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U bent van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond aan-
staande woensdag, 29 juni. Deze avond is de tweede ge-
meente avond in het teken van het nieuwe beleidsplan. Op 
deze avond informeren de kerkenraden u over de laatste vier 
voorgenomen besluiten op de thema’s mensen en middelen, 
communicatie, structuur en toerusting. 

Hoe zijn besluiten tot stand gekomen? 
De afgelopen periode zijn werkgroepen, bestaande uit gemeenteleden en 
kerkenraadsleden, intensief met elkaar aan het werk geweest. Zij hebben 
de vraagstukken uitgewerkt tot een zo helder mogelijk advies. Deze ad-
viezen zijn aan de gezamenlijke kerkenraden in een presentatie toegelicht. 

Voorgenomen besluiten 
De kerkenraden hebben maandelijks vergaderd en op de genoemde 
onderwerpen een voorgenomen besluit genomen. Dit betekent dat zij, 
op basis van de enquête uitslagen, data uit de gemeente en onderzoeken 
van de werkgroepen, keuzes hebben gemaakt. Deze keuzes worden op de 
gemeenteavond toegelicht waarbij u gelegenheid heeft vragen te stellen 
over de inhoud en manier waarop ze tot stand gekomen zijn. Hierbij is ge-
legenheid om direct of vlak na de gemeenteavond uw reactie te delen. De 
kerkenraden bekijken vervolgens of de reacties nieuwe inzichten geven die 
aanleiding zijn om de voorgenomen besluiten aan te passen.

In het boekje zijn de drie punten onder punt 7 van het besluit op het thema 
vieren, geconcretiseerd. Dit besluit is de vorige gemeenteavond toegelicht 
en maakt geen deel uit van de bespreking op de komende gemeenteavond. 
In september 2022 stellen de kerkenraden het beleidsplan vast. 

Tot slot  
Met deze besluiten is het besluitvormingsdeel nagenoeg afgerond. Afge-
lopen maanden waren voor de kerkenraden intensieve maanden, met vaak 
meerdere vergaderavonden in een week. Er is veel met elkaar gesproken en 

Beste gemeente,

nagedacht over de verschillende onderdelen van het gemeente zijn en het 
geestelijk leiderschap geven aan de gemeente van Christus. Boven alles uit 
blijft over dat ‘gemeente zijn’ om Gods zegen en inzicht vraagt. Zegen op de 
Woordverkondiging, inzet van mensen, geld en de onderlinge contacten. 
Inzicht in wat van Hem, tot Hem en door Hem is. Daarnaast is verwondering 
ook op zijn plaats. Verwondering over Gods goedheid die zich op de meest 
onverwachte momenten laat zien. Dankt u mee voor het vele werk dat in de 
gemeente en door de kerkenraden en predikanten is gedaan de afgelopen 
periode? 

We zien er naar uit u t te ontmoeten op 29 juni! 

Hartelijke groet vanuit de beleidscommissie,
Jan Boer, Jan de Vrij, Maurits Versteegh, Corinna de Groot en Roel Lok 
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Trouwe kerkgang 
70% van de gemeenteleden bezoekt twee 
keer per zondag de eredienst.

Balans in liederen 
43% zou het 
onderdeel 'zingen' 
willen veranderen, 
met name de balans 
tussen psalmen en 
overige gezangen.

Kind in de dienst 
Invulling van de dienst 
sluit niet helemaal aan 
bij kinderen van de 
basisschoolleeftijd.

De preek, gebed en zingen zijn 
belangrijk 
Meerderheid van de gemeenteleden geeft 
aan de preek het belangrijkste moment in 
de eredienst te vinden. Ook aan gebed en 
zingen hecht men veel waarde.

Opvallend
Alle leeftijden denken 
hetzelfde over Weerklank 
en gezangen (1 per dienst). 
Naarmate de leeftijd stijgt 
zingt men liever psalmen. 
Alle leeftijden delen dat 
men graag minimaal 1 
lied uit Op Toonhoogte of 
Opwekkingsliederen zingt.

