werkzaamheden te bespreken en te coördineren.
Over de bezoekfrequentie worden per adres en naar omstandigheden afspraken gemaakt.
3.2.2. Zieken- en crisispastoraat
De predikant bezoekt de zieken thuis en in de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
In moeilijke omstandigheden verzorgt de predikant het crisispastoraat.
3.2.3. Rouw en trouwpastoraat
De predikant verzorgt op verzoek de begrafenis inclusief de rouwdienst. Verder begeleidt de predikant de
rouwdragenden waarbij het wijkteam hem ondersteunt.
Een verzoek tot een huwelijksinzegening wordt pas ingewilligd nadat de predikant tenminste een gesprek
met het aanstaande bruidspaar heeft gehad.
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3.2.4. Overig pastoraat
Ouderen die 80 jaar en ouder zijn worden direct na hun verjaardag door de predikant bezocht en
ontvangen ook bezoek van bezoekmedewerker.
Nieuw ingekomenen krijgen een welkomstbezoek van iemand van het wijkteam.
3.3. Aandachtspunten
3.3.1. Ter wille van de functionele waarde van het bezoekwerk vraagt het de aandacht om kenbaar te
maken dat er als team gewerkt wordt. Dit betekent dat elk teamlid de kerk vertegenwoordigt.
3.4. Beleidsvoornemen
3.4.1. Zoeken naar vormen waar we de jongeren kunnen betrekken bij pastorale gesprekken.
3.4.2. Eén keer per jaar een wijkteamoverleg met de predikant.
3.4.3. Jongere gemeenteleden motiveren om zich beschikbaar te stellen voor een functie binnen de kerk.
3.4.4. Per wijk 1 keer per 2 jaren groothuisbezoek te houden met een religieus onderwerp.

4. Catechese
4.1. Inhoud en doelstelling
De catechese heeft tot doel de (jonge) leden van de gemeente door onderricht en gesprek te vormen en toe
te rusten opdat zij door de werking van de Heilige Geest belijdende leden van Christus kerk in deze wereld
mogen worden.
4.2. Huidige middelen:
4.2.1. Catechese
Voor jongeren vanaf 12 jaar is er catechisatie. Op dit moment wordt deze door de predikant verzorgd.
Inhoud van de catechisatie is een stukje geloofsonderricht en het geloofsgesprek; het is wenselijk dat de
catechisatie resulteert in het doen van openbare belijdenis van het geloof.
4.3.Aandachtspunten
4.3.1. Een deel van de catechisanten is moeilijk te interesseren voor de catechese-inhoud terwijl een ander
deel van de jongeren in de gemeente geen catecheseonderwijs bijwoont.
4.3.2. De opvoeding van kinderen in het geloof is geen sinecure, zeker wanneer één
van de ouders niet gelovig is.
4.3.3. Onderricht en gesprek dient zich ook te richten op de oudere leden, zowel belijdend als dooplid.
4.4. Beleidsvoornemen
4.4.1. Continueren van de huidige vormen van catechese.
4.4.2. Jaarlijks aandacht voor avondmaal catechese voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
4.4.3. Stimuleren van betrokkenheid en bezoek catechese door benadering ouders en jongeren (tijdens
bezoek, in Postduif, via de kansel etc).

5. Diaconie
5.1. Doelstellingen
Het woord ‘diaconia’ betekent ‘dienst’ of zoals de kerkorde het noemt, de dienst der barmhartigheid.
Om de gemeente in deze dienst voor te gaan is het ambt van diaken ingesteld. De diaken bekleedt zijn
ambt in en met het oog op de gemeente om zorg te dragen voor de dienst der barmhartigheid in de
gemeente en in de wereld. Dit krijgt gestalte door middelen in te zamelen, te beheren en uit te delen, de
naaste in nood te helpen.
Het Avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en
de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen.
