
SAMENVATTING BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HOLTEN 2017

Dit beleidsplan is opgezet rond acht velden:
1. Gemeente-zijn
2. Eredienst
3. Pastoraat
4. Diaconaat
5. Jeugdwerk
6. Beheer
7. Vorming en Toerusting
8. Apostolaat

1. GEMEENTE-ZIJN
De Nederlandse Hervormde Gemeente te Holten telde per 1 januari 2017 in totaal 2661 leden:
1335 belijdende leden, 1131 doopleden en 195 overige leden. De gemeente heeft twee
predikantsplaatsen voor de secties West en Oost.
Beleidsmatig is er een grote kerkenraad (met alle ambtsdragers) en een kleine kerkenraad. De kleine
kerkenraad vergadert maandelijks en bereidt het beleid voor, de grote kerkenraad stelt vervolgens
het beleid vast.

Aandachtspunten
1. Wij betreuren dat de gemeente als het ‘lichaam van Christus’ in veel opzichten verdeeld is.

Ondanks dit herkenbare gegeven, ook in óns dorp, is de samenwerking met de plaatselijke
gereformeerde kerk te Holten de afgelopen jaren op meerdere terreinen gegroeid.

2. Binnen onze gemeente is er een rijke schakering aan spiritualiteit: een orthodox getinte
spiritualiteit, een spiritualiteit die gevoed wordt door een moderne uitleg van de bijbel en
tenslotte ook een vrij basale beleving ‘dat er meer is tussen hemel en aarde’.

3. Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente en dat sociale en
maatschappelijke verschillen overbrugd worden door een christelijk gemeenschapsgevoel.

2. EREDIENST
Elke zondag worden er meerdere kerkdiensten gehouden: een ochtend- en avonddienst in de
Dorpskerk of de Kandelaar. In de buurtschappen wordt om de twee weken een dienst gehouden
beurtelings in het Kultuurhus Dijkerhoek en in het Trefpunt in Espelo. Er is bovendien een
verscheidenheid aan diensten voor verschillende doelgroepen (Open Deur-samenkomsten,
jeugddiensten, catechesediensten, Siendiensten, Evensongs enz.).
De Heilige Doop wordt vijf keer per jaar bediend. Hieraan gaat telkens een doopzitting
vooraf. Het Heilig Avondmaal wordt zeven keer per jaar gevierd.
Verder zijn er de volgende ondersteunende en facilitaire diensten: twee koren, een groep voor
liturgisch bloemschikken, kinderoppas, een ophaaldienst voor gemeenteleden en een kerktelefoon.
De bezinning rond de eredienst vindt plaats in de eredienstcommissie.

Aandachtspunt
Door een grotere variëteit aan (avond)diensten te bieden willen wij de verschillende
leeftijdsgroepen beter bereiken en aanspreken.

3. PASTORAAT
In de bijbel wordt de kerk het ‘lichaam van Christus’ genoemd waarbij ieder lid de ander nodig
heeft. Naast diaconaat uit zich dat ook in pastoraat. Gedragen door de liefde en genade van God
letten we op het geestelijk welzijn van de gemeenteleden. Dat betekent het aangaan van gesprekken,
elkaar bemoedigen in het geloof en elkaar bijstaan in moeilijke situaties, zoals ziekte en overlijden.
Pastorale zorg is een roeping voor alle gemeenteleden. Het is het omzien naar elkaar in Jezus’ naam.
Het is een bijzondere roeping voor predikanten en ouderlingen. In straten en buurten onderhouden
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contactpersonen de contacten met de gemeenteleden. De HVD legt bezoeken af bij geboorte, rond
de verjaardag van oudere gemeenteleden, bij huwelijksjubilea, bij ziekte en bij nieuw ingekomenen.
Het pastoraat in Holten wordt georganiseerd en aangestuurd door het Pastoraal College (ouderlingen
met predikanten), dat vier keer per jaar bij elkaar komt.
De ouderlingen en predikant van de twee secties hebben ook hun eigen pastoraal overleg
(oost/west), waarbij meer lokale zaken aan de orde kunnen komen. Verder worden in dat verband
groothuisbezoeken en andere bijeenkomsten georganiseerd voor de eigen wijk.
Naast het reguliere huisbezoek is er bijzonder zieken- en crisispastoraat, pastoraat rond huwelijk en
overlijden, jongerenpastoraat vanuit het Jeugdplatform en ouderenpastoraat voor de bewoners van
woon- en zorgcentrum Diessenplas, de aanleunwoningen en een aantal seniorenwoningen in de
directe nabijheid.
Diakenen verrichten bezoeken bij mensen met financiële problemen en bij kerktelefoonluisteraars.