Psalmen
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Onderstaand overzicht toont de mate van aansluiting versus de 
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Aan de verkondiging, zang en gebed hechten we veel waarde. Het 
verlangen van de gemeente is dat de invulling hiervan aansluit bij 
de breedte van de gemeente. 

Thema 1
Vieren - Over (bijzondere) erediensten

Bloeiend jeugdwerk 
Gemeenteleden ervaren het 
jeugdwerk, catechese en bijbelkring 
als overwegend  voldoende. Een deel 
heeft hier geen mening over.

Gemeentewerk 
Gemeenteleden ervaren 
het huisbezoek (35%) 
en pastoraat (23%) als 
matig tot onvoldoende. 
Eenderde heeft hier geen 
mening over, omdat 
inzicht ontbreekt hoe 
dit in de gemeente is 
geregeld. 

Ruim 75% weet niet 
waar hij terecht kan 

wanneer er nood aan 
de man is...

Omzien naar elkaar
15% voelt zich niet gezien binnen de 
gemeente. Het overgrote deel vindt dat 
de gemeente iets voor de héle week is en 
niet alleen de zondag.

We waarderen onze 
gemeente met 
gemiddeld een 7,4.
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Pastoraat en jeugdwerk nemen een centrale rol in binnen de 
gemeente. Het verlangen van de gemeente is dat iedereen zich 
gezien en gehoord voelt.

Thema 2
Verbinding en verdieping
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Open houding naar anderen 
Op de vraag hoe onze houding ten 
opzichte van andere gemeenten moet zijn 
is de gemeente duidelijk: OPEN. 
We zoeken naar verbinding, met in het 
oog houdend de identiteit van onze eigen 
gemeente.

Zending 
86% van de 
gemeenteleden 
geeft aan meer 
aandacht voor 
zending in 
Nederland te willen 
hebben; vooral in 
onze woonplaats.

Uit de antwoorden op 
de vraag 'welke rol onze 
gemeente in zou moeten 
nemen' blijkt dat een groot 
deel van de gemeente vindt 
dat de rol op het gebied van 
evangelisatie sterker zou 
moeten zijn. 

53% van de gemeenteleden 
geeft aan dat er ruimte is 
voor meer zendelingen. Als 
bezwaar worden de kosten 
veelal genoemd.

‘Groepsvorming’ en ‘naar 
binnen gericht’
Meer dan 40% van de personen 
vindt dat onze gemeente naar 
binnen gericht is. 

Meer dan 30% vindt dat de 
gemeente gesloten is door 
groepsvorming. 

Ruim 30% is het eens of zeer 
eens met de stelling dat de 
gemeente open en gastvrij is 
voor buitenstaanders.

Roeping
De meeste gemeenteleden ervaren een 
roeping om te evangeliseren en het 
evangelie uit te dragen. Tegelijkertijd 
geven veel mensen ook aan het lastig te 
vinden het evangelie naar buiten uit te 
dragen. Daarbij merken mensen op dat 
onze gemeente veelal naar binnen gericht 
is. 
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Het verlangen van de gemeente is om zowel naar binnen als naar 
buiten, open en gastvrij te zijn.

Thema 3
Verkondigen binnen en buiten Bodegraven

Totaal

60+

40-60

20-40

0-20

Gemeente app Kerkklanken Social media Website

Financiële draagkracht van de 
gemeente 
67% van de gemeente geeft aan bij 
financiële nood de bijdrage aan de actie 
kerkbalans te kunnen en willen verhogen.

Vervullen vacatures 
90% van de gemeente onderkent dat 
het moeilijk is om vacatures te vervullen. 
Eén van de verklaringen is dat voor 
veel gemeenteleden de wijkindeling 
onduidelijk is.

Belangrijk dat Bodegraven en 
Nieuwerbrug samen optrekken
Gemiddeld 80% van de gemeente vindt 
het belangrijk om samen op te trekken. 
Dit leeft het minst bij de middelbare 
leeftijd (74%).

Informatie en communicatie
Op welke manier ontvangen gemeente-
leden graag informatie over de ge-
meente?