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5.2. Huidige middelen:
5.2.1. Financiële ondersteuning gemeenteleden
De diaconie verleent daar waar het nodig en bekend is een financiële ondersteuning aan noodlijdende
personen en gezinnen in de gemeente. Door middel van aanvragen, via ambtsdragers of via indirecte
informatie worden de gewenste steunadressen gevonden.
5.2.2. Dienstverlening in de gemeente
Bij acute noodsituaties onder gemeenteleden coördineert de diaconie de mogelijkheden tot hulpverlening.
Voor de ouderen wordt jaarlijks een feestelijke middag georganiseerd.
5.2.3. Projectbegeleiding
De diaconie draagt in financieel opzicht bij aan verschillende plaatselijke, landelijke en mondiale projecten
van maatschappelijk- sociaal en diaconale aard. Ook draagt zij bij in acute noodsituaties die zich van tijd
tot tijd voordoen, zowel landelijk als wereldwijd.
5.2.4. Geldwerving
De diakenen zijn ambtelijk aanwezig in de zondagse erediensten en dragen daarbij zorg voor het inzamelen
van de liefdegaven. De diakenen verzorgen samen met het wijkteam de rondgang door de gemeente voor
de jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage. Dit wordt aangestuurd en uitgewerkt door College van
Kerkrentmeesters.
5.3. Aandachtspunten
5.3.1. De diaconale roeping die elk gemeentelid heeft wordt nog onvoldoende onderkend.
5.3.2. Meerdere mensen hebben ten onrechte schroom om bij de diaconie aan te kloppen.
5.4. Beleidsvoornemen
5.4.1. Het bevorderen van het diaconale bewustzijn voor heel de gemeente door mededelingen en het
regelmatig benoemen van collectedoelen in de Postduif en zondagsbrief.
5.4.2.Als er tijdens bezoekwerk door de wijkteams enig vermoeden is over problemen van financiële of
andere stoffelijke problemen wordt dit door gegeven aan de wijkdiaken die hierin actie onderneemt.
5.4.3. Eens per 2 jaren een project uitzoeken waarover de gemeente regelmatig wordt geïnformeerd en
waarvoor wordt gecollecteerd.
5.4.4. Er is enig samenwerking en overleg met de zendingscommissie. Zolang zendingscommissie in deze
vorm blijft functioneren is de noodzaak om samen over te gaan in een Z.W.O. niet nodig en zullen
diaconie en zendingscommissie naast elkaar blijven bestaan.

6. Apostolaat
6.1. Doelstelling
Levend vanuit het getuigenis van Pinksteren is de gemeente geroepen zelf een getuige van het evangelie te
zijn. De verkondiging van het evangelie in woord en daad houdt niet op bij de kerkmuren. Daar de
gemeente zelf een gestalte van het evangelie is, wil zij naar buiten toe zichtbaar zijn en zoekt zij naar
wegen om het evangelie in Onstwedde maar ook daarbuiten present te stellen.
6.2. Huidige middelen
6.2.1 Zendingscommissie
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad is de zendingscommissie ingesteld. De commissie bestaat
uit drie leden waaraan een lid uit de diaconie wordt toegevoegd en houdt zich bezig met het organiseren
van zendingszondagen, het inzamelen van zendingsgelden, het aanbevelen van gebedsbrieven en
stimuleren de gemeente d.m.v. publicaties.
6.2.2 Evangelisatiewerk
Onze kerk is betrokken bij het Interkerkelijk Evangelisatie Platform Onstwedde- Vlagtwedde-Alteveer.
Een afvaardiging uit onze gemeente heeft zitting in dit platform. Er worden evangelisatiediensten en
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andere samenkomsten op diverse locaties georganiseerd. De kas van dit platform wordt gevoed naar rato
van de genoemde kerken.
6.2.3. Publiciteit
De kerk maakt activiteiten die zich daarvoor lenen bekend, zoals kerkdiensten met een bijzonder karakter
via de plaatselijk en bovenplaatselijke media.