Aandachtspunten
1. De communicatie binnen de wijkteams blijft een punt dat verbeterd kan worden. Met name het

contact tussen de contactpersoon en ouderling/predikant.
2. Bij onze pastorale activiteiten willen we ook aandacht hebben voor rand- en buitenkerkelijken.
3. We werken ook aan de benadering van doelgroepen, zoals jonge gezinnen, singles, doopouders,

ex(belijdenis)catechisanten, ietsisten, vutters, e.d.
4. Projecten helpen opzetten waarbij ook niet-gemeenteleden worden betrokken, zoals theater-

projecten, de jaarlijkse veiling en boekenmarkt en het midzomerfestival.
5. Door veel mensen te vragen voor kleine taken kan men hen betrekken bij de gemeente.

4. DIACONAAT
In het college van diakenen hebben 12 leden zitting.
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 diakenen zamelen middelen in teneinde de medemens in nood te helpen. Zij
werken in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Om de jeugd meer bij de kerk te betrekken worden speciale diaconale projecten voor jongeren
georganiseerd.
De diaconie verkrijgt haar financiële middelen uit de opbrengst van bezittingen, collecten en giften.

Activiteiten
De diaconie ontplooit een breed scala aan activiteiten op tweeërlei gebied:
- In het kader van de eredienst en binnen de kerkelijke en burgerlijke gemeente:
inzameling van gaven, voorbereiding en bediening van het Avondmaal, de zorg voor de kerkradio,
cd-speler, bloemendienst, financiële hulpverlening aan personen, gezinnen en instellingen, de
wintercollecte, kerstattenties voor ouderen en zieken, levensmiddelenpakketten voor sociale
minima, landbouwzaken en de vervoersdienst naar de kerk.
- Algemeen: het verlenen van bijstand en vertroosting, samenwerken met andere ambtsdragers
binnen en buiten onze kerkelijke gemeente, bijdragen leveren aan het werelddiaconaat, de zending
en de ontwikkelingssamenwerking, financiële hulpverlening aan andere instellingen en stichtingen.

5. JEUGDWERK EN CATECHESE
De activiteiten voor de jeugd worden ontwikkeld o.a. binnen het Jeugdplatform
(SOW). We streven in het jongerenwerk naar een gemeente waarin de jeugd:
 zich thuis voelt door een sfeer van echtheid, openheid en gezelligheid;
 in heldere taal wordt ondersteund in de ontmoeting met God;
 zich herkent in en steun vindt bij leeftijdgenoten;

2 / 4



 steun ervaart van inspirerende ouderen;
 de gemeente ervaart als naar buiten gericht door actieve betrokkenheid op de mensen in de
samenleving.

Activiteiten
1. Crèche. We proberen deze in stand te houden We kunnen er ook aan denken voor de peuters
d.m.v. zang, muziek en spel vorm te geven aan een eigen viering.
2. De catechese is inmiddels helemaal SOW.
3. De zondagse eredienst. Betrokkenheid bij en herkenning in het gezamenlijk vieren kan worden
vergroot. We denken daarbij aan een speciale bundel met toegankelijke liederen, verbreding van het
muzikale aanbod. Benutten van visuele vormen, herkenbare taal, concrete deelname van jong en
oud aan de dienst en het benutten van succesvolle onderdelen van de jongerendiensten.
4. Wekelijkse soosavonden met specifieke programma’s voor jongeren van
13 tot en met 17 jaar. De avonden zijn bedoeld voor onderlinge ontmoeting en worden ondersteund
met een afwisselend programma-aanbod, gericht op een mix van ontspanning en bezinning.
De jongeren en de begeleiders bepalen samen de inhoud van het programma.
7. Een andere jongerenactiviteit die van het Jeugdplatform uitgaat, is de zgn. keetkerk in de
buurtschappen Dijkerhoek en Espelo. Hier komen elke maand twee groepen jongeren in de leeftijd
van 13-20 jaar samen voor geloofsgesprek, ontmoeting en ontspanning.