Samen optrekken wijk 1 en 2
89% van de gemeente vindt het belang-
rijk dat er een goede samenwerking tus-
sen wijk 1 en 2 is.

Benutten van de mogelijkheden van 
digitalisering
Een groot deel van de gemeente geeft 
aan voorstander te zijn van het inzetten 
van digitale media.

Het verlangen van de gemeente is dat beide kerkenraden vanuit 
een open houding gezamenlijk één lijn uitdragen.

Thema 4
Verantwoordelijkheid
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Eigenschappen kerkenraad
Gemeente vindt de drie belangrijkste eigenschappen van een 
kerkenraad open, luisterend en betrokken.



Cluster #1

Vieren
Voorgenomen besluit 
1. De kerkenraden van Hervormd Bodegraven zetten in op eenheid in de 

erediensten en kiezen daarbij in verbondenheid met Israël en in lijn 
met de reformatorische traditie als uitgangspunt dat er in een reguliere 
kerkdienst in ieder geval in vier liedmomenten Psalmen worden 
gezongen waarvan in ieder geval in twee liedmomenten de berijming van 
‘1773’. Uitzonderingen hierop zijn: 

• Diensten met een bijzonder karakter conform het huidige beleid. 
• De diensten op de christelijke feestdagen, op bid- en dankdag, 

oudejaarsdag en nieuwjaarsdag waar predikanten in samenwerking met 
de muziekcommissie breder hun liederen kunnen kiezen en waarbij ook 
meerdere muziekinstrumenten ingezet kunnen worden. 

• De zangdiensten op tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en tweede 
Kerstdag, die geheel vrij zijn in te vullen naar inzicht van de voorganger. 
Deze diensten worden om en om in de Dorpskerk en de Bethlehemkerk 
gehouden terwijl parallel daaraan in het andere kerkgebouw een meer 
reguliere dienst wordt gehouden. 

2. Predikanten laten zich bijstaan door de muziekcommissie met een 
coördinerende en adviserende rol.

3. In de kerkdiensten kan zorgvuldig en gepast gebruik worden gemaakt 
van de schermen/beamer volgens een te actualiseren beamerprotocol. 

4. Er is ruimte voor de continuering van het huidige kindermoment in de 
ochtenddienst. 

5. In de reguliere diensten kan, op de daarvoor geschikte momenten, de 
piano als begeleidingsinstrument worden gebruikt. 

6. Door middel van leer- en themadiensten zal het onderwijsaspect extra 
invulling worden gegeven. 

7. Naast de psalmen uit de Oude Berijming (1773) zingen we psalmen uit 
zowel Weerklank als uit De Nieuwe Psalmberijming (2021).

8. De 2e feestdag-diensten inrichten als zangdienst voor de gezinnen en 
ouderen. 

9. De avond leerdiensten benutten om specifieke doelgroepen en thema’s 
te bepreken.

10. Kerkbrede initiatieven voor jongeren ondersteunen en hierin naast onze 
jongeren staan, de kerkenraden gaan onderzoeken op welke wijze de 
aansluiting bij de jongeren gevonden kan worden en op welke wijze deze 
vorm en inhoud kan krijgen.

11. De oudste oppasgroep in te richten als kinderbijbelklas volgens de 
HGJB methode Opstap voor de kinderen van 4 tot 6 jaar.

Met als flankerend beleid: 
• Stimulering van bijbelgebruik in de kerkdienst. 
• Inzetten op versterking van de driehoek kerk, gezin en school. 
• In gezamenlijkheid werk maken van een eenduidige ‘instructie’ voor 

gastpredikanten. 
• Invulling geven aan het geloofsgesprek en inhoudelijk gesprek met 

beide wijkkerkenraden samen waarbij de invulling en overdracht 
van de hervormdgereformeerde geloofsidentiteit een van de te 
bespreken onderwerpen is. De ‘verstaanbaarheid’ is daarbij een 
belangrijk aspect.
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Cluster #2

Pastoraat en ontmoeting
Voorgenomen besluit 
1. Een dienst te laten plaatsvinden over de Bijbelse lijn van het huisbezoek.
2. Een consistorievergadering te houden over de inrichting van het 

huisbezoek, waarin bijvoorbeeld kan worden besproken of er situaties 
denkbaar zijn, waarin het huisbezoek aan zijn doel beantwoordt zonder dat 
het geloofsgesprek wordt gevoerd. Daarnaast de vraag aan de orde stellen 
of er aan het eind van een (regulier) huisbezoek geëvalueerd kan worden 
en zo ja, hoe dit in de praktijk kan worden vorm gegeven.