De kerk heeft inmiddels ook de eerste stappen op het wereldwijde web gezet. Zo is er een eigen pagina op
internet bereikbaar via http://www.onstwedde.info/geref-kerk. De kerkdiensten zijn middels
http://www.kerkomroep.nl te beluisteren. De clubs en het koor hebben ook leden en deelnemers van buiten
de kerk. Tevens wordt in samenwerking met de andere kerken en de Christelijke basisscholen in
Onstwedde en Alteveer jaarlijks een gezins-, school-, kerkdienst gehouden.
6.3. Aandachtspunten
6.3.1. Belangstelling op organisatorisch niveau is zeer gering.
6.3.2. De evangelisatiecommissie dient zich op haar organisatorische taken te bezinnen.
6.3.3. Aan de publiciteit ligt geen visie ten grondslag.
6.4. Beleidsvoornemen
6.4.1. De bijbelse opdracht tot evangelisatie dient expliciet en regelmatig binnen de gemeente aandacht te
krijgen. Het is wenselijk hierbij vaker meer jongeren uit de gemeente te betrekken.
6.4.2. Op termijn de organisatie van de zendingscommissie te voegen bij het diaconaat.
6.4.3. De pr een grotere plaats geven zodat de zichtbaarheid van de kerk vergroot wordt

7. Jeugdwerk
7.1. Inhoud en doelstelling
Onder het jeugdwerk en verantwoordelijkheid van jeugdouderling wordt gerekend
7.1.1. Het verzorgen van de kinderoppas tijdens de ochtenddienst door ouders en jeugdleden vanaf 14 jaar.
7.1.2. Kindernevendienst tijdens de ochtenddiensten en de organisatie van Kerst- en Paasprojecten.
7.1.3. De organisatie van erediensten voor kinderen en jongeren.
7.1.4. Catechisatie.
7.1.5. Jeugdclubs, heeft als doel ontmoeting, bezinning op Gods woord en ontspanning voor jonge leden
vanaf 10 jaar.
7.2 Huidige middelen
Voor jongeren is er gedurende het winterseizoen 1 keer per 2 weken club onder leiding van gemeenteleden.
Vanaf 16 jaar is er een 16+ groep.
Jaarlijks worden naast het clubuur ook ander activiteiten georganiseerd zoals:
Schaatsen, speurtochten, jaarfeest en clubkamp en kerstviering.
Het clubwerk valt onder verantwoordelijkheid van Leiding en Oudercommissie.
7.3. Aandachtspunten.
Het is vaak lastig om voldoende leiding te vinden. Door het karakter van club en de aantrekkingskracht via
school komen regelmatig ook kinderen van niet leden of andere kerken op de club.
7.4. Beleidsvoornemen
Clubkinderen die geen lid zijn ook uitnodigen voor catechese en betrekken bij andere kerkelijke
activiteiten zoals gezinsdiensten.

8. Vorming en toerusting
8.1. Inhoud en Doelstellingen
De gemeente is geroepen om door middel van vorming en toerusting te wijzen op de noodzaak om te
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komen tot geloof en tot verdieping daarvan voor de praktijk van het dagelijkse leven.
8.2. Huidige middelen
Er is een ABC (Activiteiten, Bezinning en Communicatie) groep die in samenwerking met PKN kerk van
Vriescheloo en de gereformeerde kerk van Vlagtwedde diverse activiteiten onder de noemer vorming en
toerusting verzorgt.
8.3. Verenigingen
In samenwerking met Vlagtwedde is er een Oost- Europa Commissie, deze commissie onderhoudt
contacten met de gemeente in Warin in het voormalig Oost-Duitsland.
8.4. Aandachtspunten
8.4.1. Het percentage belijdende leden dat in het dagelijkse leven daadwerkelijk aan enige vorming of
toerusting deelneemt is mede gelet op de omvang van de gemeente gering.
