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Bij de voorpagina: Oase 
 
De HERE God leidde Zijn volk Israël uit Egypte. Zoals Hij hen bevrijdde uit de slavernij 
onder een God-vijandige macht, zo bevrijdt Hij ons uit de macht van de zonde.  
Het volk Israël ontmoette de HERE in de woestijn, waar Hij hen Zijn goede wet gaf en 
steeds weer voorzag van alles wat nodig was. Zo trokken zij van oase naar oase. Zelfs 
toen zij ongehoorzaam waren bleef Hij hen leiden.  
Zo blijft de HERE ook ons leiden. Hij vult onze lege handen met Zijn liefde. Wij mogen 
drinken van Zijn Woord; Christus is het Levende Water. Zo doen we nieuwe krachten 
op in de Oase. De Here zal erin voorzien!  
Verblijvend in de Oase mogen en moeten we anderen uitnodigen om ook te delen in 
deze Blijde Boodschap. 
De HERE God vraagt van ons om Zijn beloofde toekomst tegemoet te gaan. Hij redt ons 
en brengt ons op Zijn tijd in Zijn rust. Hij geeft wie in Hem gelooft eeuwig leven. Wanneer 
onze reis ten einde is mogen we thuis komen in de grote Oase, waar Hij Zelf is.  
“De Here zal erin voorzien!” 
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1. Inleiding 
In dit beleidsplan geeft de voortgezette Gereformeerde Kerk van Assen en omgeving 
in hoofdlijnen haar beleid aan. De basis daarvoor is gelegd tijdens de 
gemeentevergadering van 3 april 2012 in ‘De MaasStee’ te Assen. Vervolgens is de 
kerkenraad aan het werk gegaan met het formuleren van onze missie. In de 
gemeentevergadering van 18 september 2012 is dat resultaat besproken. De 
kerkenraad heeft vervolgens een visie vastgesteld: het doel dat wij willen bereiken en 
de weg daarheen. Op basis van de missie en de visie heeft de kerkenraad uitgewerkt 
op welke manier we gemeente van Christus willen zijn. Dit beleidsplan is een 
groeidocument, omdat we willen reageren op de weg waarop de HERE ons leidt. 

In de hier volgende missie is geformuleerd wie we als kerk zijn en waar we voor staan: 
 

De voortgezette Gereformeerde Kerk van Assen en omstreken, ‘Oase’, wil met haar 
leden van jong tot oud samen het christelijk geloof beleven, belijden en in de praktijk 
brengen. 
De Bijbel, het Woord van God, staat bij ons centraal, zoals dit door het voorgeslacht 
tot uitdrukking is gebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften, de Heidelbergse 
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Zo zijn 
we gemeente van Christus. Wij geloven dat de kinderen van de gelovigen volledig 
deel uitmaken van Gods Verbond en daarom naar Christus' opdracht gedoopt 
behoren te worden. 
We willen gastvrij zijn voor ieder die ons bezoekt of nodig heeft en zo een open 
gemeenschap zijn waar we de HERE God loven, prijzen en danken voor allen en 
alles. We laten ons onderwijzen en corrigeren door Gods Woord, ons fundament. We 
verkondigen het evangelie, laten onze lege handen vullen door Gods liefde en delen 
die liefde uit. We verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus; Hij is onze 
Redder en Verlosser. Onze hulp is van de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige 
Geest. 
De voortgezette Gereformeerde Kerk van Assen maakt deel uit van de voortgezette 
Gereformeerde Kerken in Nederland (http://www.vgkn.nl). 

 
 
  

http://www.vgkn.nl/
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2. De toekomst zoals die er uit zou kunnen zien 
Wij belijden dat de toekomst in Gods handen is. Wij volgen Hem zoals het volk Israël 
de wolk- en vuurkolom in de woestijn volgde. Wij zien uit naar de wederkomst van 
Christus en houden er rekening mee dat onze omgeving voordat Hij komt nog meer zal 
ontkerkelijken. 

Geloof 
Ook in de toekomst beginnen we iedere week op zondag met een eredienst. In deze 
dienst belijden we ons geloof. De Bijbel, de leidraad voor ons leven, wordt gelezen en 
uitgelegd. We loven en aanbidden de HERE God. In de diensten is een inbreng van jong 
en oud; de vormen kunnen veranderen maar de inhoud blijft onveranderd. 
Alle leden hebben een open houding om ook anderen in de rijkdom van het christelijke 
geloof te laten delen. Onze deur staat voor iedereen open. 
 
Hoop 
Ook in de toekomst dienen we als gemeente van Christus onze God.  
Wat er ook gebeurt met ons als kerk of persoonlijk, de HERE God gaat altijd voor ons 
uit, is bij ons en laat ons nooit in de steek. Onderwijzing uit de Schrift, het gebed, de 
bediening van de sacramenten en de onderlinge gemeenschap (zie Hand. 2:42) zijn de 
belangrijke pijlers van het gemeenteleven gebleven. 
Als voortgezette Gereformeerde Kerken werken we nauw samen om de aanwezige 
kennis, ervaring en mogelijkheden optimaal in te zetten, zowel voor binnen- als 
buitenkerkelijke doelen 

Liefde 
We zijn in Christus met elkaar verbonden. We staan er dus niet alleen voor; we 
bemoedigen elkaar. Het contact is persoonlijk. We zijn in liefde delend en dienend, en 
ook praktisch zijn we elkaar tot hand en voet. We aanvaarden elkaar, ook de zwakken 
in het geloof, en bouwen elkaar op in het geloof.   
De voortgezette Gereformeerde Kerken dragen bij aan diaconale en 
zendingsactiviteiten wereldwijd. Daarnaast is er vanuit ‘Oase’ een eigen diaconaal 
project. Zo geven we praktisch uiting aan het delen van het kostbare geschenk van 
Gods liefde voor de mensen. Ook in onze nabije omgeving zijn we een Oase; we delen 
met overtuiging en niet plichtmatig. 
 

Ook de toekomst is van de HERE God. Hij zal met zijn Heilige Geest in mensen blijven 
werken; laten wij vurig en aanhoudend bidden dat Hij de kandelaar niet van ons 
wegneemt (zie Openb.2:5).      
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3. Ons doel 
In het eerste hoofdstuk omschreven we wie we zijn. Op basis van die identiteit kijken 
we hoe we reageren op de toekomstige ontwikkelingen. Zo bepalen we onze koers voor 
de toekomst. 