3. Bij het benoemen van pastorale ouderlingen oog te houden of deze 
broeder de gave heeft ontvangen om pastoraal werk te doen in de 
gemeente. Voor de toerusting de jaarlijkse consistorievergaderingen 
te (blijven) benutten, bijvoorbeeld een consistorievergadering 
over gespreksvaardigheden en het mogelijk oefenen van 
gespreksvaardigheden. Na te denken over het pastoraat rondom de 
viering van het Heilig Avondmaal. De jaarlijkse toerustingsavond over een 
bijzonder pastoraal onderwerp te handhaven.

4. Wijkouderlingen in overweging te geven om met de 16 plus jongere(n) 
contact op te nemen of hij/zij prijs stelt/stellen om apart te spreken met 
de wijkouderling.

5. Het werken van ambtsdragers als duo uit te werken en verder vorm te 
geven en hierbij ook de voortgang van het huisbezoek samen te bespreken.

6. De organisatie van het pastoraat in wijkteams uit te werken.
7. De zichtbaarheid van het pastoraat verder uit te werken.
8. Het scenario thuis voelen in de gemeente praktisch uit te werken 

bijvoorbeeld door een buddy systeem en door een aantal gemeenteleden 
te laten letten op nieuwkomers en gemeenteleden die langere tijd 
ontbreken. De uitwerking van dit scenario te starten, nadat besloten is 
over de scenario’s van de werkgroep Evangelisatie en Zending.

9. Het scenario om gemeenteleden meer bewust te maken om oog voor 
elkaar te hebben en nieuw-ingekomenen thuis te laten voelen, uit te 
werken. 

10. De overige scenario’s in de notitie van de werkgroep Pastoraat en 
Ontmoeting van oktober 2021 m.b.t. dit vraagstuk niet uit te werken.

Cluster #3

Evangelisatie en Zending
Voorgenomen besluit
1. Kerk naar buiten
Het verlangen van de gemeente is echter om zowel naar binnen als naar 
buiten open en gastvrij te zijn en dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. 
Hieruit kwam de volgende vraag aan onze werkgroep:

“Onderzoek de mogelijkheden om (A) gemeenteleden beter in staat te 
stellen over hun eigen geloof te spreken. Daarnaast of er verbeterpunten 
zijn door te voeren in (B) de mate waarin nieuwkomers zich welkom voelen 
en (C) de openheid van de gemeente naar onbekenden.”

A. Aansporen tot gebed en het onderlinge geloofsgesprek
Het oefenen van het onderlinge geloofsgesprek kan in de bijbel- en 
gebedskringen. Door aan bestaande bijbel- en gebedskringen meer 
bekendheid te geven kunnen gemeenteleden aangemoedigd worden om 
er aan deel te nemen. Waar nodig kunnen nieuwe kringen worden opgezet. 
Mogelijk is ook om na elke eredienst gelegenheid te geven om na te praten 
met elkaar. De gesprekken die gevoerd worden in bovenstaande momenten 
kan dan met gespreksvragen worden gefaciliteerd. In de onderlinge 
gesprekken, tijdens bijbel- en gebedskringen en na de eredienst oefenen 
gemeenteleden openlijk en vrijuit over het geloof te spreken en zullen zij 
daar beter toe in staat raken en nemen deze vaardigheid in hun dagelijks 
leven mee.