8.5. Beleidsvoornemens
8.5.1. Alle leden dienen te worden gestimuleerd om naast de zondagse kerkdiensten meer te doen aan
vorming en toerusting.
8.5.2. In de winterperiode enkele thema’s voorbereiden en proberen hier een gespreksgroep voor te
vormen.
8.5.3. In het kader van het gesprek en de discussie omtrent de voortzetting van de middagdiensten in de
gemeente dient vooral in de toerustingssfeer gezocht te worden naar een (ver-)nieuwe(nde) insteek om het
gemeenteleven op en rond de zondag gestalte te geven.
9. Beheer
9.1. Doelstellingen
Het college van kerkrentmeesters beheert de bezittingen en behartigt de stoffelijke belangen van de
gemeente.
Zij zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen om het
gemeentewerk mogelijk te maken.
9.2. Huidige middelen
9.2.1. Organisatie
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden.
9.2.2. Personele zaken
De gemeente wordt verzorgd door één predikant. Verder kent de gemeente een parttime coördinator voor
het beheren van zalencentrum “de Brinkhof”. Het kosterschap en schoonmaakwerkzaamheden wordt
uitgevoerd door vrijwilligers volgens een rooster.
9.2.3. Financiële middelen
Het College van Kerkrentmeesters maakt elk jaar een begroting ter goedkeuring door de kerkenraad.
Uitgaven hoger dan genoemd in de begroting en onvoorziene uitgaven die € 2.500,00 te boven gaan
hebben vooraf goedkeuring van de kerkenraad nodig.
9.2.4. Informatie verstrekking
Door middel van “De Postduif” die zes maal per jaar verschijnt en de kerkgids die elk jaar wordt verstrekt
en herzien, worden de gemeenteleden op de hoogte gehouden van het ‘gemeente-zijn’ en van de
activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden. Tevens kan ieder gemeentelid voor aanvang van de
gemeenteavond die elk jaar wordt gehouden, inzage en toelichting krijgen op de begroting en jaarrekening.
9.3. Aandachtspunten
9.3.1. De onderhoud- en beheerstaken die noodzakelijk zijn om alle gebouwen in stand te houden dienen
bij de gemeenteleden meer bekendheid te krijgen.
9.3.2. Door verandering van de personele bezetting (vrijwilligers) verloopt de exploitatie van de Brinkhof
nu positief. Continuïteit dient gewaarborgd te blijven.
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9.3.3. Zorgen dat voor kwetsbare functies binnen de kerk plaatsvervangers zijn, denk aan boekhouding,
ledenadministratie, bedienen copyprinter enz.
9.4 Beleidsvoornemens
9.4.1. Op termijn zorgen dat de meerderheid van het college van kerkrentmeesters deel gaat uitmaken van
de kerkenraad.
9.4.2. Meer rendement behalen uit financiële reserves, waarbij risico’s moeten worden uitgesloten.
10. Evaluatie
10.1 Doelstelling
Het beleidsplan heeft in de eerste plaats tot doel om gericht na te denken over de gemeente als lichaam van
Christus, over de opbouw en instandhouding daarvan.
Het beleidsplan is ook een instrument om sturing te geven aan de gestelde doelen.
Tot slot dient het beleidsplan er voor om van tijd tot tijd te bezien in hoeverre aan de gestelde voornemens
is voldaan, hiertoe vindt regelmatig een evaluatie plaats.
10.2 Beleidsvoornemen
10.2.1. Het beleidsplan zal elk jaar op de agenda van de kerkenraad worden geplaatst en waar nodig zal
bijstelling plaatsvinden.
Verder zal in het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode door het moderamen of door een nieuw
in te stellen kerkenraadscommissie de nieuwe beleidsperiode of moderamen met voorstellen naar de
kerkenraad komt.
Geëvalueerd mei 2013.
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