Ons hoofddoel is: 
De Here God liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand 
en al onze krachten, en de naaste als onszelf (Mat.22:37-39). 

Concreet betekent dit dat wij ernaar streven dat Gods wil wordt gedaan, zowel in als 
buiten de gemeente, zodat Hij geëerd wordt en nog velen tot erkentenis van de 
Waarheid komen, totdat Hij komt. 
Wij willen dit doel bereiken door als gemeente op grond van Gods Woord te groeien in 
geloof, hoop en liefde en vast te houden wat de Here ons heeft gegeven.  
In onze erediensten wordt Zijn Woord verkondigd, loven wij Hem en brengen wij onze 
nood en de nood van de wereld bij Hem. We volharden in het gebed en laten ons 
voeden door Gods Woord en de sacramenten. We geven liefdevol acht op elkaar zodat 
we niet verslappen, maar de Here God in ons leven op de eerste plaats blijft staan. 
Als vGKN geven we elkaar steun, raad en opbouwende kritiek en werken samen in 
zending, evangelisatie en andere taken die het plaatselijke overstijgen. We houden vast 
aan de belijdenisgeschriften en vertalen die naar onze tijd; zo houden we de waarde en 
inhoud van onze gereformeerde identiteit levend. We werken zoveel mogelijk samen 
met andere kerken de op dezelfde grondslag staan. Zo dragen we het Evangelie uit in 
de wereld.  
Ook willen we een ‘oase’ zijn voor de mensen in de wijk waar we samenkomen en voor 
anderen die de Here op onze weg plaatst.  
        

Een belangrijk instrument voor dit alles is geloofsgroei door toerusting. 
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4.  Hoe we ons doel bereiken  
Het hoofddoel bereiken we door het nader invullen van de doelstellingen in 
het vorige hoofdstuk. Geloofsgroei door toerusting krijgt vorm in: 
1. Activiteiten in onze kerk als geloofsgemeenschap. 
2. Activiteiten in het grotere geheel van ons kerkverband en de kerken om 
ons heen. 
3. Activiteiten in de wereld om ons heen, dichtbij en verder weg. 
 
In dit hoofdstuk vullen we dit in. In het kader geven we aan wat over het 
onderwerp staat in de doelstelling in het vorige hoofdstuk. Daarna volgen  
de invulling en actiepunten om er nadere uitwerking aan te geven. 
In de hoofdstukken 5, 6 en 7 wordt dit verder uitgewerkt. 
 

4.1 Gemeente zijn (geloof) 
a.   Kerkdiensten  
 

In onze erediensten wordt Zijn Woord verkondigd, loven we Hem en 
brengen we onze nood en de nood van de wereld bij Hem. We volharden in 
het gebed en laten ons voeden door Gods Woord en de sacramenten.  

 
De kerkdiensten zijn de basis van ons gemeente zijn. Hier worden we gevoed  
met het levende Woord van God. We vieren er de sacramenten en komen tot  
Hem met onze gebeden. Diverse instrumenten begeleiden de zang waarmee  
wij de HERE God loven en ons tot Hem wenden. 
 
b.   Omzien naar elkaar  

 

We geven liefdevol acht op elkaar zodat we niet verslappen, maar de HERE  
God in ons leven op de eerste plaats blijft staan. Die liefde tonen we door   
naar elkaar om te zien. 

 
We willen de HERE God liefhebben en dienen met heel ons wezen, en onze 
naaste liefhebben als onszelf. Dat laatste betekent, wanneer het om de  
gemeente gaat, dat wij oprechte aandacht voor elkaar hebben, we voor elkaar  
bidden en onze deuren voor elkaar open staan. We hebben oog voor elkaars  
geestelijke, sociale en lichamelijke noden. 
Door middel van huisbezoeken houdt de kerkenraad contact met alle leden. 
 
c.   Onderwijs en toerusting 
 

Onderwijzing uit de Schrift, het gebed, de bediening van de sacramenten en 
de onderlinge gemeenschap (zie Hand. 2:42) zijn de belangrijke pijlers van het 
gemeenteleven.   

 
Naast het Bijbelse onderwijs en de toerusting tijdens de erediensten is er ook  
in de week sprake van onderwijs en toerusting. Dit onderwijs wordt zoveel  
mogelijk toegankelijk gemaakt voor leden en belangstellende niet-leden,  
afgestemd op hun leeftijd en behoeften.  
Het gebed heeft een belangrijke plaats in onze gemeente.  
Diverse keren per jaar wordt in de eredienst het Heilig Avondmaal gevierd. 
Brood en wijn worden uitgereikt aan belijdende leden die niet onder tucht staan; 
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dit geldt ook voor gasten uit andere kerken die eveneens belijdend lid  zijn en  
niet onder tucht staan. 
De Doop wordt zo spoedig mogelijk bediend aan de kinderen van de gemeente.  
Tijdens de viering van de sacramenten wordt gebruik gemaakt van de daarvoor  
door de vGKN vastgestelde formulieren. 
 
 
d.  Elkaar opbouwen in geloof 
 

We zijn in Christus met elkaar verbonden. We staan er dus niet alleen voor 
we bemoedigen elkaar. We aanvaarden elkaar, ook de zwakken in het  
geloof, en bouwen elkaar op in het geloof. 

 
Omzien naar elkaar is niet alleen een taak van de kerkenraad; het is een opdracht  
voor alle gemeenteleden. Dit betreft meeleven in woord en daad.  
Het contact is persoonlijk. We delen en dienen in liefde en bidden voor elkaar. 
Als broers en zussen in de Here spreken we elkaar liefdevol aan, ook op fouten  
en tekorten. We steunen elkaar in de strijd tegen zonde en verslapping en groeien  
samen in geloof naar de Here toe. 
 
e.  Een lichtend licht in de wereld 
 

Alle leden hebben een open houding om ook anderen in de rijkdom van het 
christelijke geloof te laten delen. Onze deur staat voor iedereen open. 

 
Ook in onze nabije omgeving zijn we een ‘oase’; we delen met overtuiging en  
niet plichtmatig, met daad en Woord. We zoeken naar mogelijkheden om ook  
anderen, dichtbij en verder weg, te laten delen in de rijkdom van het Evangelie. 
 
 

4.2  Kerken met elkaar (hoop) 
 a. voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) 

 
 
 
 
 
 
Als plaatselijke gemeente hebben we ons aangesloten bij de vGKN. Dit is niet  
alleen een praktische keuze voor het uitvoeren van taken die voor ons als  
plaatselijke kerk te groot zijn, maar ook een principiële keuze: de Kerk van  
Christus overstijgt het plaatselijke, al is een plaatselijke kerk wel volledig kerk.