B. Nieuwkomers welkom heten
Om nieuwkomers beter te verwelkomen, adviseren wij de volgende stappen 
naar behoefte van de nieuwkomer:

Stap 1: Wij adviseren een duidelijke verwijzing op de schermen in de kerk 
vóór en ná de erediensten naar het welkomstcomité. De nieuwkomer 
toont zelf initiatief.
Stap 2: De kerk wordt verdeeld over een aantal gemeenteleden die 
ieder een deel van de kerk in de gaten houdt op nieuwkomers en deze 
aanspreekt en doorgeeft aan het comité. De gemeente toont initiatief.
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Stap 3: Nieuwkomers worden door de aangewezen persoon wegwijs 
gemaakt binnen onze gemeente en rijken een informatie/welkomsttasje 
uit.
Stap 4: Nieuwkomers krijgen een buddy(gezin) uit hun eigen woonwijk 
of uit dezelfde levensfase aangewezen (voorkeur kan worden 
uitgesproken), waardoor aan een duurzame relatie gebouwd kan worden.

C. Verbinding in woonwijken
Wij adviseren het huidige koffiemoment (woonwijken rouleren iedere 
6 weken) voor de woonwijken te continueren. De vernieuwingen in 
sectiewijken, geadviseerd door werkgroep Pastoraat en Ontmoeting, 
kunnen hiernaast ingevoerd worden, maar zo blijft het contact met grotere 
groepen bestaan en blijft de verbinding in de woonwijk gestimuleerd 
worden. Wij adviseren om de woonwijken zelf verantwoordelijk te houden 
voor het organiseren van extra activiteiten.

2. Evangelisatie in het buitenland
Ons werd gevraagd na te gaan of het haalbaar en wenselijk is om het aantal 
evangelisten/zendelingen in het buitenland uit te breiden. Daarnaast bleek 
uit het onderzoek een groot verlangen in de gemeente om het Evangelie 
uit te dragen. Momenteel heeft de gemeente twee zendelingsgezinnen 
uitgezonden, maar voldoende financiën, mankracht en expertise om meer 
zendelingen uit te zenden. Om het missionaire bewustzijn van de gemeente 
te vergroten, hebben wij twee scenario’s bedacht.

A. Bekendmaking en activering in en rondom de eredienst
Tijdens de prediking in een eredienst zou meer aandacht aan gegeven 
kunnen worden aan de missionaire opdracht vanuit Mattheus 28. Een 
voorbeeld is een themadienst met het thema ‘evangelisatie/zending in het 
buitenland’, waarin de predikant eventueel zou kunnen samenwerken met 
zendelingen op verlof.

B. Intensieve werving door informatieavonden
Om actiever de gemeente bewust te maken van het belang van 
evangelisatie in het buitenland zouden er ook avonden georganiseerd 
kunnen worden waarbij organisaties als de MAF, GZB, Interserve, Project 
10:27 et cetera komen presenteren over hoe zij te werk gaan.

3. Verbinding met andere kerken
Uit de eerste enquêtepeiling blijkt dat de gemeenteleden een open houding 
naar de andere kerken in Bodegraven belangrijk vinden. Wel wordt er 
vaak aangegeven dat het belangrijk is om de eigen identiteit in het oog te 
houden. Daarnaast roept Christus ons ook op om één te zijn, zoals hij ook 
één is in Efeze 2.

Gezamenlijke communicatie
Wij adviseren de verbindende website www.kerkbodegraven.nl nieuw leven 
in te blazen en te verfrissen. Ook de gezamenlijke PR rondom de heilsfeiten 
en activiteiten mag extra aandacht krijgen. Hiermee kan meer eenheid 
tussen de kerken uitgestraald worden naar de buitenstaander.
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Cluster #4

Structuur van de gemeente
De gemeente heeft twee wijken, met twee wijkkerkenraden. Voor 
gemeenteleden is niet altijd helder bij welke wijk ze horen. Dit is onder 
meer lastig bij de verkiezing van nieuwe ambtsdragers. De vraag is ook 
wat de waarde is van de bestaande indeling van de wijken, omdat ze niet 
samenvalt met de twee woonkernen (Bodegraven resp. Nieuwerbrug) en 
de beide kerkgebouwen in de twee woonkernen. Het handhaven van twee 
kerkenraden vergt ook een groot aantal ambtsdragers, terwijl het moeilijk 
is steeds opnieuw nieuwe ambtsdragers te vinden. Daardoor ontstaat de 
vraag of het huidige organisatiemodel toekomstbestendig is.