Gestreefd wordt naar verbreding van deze activiteiten met:
1. Concrete projecten voor jongeren faciliteren op het gebied van jeugddiaconaat:

jongerenreizen naar Roemenië om daar kluswerkzaamheden te verrichten in een
opvangcentrum voor verslaafden.

2. Organiseren van thema-avonden om ouders/opvoeders bij te staan in de geloofsbegeleiding
van hun kinderen.

3. De website Hervormdholten en Kerkplein Holten
De site van de kerk kan ook een ontmoetingsplaats worden om allerlei wetenswaardigheden
over jeugdactiviteiten uit te wisselen.

6. BEHEER
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 8 leden. Conform de ordinanties van PKN Nederland
beheert zij de bezittingen, behartigt zij de stoffelijke belangen, is zij verantwoordelijk voor de
(leden)administratie en het personeel in dienst van de gemeente. Zij zorgt voor afstemming van het
beleid en de jaarlijkse begroting, zodanig dat er binnen de begroting voldoende financiële middelen
zijn om het gemeentewerk mogelijk te maken. Zij organiseert activiteiten om geld te verwerven, o.a.
de actie Kerkbalans; exploitatie en verhuur van onroerend goed en overige activiteiten. Zij geeft
opdrachten/toestemming voor het doen van uitgaven voor de begrote gemeenteactiviteiten en
verzorgt het onderhoud van de bezittingen. Jaarlijks stelt zij een jaarrekening op ter verantwoording
van de ontvangsten en uitgaven, met een overzicht van de bezittingen en schulden.
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Per 2017 zijn in dienst van de gemeente 2 predikanten.
Parttime in dienst:
- 1 organist;
- 1 medewerkster voor het kerkelijk bureau;
- 2 medewerksters voor de exploitatie van gebouw Irene.
Op de medewerkers zijn de arbeidsvoorwaarden van PKN Nederland van toepassing.
Een groot aantal taken wordt vervuld door vrijwilligers, die geen of een beperkte binnen de
fiscale regels passende (onkosten)vergoeding krijgen.

7. VORMING EN TOERUSTING
De gemeente weet zich geroepen om door middel van vorming en toerusting te wijzen op de
noodzaak om te komen tot geloof en tot verdieping daarvan voor de praktijk van het dagelijks leven.
Met het oog met dit doel komen gemeenteleden samen in verenigingen zoals de Hervormde
Vrouwen Dienst (HVD) en Hervormde Vrouwen Groep (HVG); in gesprekskringen (leerhuis) en in
activiteiten van de interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting in Holten heeft als doel het
organiseren van bijeenkomsten rond diverse thema’s op het raakvlak van kerk en maatschappij.

8. APOSTOLAAT
Levend vanuit het getuigenis van Pinksteren is de gemeente zelf ook geroepen om te getuigen en
anderen op te roepen tot geloof en bekering en hen te laten delen in de vreugde van het Koninkrijk
van God. Met het oog op de vervulling van deze opdracht zijn er vier commissies/aandachtsvelden:
a) De commissie ZWO
Deze behartigt zaken betreffende Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Verder is er het Holtens Fonds voor Internationale Hulpverlening. Dit fonds is voortgekomen uit het
voormalige Papoea-fonds. Zij verzamelt nu gelden ten bate van ontwikkelingswerk in Rwanda.
b) De Open Deur Groep
Het Open Deurwerk is een initiatief van de drie Holtense kerken: de hervormde gemeente, de
gereformeerde kerk en de rooms-katholieke parochie. Men richt zich met name op die mensen die
het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn geraakt. Hiertoe wordt het landelijke blad
Open Deur verspreid en organiseert men bijzondere samenkomsten zoals de volkskerstzang, de
kerstnachtdiensten, Thomasvieringen, openluchtvieringen en een kinderkerkenpad.
De werkgroep coördineert ook de plaatselijke activiteiten van het Nederlands Bijbelgenootschap
d) Godsdienstonderwijs openbare basisscholen
De godsdienstlessen op de openbare lagere scholen worden tegenwoordig gesubsidieerd door de
burgerlijke gemeente. De kerk onderhoudt echter contacten met de docenten over vorm en inhoud
van de lessen.
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