  
 
b. Kerken van gereformeerd belijden 
 
 
 
 
 
We zijn een gereformeerde kerk; dit betekent dat we de Bijbel lezen door de  
‘bril’ van de gereformeerde belijdenis. Dat komt concreet tot uiting in onze leer  

Als vGKN geven we elkaar steun, raad en opbouwende kritiek. We werken  
samen in zending, evangelisatie en andere taken die het plaatselijke  
overstijgen.  

We houden vast aan de belijdenisgeschriften en vertalen die naar onze 
tijd; zo houden we de waarde en inhoud van onze gereformeerde 
identiteit levend.  
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en ons leven. We zoeken contact en zo mogelijk samenwerking met andere  
kerken van gereformeerd belijden. 
De gemeente van Christus moet voor ieder een veilige plaats zijn. Daarom zijn wij, als 
onderdeel van de voortgezette Gereformeerde Kerken, aangesloten bij het Meldpunt 
seksueel misbruik in kerkelijke relaties. 
 
 
c. Als kerken samenwerken 
 
 
 
 
 
Naast gereformeerde kerken zijn er andere kerken en gemeentes. Wanneer  
deze kerken Christus als Heer en Heiland belijden en verkondigen is het  
mogelijk om samen met hen taken in de wereld te vervullen, bij voorbeeld  
op diaconaal terrein. 
 

4.3  Kerk in de wereld (liefde)  
   

Ook willen we een ‘oase’ zijn voor mensen in de wijk waar we samenkomen 
 en voor anderen die de Here op onze weg plaatst. 

 
Niet voor niets zijn we door de Here in de wijk Pittelo geplaatst. Daarom willen  
we ons naar vermogen inzetten voor deze wijk. Daarnaast willen we een open  
oog hebben voor mensen in onze eigen woonomgeving en verder weg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We werken zoveel mogelijk samen met andere kerken die op dezelfde 
grondslag staan. Zo dragen we het Evangelie uit in de wereld.  
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5. Gemeente zijn (geloof) 
In dit hoofdstuk wordt verder uitgewerkt hoe het gemeente zijn vorm krijgt. 
  

5.1   Kerkdiensten 
 

In onze erediensten wordt Zijn Woord verkondigd, loven wij Hem en 
brengen wij onze nood en de nood van de wereld bij Hem. We volharden in 
het gebed en laten ons voeden door Gods Woord en de sacramenten.  

 
Invulling: 
-   de gemeenteleden bezoeken de erediensten en doen er actief in mee. 
-   zij komen niet alleen naar de diensten om te ontvangen maar ook om  
    (zichzelf) te geven. 
-   iedere zondag is er om tien uur een eredienst in de MaasStee in Pittelo. 
-   in iedere dienst hebben Schriftlezing, Woordverkondiging, gebed, votum 
    en groet, zegen, zang en muziek een plaats (zie bijlage). 
-   er is (nog) niet iedere zondag een tweede dienst; dit wordt (voorlopig) anders      
    vorm gegeven. Met enige regelmaat worden vanuit de vGK Assen  e.o.  
    ‘Oase’ ’s middags diensten in ‘Arendhorst’ gehouden. 
-   op de eerste zondag van de maand is er voor de kinderen van de basisschool  
    kinderclub; op de derde zondag van de maand is er voor hen tijdens de  
    verkondiging nevendienst in de ‘kleine bron’. 
 
Actiepunten: 
-   bevorderen dat aanwezigen uit de Bijbel meelezen en letten op de woorden  
    die we zingen. 
-   nadere bezinning op de (vervanging van) de tweede kerkdienst. 
 

5.2.   Omzien naar elkaar  
 

We geven liefdevol acht op elkaar zodat we niet verslappen, maar de HERE  
God in ons leven op de eerste plaats blijft staan. Die liefde tonen we door   
naar elkaar om te zien. 

 
Invulling: 
-   we delen lief en leed met elkaar o.a. door middel van voorbede. 
-   we groeten elkaar bij binnenkomst en bij het plaatsnemen in de kerkzaal. 
-   we informeren naar afwezigen leden en tonen belangstelling voor hen. 
-   er is een vertrouwenspersoon aangesteld die speciaal aandacht heeft en vraagt voor 
    het bewaken van grenzen in het omgaan met elkaar binnen de kerkelijke relaties. 
 
Actiepunten: 
-   onderling pastoraat en meeleven met elkaar in kleine kring. 
-   er attent op zijn dat er geen grensoverschrijdend gedrag binnen de kerkelijke  
    relaties ontstaat. 
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5.3 .Onderwijs en toerusting 
 

Onderwijzing uit de Schrift, het gebed, de bediening van de sacramenten en 
de onderlinge gemeenschap (zie Hand. 2:42) zijn de belangrijke pijlers van het 
gemeenteleven gebleven.   

 
Naast het Bijbelse onderwijs en de toerusting tijdens de erediensten is er ook 
in de week sprake van onderwijs en toerusting. 
 
Invulling: 
-   we houden gezamenlijke Bijbelstudies, om het Woord van God beter te  
    gaan begrijpen en toe te passen op onze levens, onze tijd en situatie. 
-   we verdiepen onze Bijbelkennis en ons geloof door persoonlijke Bijbelstudie  
    en stille tijd. 
-   voor de jongere leden van de gemeente is er wekelijks of eens per twee  
    weken catechisatie. Hierbij zijn ook jongeren van buiten de gemeente  
    welkom. 
-   oudere niet-belijdende leden ontvangen desgewenst persoonlijk onderricht,  
    gericht op het afleggen van openbare geloofsbelijdenis.  
-    we (faciliteren het) geven (van) Bijbels onderwijs door middel van cursussen.  
    Deze cursussen kunnen ook worden gegeven vanuit het kerkverband.  
    Hierbij zijn ook niet-leden welkom. 
-   regelmatig zijn er thematische kerkdiensten, waarna een nabespreking aan  
    de hand van enkele vragen wordt gehouden. 
-   ieder jaar is er een jaarthema, dat in de huisbezoeken wordt besproken en  
    in themadiensten wordt uitgediept. 
-   de gemeenteleden worden toegerust om het Evangelie uit te dragen in woord  
    en daad. 
-   er is toerusting met het oog op de bediening van Avondmaal en Doop en  
    met betrekking tot huwelijk, relaties en de kerkelijke huwelijksbevesiting.  
 