Voorgenomen besluit
Organisatie kerkenraden
“Het verlangen van de gemeente is beide kerkenraden vanuit een open houding 
gezamenlijk één lijn uitdragen”.

Op welke manier kan de kerkenraad haar leidinggevende rol zo 
goed mogelijk invullen waarbij er vanuit geloof en vertrouwen wordt 
samengewerkt. Hierbij is structuur ondersteunend aan de manier waarop 
gemeente functioneert, zelf toe in staat is en pastoraal ondersteunt dient 
te worden.

1. Intentie uitspreken om in eerste instantie naar scenario A1 toe te 
werken.

2. Opstellen van een gezamenlijke jaaragenda:
• Gezamenlijke vergaderingen tbv beleidsdoorontwikkeling en - 

uitvoering + actualiteit,
• Gezamenlijke concistorievergaderingen,
• Wijkvergaderingen t.b.v. wijkspecifieke punten (zie bijlage 

uitwerking scriba’s).
3. Regelmatig met elkaar het geloofsgesprek voeren. Daarnaast verdiepen 

en bezinnen op het gebied van geestelijk leiderschap. Pastoraal en 
bestuurlijk.

4. Werkgroep pastoraat vragen om vanuit de wijk/buurtgerichte aanpak 
tot clusters te komen.

• Geografische grens t.b.v. duidelijkheid voor 2 predikanten

• De gezamenlijke kerkenraden dragen de pastorale zorg voor de 
gehele gemeente.

Verkiezing ambtsdragers
“ Welke keuze ook gemaakt wordt, wat zijn de mogelijkheden om het verkiezen 
van ambtsdragers beter te laten verlopen (vooral: meer helder voor de 
gemeenteleden hoe het werkt, wie er gekozen kunnen worden.)”

1. Bij verkiezingen de volgende uitgangspunten te hanteren:
• Eenduidige procedure kiezen. Werkgroep Structuur vragen dit 

verder uit te werken.
• Namen voor potentiële ambtsdragers in beide wijken worden door 

en vanuit de gehele gemeente ingediend .
2. De stappen binnen dit besluit na 1 jaar evalueren en hierbij de stip voor 

het volgende jaar bepalen.
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1. Een centrale registratie van alle activiteiten in de gemeente  op basis 
van het voorgestelde concept-format te onderzoeken zodat er een 
verbinding ontstaat tussen de activiteit en de kerkenraad.

2. Aansluitend bepalen of een onderscheid van kernactiviteiten 
gewenst is waarbij ten aanzien van kernactiviteiten een grotere mate 
betrokkenheid en sturing van de kerkenraad gewenst is dan bij de 
overige activiteiten.

3. De voornoemde punten 1 en 2 te laten uitwerken door een (nog samen 
te stellen) werkgroep met expertise op dit vlak.

4. Duidelijk werkproces opstellen over het toekennen van financiële 
middelen aan activiteiten omdat niet voor alle activiteiten helder is of 
en hoe een financiële bijdrage wordt aangevraagd.

5.  Het opstellen van een vrijwilligersbeleid waarin veiligheid, waardering 
en beloningen worden vastgelegd.

Om de inhoudelijke activiteiten van de gemeente op de rit te houden zijn 
mensen en middelen nodig: bijvoorbeeld geld om de beroepskrachten te 
kunnen betalen en de gebouwen te onderhouden. Maar ook: voldoende 
kader en vrijwilligers om de activiteiten draaiend te kunnen houden. Het 
is belangrijk om daar helderheid over te hebben - dit moet altijd - welke 
beleidsvoornemens je verder ook hebt. Daarom is het volgende nodig of 
zinvol.