Actiepunten: 
-   stimuleren dat alle gemeenteleden lid zijn van een Bijbelkring. 
-   stimuleren van persoonlijke Bijbelstudie. 
-   speciale aandacht voor oudere niet-belijdende leden. 
-   aandacht voor jong-belijdende leden.  
-   stimuleren dat de gemeenteleden deelnemen aan de nabespreking van de  
    Themadiensten. 
-   deelname aan de gebedskring wordt gestimuleerd, evenals het persoonlijk  
    gebed. 
-   de rijkdom van de sacramenten regelmatig aan de orde stellen. 
-   in woord en daad het Evangelie uitdragen. 
 

5.4. Elkaar opbouwen in geloof 
 

We zijn in Christus met elkaar verbonden. We staan er dus niet alleen voor en 
we bemoedigen elkaar. We  aanvaarden elkaar, ook de zwakken in het geloof, 
en bouwen elkaar op in het geloof. 

 
Omzien naar elkaar is niet alleen een taak van de kerkenraad; het is een opdracht voor 
alle gemeenteleden. 
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Invulling: 
-    we kennen elkaar als gemeenteleden en zijn oprecht in elkaar geïnteresseerd. 
-    we hebben persoonlijk contact met alle gemeenteleden. 
-    we bieden elkaar spontaan hulp aan, ook in praktisch opzicht. 
-    we durven elkaar om hulp te vragen; we zijn immers broeders en zusters. 
-    we bidden voor elkaar, zowel persoonlijk als in de kringen. 
-    we spreken geen kwaad over elkaar en roddelen niet. 
-    we praten meningsverschillen uit en vragen daarbij zonodig hulp. 
-    we spreken elkaar aan op ons geloof en het leven als christen. Dit doen we nederig en  
     liefdevol. 
-    er is een gebedskring die tweewekelijks bijeen komt om de Here te loven.  
     en te danken en om te bidden voor noden binnen en buiten de gemeente. 
-    er is een gebedsschrift waarin gebedsintenties worden genoteerd voor de eredienst. 
-    er is een 60+ groep die maandelijks rond een thema bij elkaar komt. 
-    via het Mededelingenblad en ‘Oasenieuws’ houden we elkaar op de hoogte van wel en  
     wee. 
 
Actiepunten: 
-    voorkomen dat er groepsvorming in de gemeente ontstaat. 
-    er zorg voor dragen dat geen enkel gemeentelid ongemerkt uit het zicht verdwijnt. 
-    tijdens de huisbezoeken vragen naar de persoonlijke omgang met de HERE.  
     Dit doen we liefdevol en met tact. 
-    zo nodig elkaar aanspreken op verslapping in geloof en leven met de HERE.  
 

5.5. Een lichtend licht in de wereld 
 

Alle leden hebben een open houding om ook anderen in de rijkdom van het 
christelijke geloof te laten delen. Onze deur staat voor iedereen open. 

 
Invulling: 
-    we zetten het ons gegeven Licht niet onder de korenmaat, maar willen in  
     onze omgeving laten zien Wie onze HERE is. 
-    we hebben aandacht voor de mensen die de HERE op onze weg plaatst,  
     allereerst in onze familie, kennissenkring en woonomgeving. 
-    daarnaast hebben we aandacht voor de wijk waarin wij ‘s zondags  
     samenkomen. 
-    we hebben oog voor de noden in de wereld, dichtbij en ver(der) weg, we    
     brengen deze noden in gebed en proberen deze te lenigen.  
-    we werken samen met de andere gebruikers van de MaasStee om (de  
     activiteiten in) dit gebouw voor de wijk te behouden. 
-    we werken mee aan initiatieven van het DPA en Enjoy. 
-    we zijn altijd bereid om rekenschap te geven van de hoop die in ons is  
     (1 Petr.3:15). 
 
Actiepunten: 
-     Paas- of andere acties in de wijk Pittelo. 
-     een goede relatie opbouwen met de ‘buren’ van de MaasStee. 
-     aandacht schenken aan activiteiten in de wijk. 
-     de gemeenteleden toerusten tot de bovengenoemde houding. 
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6. Kerken met elkaar (hoop) 
In dit hoofdstuk wordt de samenwerking met andere kerken verder uitgewerkt. 

 
 

6.1 voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) 
 
 
 
 
 
 
Invulling: 
-  we informeren ons actief over ontwikkelingen binnen het kerkverband. 
-  we zijn betrokken bij de andere vGKN-kerken en delen lief en leed. 
-  we staan de andere kerken bij met raad en daad en vragen deze ook aan  
   hen. 
-  we onderhouden via de landelijke website een gebedsketen. 
-  we nemen actief deel aan het landelijke collecterooster. 
-  we zetten ons in voor de landelijke zendings- en evangelisatiedoelen. 
 
Actiepunten: 
-  nieuwsbrieven en kerkbladen met de andere kerken uitwisselen. 

 
 

6.2 Kerken van gereformeerd belijden 
 
 
 
 
 
Invulling: 
-  we zoeken en onderhouden contact met de kerken van Gereformeerd  
   belijden in Assen. 
-  we geven samen vorm aan het uitdragen van 'normen en waarden', door aan  
   te geven wat ons bindt en wat van waarde is voor onze omgeving. 
-  we werken samen in Middagpauzediensten. 
-  minstens eenmaal per jaar wordt in samenwerking met de GKv Assen-West  
   een VakantieBijbelClub georganiseerd. 
 
Actiepunten: 
-  ons presenteren in Assen en aan andere gereformeerde kerken in Assen. 
-  er worden zo mogelijk kerkbladen uitgewisseld met deze kerken. 

 

 

6.3 Als kerken samenwerken 
 

 
 
 

Als vGKN geven we elkaar steun, raad en opbouwende kritiek. We werken  
samen in zending, evangelisatie en andere taken die het plaatselijke  
overstijgen.  

We houden vast aan de belijdenisgeschriften en vertalen die naar onze 
tijd; zo houden we de waarde en inhoud van onze gereformeerde 
identiteit levend.  

We werken zoveel mogelijk samen met andere kerken die op dezelfde 
grondslag staan. Zo dragen we het Evangelie uit in de wereld.  
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Invulling 
-  we zoeken met plaatselijke kerken naar wat ons bindt en spreken dat uit. 
-  met Asser kerken samenwerken in het Diakonaal Platform Assen (DPA). 
-  samen met andere christenen wordt op enkele zaterdagen in het jaar geklust 
   in de wijk onder de naam ‘Enjoy!’. 
-  we werken samen in het recreatiepastoraat te Witterzomer via de SIRW. 
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7. Kerk in de wereld (liefde) 
In dit hoofdstuk wordt de taak van onze kerk naar buiten verder uitgewerkt. 
 

Ook willen we een ‘oase’ zijn voor mensen in de wijk waar we samenkomen 
 en voor anderen die de Here op onze weg plaatst. 

 

7.1 Kerk zijn in de wijk Pittelo 
Invulling: 
-   we willen ons bekend maken in de wijk, in het bijzonder de omgeving van  
    de MaasStee.  
-   we optimaliseren het contact met wijkbewoners met de ons gegeven 
    mogelijkheden. 
-   we laten zien dat we als kerk letterlijk open staan. 
-   we maken actief duidelijk wie we zijn en waarvoor we staan. 
-   op de eerste zondag van de maand wordt er een voor ieder kind van de  
    basisschool toegankelijke kinderclub gehouden. 
-   leden van de vGKN Assen e.o. ‘Oase’ zijn betrokken bij het bestuur en de  
    exploitatie van de MaasStee.  
   
Actiepunten 
-   alert zijn op mogelijkheden om bekend te maken wie wij zijn en vooral wie  
    onze Here is. 
  

7.2 Uitdelen aan de naaste 
Invulling: 
-   op grond van de Bijbelse boodschap betrokkenheid en liefde delen ver weg  
    en dichtbij, zowel persoonlijk als als kerk. 
-   leden van de vGKN Assen e.o. ‘Oase’ zijn betrokken bij het bestuur en de  
    exploitatie van de MaasStee.  
 
Actiepunten 
-  zo mogelijk meerdere diaconale en zendingsprojecten starten. 
 
 

7.3 Privacybeleid 
 Het past ons als christenen om zorgvuldig met de privacy van onze naasten om te gaan. 

'Zoals u wilt dat de mensen met u doen, doet u zo met hen', leert de Here Jezus ons. 
 Daarom zijn we open over wie we zijn en wat we doen. Op dit moment is de kerkenraad 

van 'Oase' bezig in kaart te brengen welke gegevens van wie worden bewaard, waarom 
en op welke manier. Degenen die dit betreft worden daarover geïnformeerd. We willen ons  

 ook hierin aan de wet houden.  
 We zijn een geloofsgemeenschap en dat betekent dat we met elkaar meeleven. Dat komt 

onder andere tot uiting in onze gebeden voor elkaar en in onze kerkdiensten. We willen 
daarin niet krampachtig zijn- zorgvuldigheid en spontaniteit sluiten elkaar niet uit.  

 Overige mededelingen die aan de privacy van mensen raken worden buiten de uitzending 
van onze kerkdiensten gehouden. 
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8. Identiteit 
 
In dit hoofdstuk geven we verdere invulling aan onze identiteit. Het eigene van onze kerk 
blijkt daar uit. Ons beleid is gebaseerd op de missie in het eerste hoofdstuk.  
Dit hoofdstuk wordt in principe telkens aangevuld met nieuwe beslissingen van de 
kerkenraad.  
 
 

8.1 De ambten 
In onze kerk kennen we drie ambten: dat van dienaar van het Woord (predikant), 
ouderling en diaken. Hun taken zijn omschreven in hoofdstuk 1 van de kerkorde van de 
vGKN en in de bevestigingsformulieren voor deze ambtsdragers die zijn opgesteld door 
de vGKN. In deze formulieren wordt de Bijbelse basis voor hun werkzaamheden 
omschreven. 
De ambtsdragers worden gekozen door de gemeente, op de manier die wordt 
beschreven in het verkiezingsreglement voor ambtsdragers en in het reglement voor de 
beroeping van een predikant (zie bijlagen 3 en 4). 
 

8.2 Doop 
De Doop wordt in onze gemeente bediend aan de kinderen van wie ten minste één 
ouder belijdend lid van onze gemeente is en eventueel aan kinderen van doopleden voor 
wie belijdende leden van de gemeente als doopgetuigen optreden. 
Ook volwassenen die nog niet eerder werden gedoopt en die de openbare belijdenis van 
hun geloof afleggen worden gedoopt.  
Bij deze doopbediening wordt gebruik gemaakt van de daarvoor opgestelde formulieren 
van de vGKN. 
De doop die werd bediend in andere kerken wordt erkend wanneer deze is bediend door 
iemand die daartioe in de betreffende kerk bevoegd was en wanneer deze doop is 
bediend met water in de Naam van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Wanneer iemand zich meldt als dooplid zonder een doopbewijs te kunnen overleggen, 
wordt deze persoon in principe geloofd op zijn woord; zo mogelijk wordt bevestiging van 
dit woord gezocht. 
 

8.3 Avondmaal 
Het Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd met gebruikmaking van brood en wijn, 
naar de instelling van de Here Jezus in de nacht voor Zijn sterven. 
Bij de viering van het Avondmaal wordt gebruik gemaakt van (een deel van) het 
Avondmaalsformulier zoals dat is vastgesteld door de synode van de vGKN. Onder 
verantwoording van de kerkenraad kan gekozen worden voor een ander formulier, 
waarin de Bijbelse betekenis van het Avondmaal duidelijk tot uitdrukking dient te komen. 
Het is mogelijk om tijdens de zondag voor de Avondmaalsviering, tijdens de 
voorbereiding, een gedeelte van dit formulier te lezen. 
Deelname aan het Avondmaal staat open voor belijdende leden die niet onder tucht 
staan. Ook gasten die belijdend lid zijn en in hun eigen kerk gerechtigd zijn deel te 
nemen aan het Avondmaal zijn welkom om in onze gemeente het Avondmaal mee te 
vieren. 
 