Voorgenomen besluit 
Middelen 
1. Richtlijnen vast te stellen over de hoogte van de algemene reserves 

indien in de toekomst geen kostendekkende begroting mogelijk is of 
eenmalige investingen gedaan moeten worden.

2. Nader uitwerken van een voorstel dat ziet op communicatie over 
financiën in de gemeente met als doel:

• (nog) meer duidelijkheid over financiële situatie van de gemeente
• samenhang, verschillen en bestemming van de verschillende 

kerkelijke doelen waar gemeenteleden donaties voor doen 
verduidelijken.

3. Het beleidsplan van de Diaconie onderdeel te laten worden van het 
algemene beleidsplan en de gemeente mee te nemen in het onderwerp 
Diaconaat.

4. De meerjarenprognose vast te stellen als onderdeel van het totale 
beleidsplan, nadat alle beleidsvoornemens met financiële gevolgen in 
de prognose zijn verwerkt.

Vrijwilligersbeleid
Er zijn veel activiteiten in de gemeente, waarvoor veel vrijwilligers nodig 
zijn. Voor sommige activiteiten zijn moeilijk vrijwilligers te vinden; Hoe 
bepalen we wat kernactiviteiten zijn en wat zijn de kernactiviteiten van de 
gemeente waarvoor in ieder geval vrijwilligers beschikbaar moeten zijn? Is 
het eventueel nodig om als kerkenraad meer te sturen op welke activiteiten 
wel en niet georganiseerd kunnen worden? Hoe bepalen we welke 
middelen hiervoor we als gemeente hieraan willen besteden?

Cluster #5

Mensen en middelen
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Cluster #6

Toerusting
De gemeente telt veel activiteiten, waarvoor ook veel vrijwilligers 
beschikbaar zijn. Het heeft zin om voor deze vrijwilligers toerusting te 
organiseren. Ook is toerusting zinvol bij inhoudelijke processen in de 
gemeente.

“Welke toerusting is nodig om de volgende processen in de gemeente te 
ondersteunen: Onderlinge geloofsgesprek, spreken over je eigen geloof, 
pastoraal gesprek (voor ouderlingen, maar ook voor andere gemeenteleden, 
mocht het pastoraat meer in kleinere kringen worden georganiseerd), activiteiten 
waar moeilijk vrijwilligers voor te vinden zijn (bijvoorbeeld in het Jeugdwerk) en 
die belangrijk zijn voor de gemeente, binnen pastoraat stimuleren en faciliteren 
van toerusting.”

Voorgenomen besluit 
1. de matrix te gebruiken als signalerings-, actie-, en evaluatie-

instrument:
• De werkgroep toerusting te vragen een voorstel neer te leggen voor 

prioritering in de items waarvoor toerusting nodig is;
• door deze toerustingsbehoefte uit te werken in concrete acties en 

deze in de matrix op te nemen;
• door na 2 jaar en vervolgens elke 2 jaar de voortgang per item te 

evalueren, in de matrix te verwerken en waar nodig bij te sturen en
• door gedurende de beleidsperiode nieuwe inzichten in de matrix 

op te nemen.
2. de volgende zaken gerelateerd aan Pastoraat en ontmoeting:

• 2 gezamenlijke consistorievergaderingen aan doelgerichte 
toerusting van ambtsdragers en hun bezoekbroeders/zusters te 
besteden;

• bekendheid met en deelname aan cursussen/trainingen voor 
taakdragers te stimuleren;

• duidelijkheid over verantwoordelijkheden te geven aan wijkteams 
en geheimhouding te borgen;

• het onderling van elkaar leren als ambtsdragers te stimuleren en

• gevoerde gesprekken (met name huisbezoeken) met de 
deelnemers te evalueren;

3. De volgende zaken gerelateerd aan Vieren:
• de gemeente inhoudelijk toe te rusten, zodat zij weet waarom 

de liturgie zo is ingericht en veranderingen te bespreken in die 
context;

• de nabespreking van de preek thuis te ondersteunen;
• het thuis zingen van psalmen te stimuleren en
• de betrokkenheid op elkaar rond de erediensten te faciliteren.