8.4 Huwelijk en seksualiteit 
Het huwelijk is, naar Gods instelling, een verbond voor het leven tussen één man en één 
vrouw. Het huwelijk geeft de bescherming die de Here God als Auteur van huwelijk en 
seksualiteit noodzakelijk vindt voor man en vrouw. Er wordt naar gestreefd dat alle leden 
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van de gemeente, jong en oud, begrijpen wat de Bijbelse norm is voor huwelijk en 
seksualiteit en dat zij daarnaar leven. De kerkenraad spant zich dan ook in om onderwijs 
te (laten) geven over Gods bedoeling voor man en vrouw. 
Wanneer leden van de gemeente in geloof een huwelijk willen sluiten, wordt dit huwelijk 
kerkelijk bevestigd met gebruikmaking van het formulier dat daarvoor is opgesteld door 
de vGKN of - onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad – een ander formulier 
waarin duidelijk de Bijbelse bedoeling van het huwelijk wordt omschreven, de beloften 
van levenslange trouw voor God en Zijn gemeente worden uitgesproken en de Zegen 
van de Here over het bruidspaar wordt uitgesproken. 
Wanneer de bruidegom of de bruid niet gelovig is, is het niet mogelijk deze zegen uit te 
spreken. Het is niet geoorloofd de Zegen van de heilige God uit te spreken alsof deze 
slechts een formaliteit is. Anderzijds mag van niemand worden gevraagd te knielen voor 
een God die hij niet erkent. Wel kan in een dergelijke situatie worden gekozen voor een 
kerkdienst of bijeenkomst waarin het Evangelie centraal staat en voor het bruidspaar 
wordt gebeden. Dit vraagt goed overleg en respect van en voor het bruidspaar.  
 
Aangezien de Here God het huwelijk heeft ingesteld als kader waarbinnen seksuele 
gemeenschap thuis hoort, worden ongehuwd samenwonen en voor- of buiten-huwelijkse 
seksuele relaties, evenals het bezig zijn met pornografie, afgewezen. Omdat het in onze 
maatschappij moeilijk is om seksueel zuiver te leven is dit een onderwerp dat 
voortdurend de aandacht van de kerkenraad vraagt. 
 

8.5. Kerk en Israël 
Door het Verbond dat de Here sloot met gelovigen uit de heidenen is Zijn verbond met 
Zijn volk Israël niet teniet gedaan. De kerk is niet de vervanging van het volk Israël.  
Nog steeds zijn er gelovige leden van dit verbondsvolk. Daarnaast zijn er velen tot het 
geloof gekomen in Jezus Christus, de Messias voor Joden en heidenen. 
De discipelen kwamen allen uit het volk Israël en de Here Jezus werd geboren als Zoon 
van dit volk. Hij schafte geen tittel en jota van de Wet af, maar vervulde deze Wet (zie 
(Mat.5:16; Luc.16:17). 
De kerk is ingelijfd in Israël, erop geënt als een wilde loot op een edele olijfboom (zie 
Rom.9-11). Daarom moet de kerk zich niet beroemen tegen Israël, maar getuigen van 
Gods liefde en genade in Christus. 
Om de verbondenheid met Israël een duidelijke plaats te geven wordt ieder jaar in de 
periode van de grote Joodse feesten een Israëlzondag gehouden. 
Liefde voor het volk van God houdt niet in dat er geen kritiek mogelijk is op de staat 
Israël. Het volk Israël is ook buiten deze staat te vinden, onder andere in Nederland. 
Om onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël (artikel 77 van de kerkorde) te 
ondersteunen en vorm te geven zijn de vGKN partner van het Centrum voor 
Israëlstudies (CIS). Dit partnerschap komt onder andere tot uiting in het houden van 
collectes voor en het gebruiken van materiaal en andere diensten van het CIS. 
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BIJLAGEN   
 Bijlage 1: De onderdelen van missie en visie 

De Missie in onderdelen: 
Werkterrein Wie zijn we en wat 

doen we. 

De voortgezette Gereformeerde Kerk van Assen en 
omstreken, ‘Oase’, wil met haar leden van jong tot 
oud samen het christelijk geloof beleven, belijden en 
in de praktijk brengen. De voortgezette 
Gereformeerde Kerk van Assen maakt deel uit van 
de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland 
(http://www.vgkn.nl). 

Bestaansrecht 

en betekenis 

Voor wie zijn we er 
en wat willen ze 
van ons. Wat willen 
we betekenen voor 
wie. 

We willen gastvrij zijn voor ieder die ons bezoekt of 
nodig heeft en zo een open gemeenschap zijn waar 
we de HERE God loven, prijzen en danken voor allen 
en alles. 

Overtuiging Welke overtuiging 

staat centraal bij 

ons handelen. 

De Bijbel, het Woord van God, staat bij ons 
centraal, zoals dit door het voorgeslacht tot 
uitdrukking is gebracht in de drie algemene 
belijdenisgeschriften, de Heidelbergse 
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en 
de Dordtse Leerregels. Zo zijn we gemeente van 
Christus. Wij geloven dat de kinderen van de 
gelovigen volledig deel uitmaken van Gods 
Verbond en daarom naar Christus' opdracht 
gedoopt behoren te worden. 

Ambitie Wat is de opdracht 

waar we voor 

staan. 

We laten ons onderwijzen en corrigeren door Gods 
Woord, ons fundament. We verkondigen het 
evangelie, laten onze lege handen vullen door 
Gods liefde en delen die liefde uit. We verlangen 
naar de wederkomst van Jezus Christus; Hij is onze 
Redder en Verlosser. Onze hulp is van de Drie-
enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 
De Visie in onderdelen: 

Omgevings-

beeld 

Hoe ziet de 

relevante 

omgeving er voor 

ons uit in de verre 

toekomst. 

Wij belijden dat de toekomst in Gods handen is. Wij 
volgen Hem zoals het volk Israël de wolk- en 
vuurkolom in de woestijn volgde. Wij zien uit naar de 
wederkomst van Christus en houden er rekening 
mee dat onze omgeving voordat Hij komt nog meer 
zal ontkerkelijken. 

Gedroomde 

positie 

Waar willen we 

staan en wat willen 

we bereikt hebben. 

Ons hoofddoel is: de Here God liefhebben met heel ons 

hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en al 

onze krachten, en de naaste als onszelf. 

Succesformule  Hoe bereiken we 

onze gedroomde 

positie. 

Concreet betekent dit dat wij ernaar streven dat 
Gods wil wordt gedaan, zowel in als buiten de 
gemeente, zodat Hij geëerd wordt en nog velen tot 
erkentenis van de Waarheid komen, totdat Hij komt. 
Wij willen dit doel bereiken door als gemeente op 
grond van Gods Woord te groeien in geloof, hoop en 
liefde en vast te houden wat de Here ons heeft 
gegeven.  

http://www.vgkn.nl/
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Bijlage 2: Orde van dienst  
  
 (De onderdelen tussen haakjes zijn optioneel) 
 Samenzang 
 Stil Gebed 
 Votum en Groet 
 Gezongen antwoord op de Groet 
 (Voorbereiding: verootmoedigingsgebed, genadeverkondiging, wetslezing, desgewenst 

afgewisseld met liederen) 
 Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 (De kinderen gaan eventueel naar de kleine bron) 
 Schriftlezingen, afgewisseld met gemeentezang 
 Verkondiging 
 Lied  
 (wanneer de kinderen terug komen van de kleine bron wordt een kinderlied gezongen, in 

overleg gekozen door de leiding van de kleine bron) 
 (Geloofsbelijdenis, gezongen of gesproken, eventueel met aansluitend lied) 
 Gebeden 
 Collecte 
 Slotlied 
 Zegen, beantwoord met door de predikant gesproken ‘Amen’ of met een door de predikant 

op te geven lied. 
  
  
 Gastpredikanten ontvangen een brief met een korte beschrijving van de gemeente. 
 Hierin wordt, behalve de hoogte van de vergoeding, onder andere  aangegeven: 
  
 • Voor de samenzang in deze diensten wordt gebruik gemaakt van een aantal 

liederenbundels, te weten het Liedboek voor de Kerken, de Evangelische Liedbundel, 
(Kinder-)Opwekking en liederen van Elly & Rikkert.  

 •  Voor de schriftlezingen en Woordverkondiging maakt de gemeente gebruik van de 
Herziene Statenvertaling, maar u bent vrij om een andere vertaling te gebruiken. Dit dan 
graag vermelden in de orde van dienst. 

 • De schriftlezing wordt gelezen door een van de gemeenteleden.  
 • Voor de kinderen van de basisschool wordt op de eerste zondag van de maand 

kinderclub gehouden; op de derde zondag van de maand is er tijdens de verkondiging 
kindernevendienst (de kleine bron). 

 • De liturgie wordt gepresenteerd door middel van een PowerPointpresentatie.  
 • In de gemeente wordt het Avondmaal staande in een kring gevierd. Brood en wijn 

worden zo doorgegeven. Het brood wordt gelijktijdig gegeten. 
 
 

Bijlage 3: verkiezingsreglement voor ambtsdragers 
 

De verkiezing van ambtsdragers vindt plaats met inachtneming van de algemene 
bepalingen van paragraaf 1 “De ambten in de kerk van de kerkorde van de vGKN”. 
De kerkenraad stelt na goedkeuring door de gemeente het reglement vast. 
 
Artikel 1. 
a. Een ouderling/diaken wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. Deze periode loopt 
in principe van mei t/m april. De kerkenraad bepaalt hoeveel en voor welk ambt 
kandidaten gekozen moeten worden. 
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b. Na aftreden kan deze persoon –behoudens uitzonderingen die door de kerkenraad 
worden vastgesteld- gedurende twee jaar niet verkozen worden als kerkenraadslid. 
 
Artikel 2 
Ter voorbereiding van de verkiezing ontvangt elk belijdend lid van de gemeente een lijst 
met verkiesbare gemeenteleden.  
In principe is elk belijdend gemeentelid verkiesbaar; de kerkenraad bepaalt eventuele 
uitzonderingen. Er bestaat geen leeftijdsgrens. 
Zittende ambtsdragers en echtgenoten van zittende ambtsdragers komen niet op de 
groslijst voor evenmin als naaste verwanten (ouders, kinderen, broers en zussen) of hun 
echtgenoten. 
Nieuw ingekomen belijdende leden van de gemeente worden na een jaar verkiesbaar. 
De periode van vrijstelling van het ambt, zoals beschreven in artikel 1.b, geldt ook voor 
de echtgenoten van de betreffende persoon. 
 
Artikel 3 (bij één vacature) 
Duidelijk wordt aangegeven voor welk ambt de verkiezing zal plaatsvinden. 
De kiesgerechtigde gemeenteleden wordt verzocht uit de groslijst maximaal 3 namen op 
te geven van mogelijke kandidaten die zij geschikt achten voor het ambt. Deze opgave 
dient te worden voorzien van een schriftelijke motivatie. 
 
Artikel 4 
Aan de hand van de ingebrachte namen, met de ingebrachte motivatie, kan de 
kerkenraad een kandidatenlijst opstellen of overgaan tot benoeming van een van de 
voorgedragen kandidaten. 
 
Artikel 5 
Wanneer een van de voorgedragen kandidaten door meer dan 50% van de 
stemgerechtigde leden wordt genoemd kan de kerkenraad aan de gemeente voorstellen 
deze te benoemen. Bij een lager percentage schrijft de kerkenraad een verkiezing uit, 
tenzij er zwaarwegende redenen zijn om toch tot benoeming over te gaan. Dit wordt aan 
de gemeente gemotiveerd meegedeeld. 
 
Artikel 6 
Een verkiezing vindt, na gebed, schriftelijk plaats op daarvoor bestemde stembriefjes, 
waarop de namen in alfabetische volgorde staan vermeld. De kandidaat met de meeste 
stemmen (minimaal de helft +1) wordt gekozen en benoemd. Bij gelijke stemmen zal de 
oudste worden benoemd. Indien geen kandidaat de meerderheid van stemmen heeft 
besluit de kerkenraad tot herstemming tussen de kandidaten met de meeste stemmen. 
 
Artikel 7 
De door de kerkenraad benoemde ambtsdrager wordt geacht binnen 14 dagen na 
bekendmaking van de benoeming hierop een definitief antwoord te geven. 
 
Artikel 8 
De benoemde ambtsdrager wordt twee aaneengesloten zondagen aan de gemeente 
voorgesteld. 
Wanneer er geen gegronde bezwaren tegen de benoeming worden ingediend zal de 
bevestiging in het ambt in een eredienst plaatsvinden. Vanaf dat moment is de 
ambtsdrager in functie. 
 
Vastgesteld door de kerkenraad op: 8 april 2015 
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Bijlage 4: werkwijze bij het beroepen van een predikant 
 

1. Iedere vacante kerk heeft een consulent. De hoofdtaak van de consulent is de 
kerkenraad met raad en daad bij staan in het beroepingswerk. De kerkenraad 
moet de consulent betrekken bij het beroepingswerk, omdat een predikant aan de 
plaatselijke kerk wordt verbonden, maar tevens predikant binnen het kerkverband 
wordt. 

 
2. De kerkenraad stelt een beroepingscommissie in, die werkt onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad en verantwoording schuldig is aan de 
kerkenraad. 