4. De volgende zaken gerelateerd aan Evangelisatie en zending:
• de basis om openlijk en vrij over het geloof te spreken te 

versterken;
• mensen te helpen hun gaven en talenten te ontdekken en in te 

zetten;
• aandacht te geven aan evangelisatie in het buitenland en
• de eenheid tussen en samenwerking met andere kerken in 

Bodegraven en Nieuwerbrug te versterken.
5. Werkgroep toerusting vragen om in afstemming het onderdeel 

‘jeugdwerk en toerusting’ uit te werken.
6. Werkgroep toerusting vragen, na.v. beslispunt 1b, de beslistpunten 1 

t/m 5 in aan concrete aanpak van doelgroep, beoogd doel en vorm van 
toerusting en verantwoordelijke voor uitvoering hiervan te benoemen. 
In afstemming met de werkgroep Mensen en middelen de eventuele 
financiële consequenties hiervan in beeld te brengen.
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Het doel van communicatie is de leden van de Hervormde Gemeente 
Bodegraven-Nieuwerbrug en belangstellenden te informeren over de eigen 
gemeente en de wekelijkse diensten in Bodegraven en Nieuwerbrug.

De gestelde vragen:
• Beschrijf welke communicatiemiddelen en -momenten er nodig zijn 

om de beleidsvoornemens uit het beleidsplan te laten werken. Geef 
ook aan hoe dit georganiseerd kan worden (zodat er niet te veel ad-hoc 
gecommuniceerd wordt).

• Beschrijf wat de mogelijkheden zijn om de communicatiemiddelen van 
de gemeente meer te digitaliseren. Houd daarbij ook rekening met de 
digitaliseringsgraad van de gemeente. Voorkom dat gemeenteleden 
zonder internet of digitale vaardigheden verstoken blijven van 
communicatie.

• Wat zijn de mogelijkheden om de website meer up to date te houden? 
Hangt ook samen met evangelisatie: hoe betrek je nieuwe mensen. 
Welke communicatiemiddelen kunnen ingezet worden om mensen van 
buiten de gemeente te bereiken?

• Vat de aanbevelingen samen die gedaan zijn voor Kerkklanken.

Voorgenomen besluit 
1. Stel voor het gebruik van de diverse communicatiemiddelen één 

communicatieteam samen.
2. Kerkenraden, kerkelijk bureau, verenigingen, gemeenteleden en 

anderen leveren hun input / kopij in bij het communicatieteam. 
Het communicatieteam beoordeelt de input en kiest het juiste 
communicatiemiddel.

3. Het communicatieteam werkt de gegeven adviezen en 
verbetervoorstellen voor de diverse communicatiemiddelen nader 
uit binnen de door de kerkenraden gemaakte keuzes en doet hiervoor 
concrete voorstellen aan de kerkenraden.

4. Het communicatieteam stelt een door de kerkenraden goed te 
keuren protocol op voor hun werkzaamheden en het proces rond alle 
communicatie.

Cluster #7

Communicatie
5. Het communicatieteam doet voorstellen voor de invulling van de 

planning en de kosten binnen de gestelde kaders.
6. Het communicatieteam doet voorstellen voor uniforme communicatie 

via alle media en de daarbij te hanteren huisstijl.
7. Leg de prioriteit bij de keuze voor en de invoering van een 

gecombineerde gemeente- en betaalapp. 
8. Stel de tijdlijn vast voor deze keuze en de invoering  daarvan: 

inventarisatie en keuze 3 maanden na 1 mei 2022, inrichting 3 maanden 
na 1 augustus, proefdraaien 2 maanden na 1 november. Start per 1 
januari 2023.

9. Zorg voor een budget voor de inrichting en het onderhoud van de 
nieuwe communicatiemiddelen en de website.

10. Stel dit budget voor 2022 en 2023 vast op € 5.000,- per jaar.
11. Stel dit budget voor 2024, 2025 en 2026 vast op € 2.500,- per jaar.
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