 
3. Wanneer de beroepingscommissie een geschikte kandidaat voor de vacature 

heeft gevonden wordt deze voorgedragen aan de kerkenraad.  
 

4. De kerkenraad beslist, al dan niet na een kennismakingsgesprek, of aan de 
gemeente wordt voorgesteld om deze persoon te beroepen. De consulent is 
aanwezig in deze vergadering en zit deze desgewenst voor. 

 
5. Bij een positief besluit wordt een gemeentevergadering gehouden. De 

stemgerechtigde leden worden allen op de hoogte gebracht van het doel van 
deze vergadering, die onder leiding staat van de consulent.  

 
6. De gemeente wordt op de hoogte gebracht van de voordracht van de kerkenraad 

en in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Hierna wordt een schriftelijke 
stemming gehouden over het voorstel van de kerkenraad. (Over personen wordt 
altijd schriftelijk gestemd.)  
Tevoren is vastgesteld welk percentage van de stemmen positief moet zijn.  
Gewoonlijk is dat ¾ van de uitgebrachte geldige stemmen. Eventueel kan dit  
percentage naar boven worden bijgesteld.  

 
7. Na de stemming besluit de kerkenraad, ‘gehoord de gemeente’, of het beroep 

wordt uitgebracht. Bij een positief besluit wordt een beroepsbrief opgesteld, met 
‘emolumenten’ (praktische en financiële afspraken). Deze is te vinden in de 
kerkorde, onder ‘concepten en modellen’. Deze stukken worden mede 
ondertekend door de consulent.  

 
8. De beroepsbrief wordt aan de beroepen predikant of candidaat gegeven. Dit 

gebeurt gewoonlijk persoonlijk. In de brief staat binnen welke termijn een 
antwoord wordt verwacht. 

 
9. Het uitbrengen van het beroep wordt meegedeeld aan de pers, voor publicatie.  

 
10. De uitslag van het beroep wordt in de gemeente afgekondigd en daarna 

eveneens doorgegeven aan de pers. 
 

11. Wanneer het beroep is aangenomen door een predikant uit een ander 
kerkverband, wordt contact opgenomen met de deputaten ad examina. Dezen 
hebben een diepgaand gesprek met de beroepen predikant en adviseren naar 
aanleiding daarvan de synode over het toelaten van hem/haar als predikant 
binnen het kerkverband. Dit fiat van de synode is noodzakelijk voor het kunnen 
bevestigen van een predikant die overkomt uit een ander kerkverband. 
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12. Wanneer het beroep is aangenomen vraag de kerkenraad om controle van de 

stukken door het kerkverband. Dit verzoek wordt gericht aan de actuarius, die de 
verdere zaken regelt. Deze controle vindt plaats op een synodevergadering of, 
wanneer deze vergadering te lang op zich laat wachten, op een vergadering van 
een synode contracta (afgevaardigden van twee kerken die hiervoor worden 
aangewezen). De afgevaardigden van de beroepende kerk zijn bij deze 
vergadering aanwezig. 
Zij overleggen op deze vergadering: 

 De beroepsbrief met opgave van emolumenten 

 De acte van verbintenis (achterin de kerkorde als model te vinden) 

 De schriftelijke verklaring van de predikant of candidaat dat het beroep is 
aangenomen 

 In geval van een beroepen predikant: een acte van ontslag van zijn kerkenraad 
én /of (indien van toepassing) een acte van ontslag van het kerkverband. 

 In geval van een beroepen candidaat: de acte van beroepbaarstelling en een 
attestatie betreffende leer en leven van de (vG)kerk waarvan deze lid is. 

 Wanneer de beroepen predikant afkomstig is uit een ander kerkverband is een 
positief oordeel van de synode in verband met de toetreding tot de vGKN nodig 
(zie 11). 

Wanneer deze stukken zijn gecontroleerd en in orde bevonden, wordt hiervan een 
verklaring opgesteld. Daarna kan de bevestiging en intrede doorgang vinden. 
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Bijlage 5: privacy 
 
Informatie bewaren (i.v.m. Privacywetgeving) 
 

Van wie Wat Waarom Hoe  Waar 
Belijdende leden Contactgegevens. 

Geboorte-,doop, 
belijdenis-, 
(trouw-), 
overlijdensdata 

Om goede 
pastorale zorg te 
kunnen verlenen. 
Historie 
gemeente 

Ledenlijst 
(fysiek en 
digitaal) en 
digitaal 
pastoraal 
archief 

Predikant, 
ouderlingen, diaken,  
kerkenraadsarchief. 
Ledenlijst: leden 

doopleden Contactgegevens. 
Geboorte- en 
doop- ( ev. 
Trouw- en 
overlijden)data. 

Idem. Idem.  Idem. 

Gastleden  Idem. Idem. Idem. Idem. 

Anderen die zich  
aanmeldden 

Idem. Idem.  Idem.  Idem. 

Oecumenische 
contacten 

Contactgegevens Voor het 
onderhouden van 
de noodzakelijke 
contacten 

Fysiek en/of 
digitaal 

Afhankelijk van de 
reikwijdte van het 
onderwerp in het 
Jaarboekje in archief 
kerkenraad of betr. 
commissie 

Gastpredikanten Idem. Regelen 
preekvoorziening 

Idem. preekvoorziener 

Contactpersonen 
kerkverband 

Idem. Contacten 
binnen het 
kerkverband 

Idem. Predikant, leden 
kerkenraad en 
commissies; actieve 
leden 

Vertrouwensper-
sonen 

Idem. Noodzakelijk 
contact 

Idem. Vertrouwenspersonen 
en deputaten inzake 
misbruik 

Predikant en 
contactpersonen 
gemeente 

Idem. Voor contact met 
niet-leden 

Op de 
website, in 
folder en in 
jaarboekje 

openbaar 

Leden, gastleden 
en wie zich 
aanmeldt 

Idem. en  
boekhoud-
gegevens 

Financiële 
administratie 

Fysiek en/of 
digitaal 

Boekhouder 

(Gast)leden en 
oec. contacten 

Contactgegevens Verspreiding 
kerkblad 

Idem. Redacteur kerkblad 

Leden, 
gastleden, 
belangstellenden 

Idem. Verspreiding 
mededelingen 

Idem. Redactie 
mededelingenblad 

Leden en niet-
leden 

Inhoudelijke mails 
en brieven 

Archiefvorming Idem. Kerkenraadsarchief of 
bij de betrokken 
instantie 
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