BELEIDSPLAN 2016-2020
PROTESTANTSE GEMEENTE I.W. TE HATTEM
De Protestantse Gemeente i.w. te Hattem
wil zich in woord en daad
laten leiden door het Woord van God,
geopenbaard in het Evangelie van Jezus Christus,
en daarin willen we ons laten inspireren
door de Heilige Geest.
Zij gelooft in een plaats en opdracht
in het geheel van Gods Schepping,
ons voorgeleefd en voorgezegd door Jezus Christus.
Door Zijn verzoenend lijden en sterven mogen wij genade
vinden bij God.
Deze woorden willen we graag gestalte geven in vormen van vieren, leren en dienen, veelal
uitgewerkt in meerdere vormen van missionaire interactie, en die vooral zichtbaar en
ervaarbaar mogen worden in eredienst, pastoraat en diaconaat.
We wensen een geloofsgemeenschap te vormen die vanuit de Bijbelse opdracht in alles in de
voetstappen van Jezus wil treden, ook midden in de wereld van vandaag.
We willen de wereld in haar geheel dan ook niet buiten sluiten, maar deze – in navolging van
Jezus – betrekken in onze geloofsbeleving, in ons kerk-zijn, zowel binnen als buiten de
muren van onze kerken.
Als hoofdthema’s voor de komende jaren worden

Verbinding en Identiteit
nader uitgewerkt. Want het is onze wens – en ook ons doel – elkaar als wijkgemeenten
onderling te versterken en te verbinden, maar daarnaast heeft elke wijkgemeente ook een
eigen identiteit. Soms kan het een hele uitdaging zijn die twee thema’s op de juiste wijze op
elkaar af te stemmen.
***************************************************************************************
Met de Federatie op 1 januari 2013 is onze Protestantse Gemeente in wording (i.w.) te
Hattem een feit geworden. Onze gemeente kent momenteel drie wijkgemeenten (Hervormde
wijkgemeente Stadswijk, Hervormde wijkgemeente Noordwestwijk en de Protestantse
wijkgemeente i.w.). We dienen daarin voortdurend te zoeken naar vormen die ons willen
verbinden en ons als gehele gemeente herkenbaar willen maken.
Dit beleidsplan voelt zich dan ook, gelet op de pluriformiteit van de gemeente, voor de opgave
gesteld te zoeken naar evenwicht tussen het richting geven aan de gemeente in haar volle
breedte en ruimte en diepgang aan de individuele wijkgemeente op grond van identiteit.

Het streven daarbij is om als federatieve Protestantse Gemeente i.w. te Hattem in deze
beleidsperiode te fuseren.1
Met de in september 2013 verschenen notitie “Toekomst Predikantsplaatsen”2 is een
ontwikkeling geschetst die in meer- of mindere mate op alle terreinen in het kerkenwerk
zichtbaar wordt. De veranderende samenleving, secularisatie, ontkerkelijking. Begrippen die
ook onze gemeente niet voorbijgaan en hun weerslag vinden in een krimp van het ledental en
een afname van de financiële mogelijkheden. De uitdaging ligt er in om in dit beleidsplan
richting te geven om de gemeente verder de toekomst in te leiden waarbij de diverse thema’s
vooral gericht zijn op onderlinge verbinding, maar ook op profilering van eigen identiteit.
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Eredienst
Pastoraat
Diaconaat
Jeugdwerk
Middengroep - talenten en toerusting
Ouderenzorg
Gemeenteopbouw
Missionair gemeente zijn en samenwerking met andere plaatselijke
kerkgenootschappen
Financiële onderbouwing van het geheel
Communicatie

Bijlage 1: Onderweg naar een fusie Protestantse Gemeente Hattem
Bijlage 2: Notitie Predikantsplaatsen

En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam
geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 16 Het woord
van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander
leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen
zingende, Gode dank brengt in uw harten. 17 En al wat gij doet met
woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de
Vader, dankende door Hem!
Kolossenzen 3:15-17
15

1. Eredienst
We kennen iedere zondag drie kerkdiensten, voor een groot deel verdeeld over twee
kerkgebouwen. Iedere kerkdienst staat onder verantwoordelijkheid van één van de
wijkgemeenten, elk met een eigen identiteit.
Voor de toekomst zoeken wij naar liturgische vormen die passen bij de eigen identiteit van de
wijkgemeenten en tegelijk de onderlinge verbondenheid versterken, bijv. in de algehele
liturgie. Het is aan de wijkgemeenten om hierin met voorstellen te komen.
Ook zien we ons voor de vraag gesteld hoe we in de toekomst, indien er door de intensieve
samenwerking tussen de Stadswijk en Noordwestwijk mogelijk nog maar twee
wijkgemeenten zijn, de erediensten verdelen over één zondag?
Maar vooral zien we het als opdracht ieder mens in de liefde van God te laten delen. Ieder
mens is daarbij verschillend, ieder mens ervaart het geloof verschillend. In de gemeente
schenken we elkaar ruimte. Daar willen we samen het Evangelie delen en samen zoeken naar
de betekenis van dit Evangelie voor ons bestaan. Iedereen is dan ook van harte welkom in
elke kerkdienst; iedereen die al langer met God vertrouwd is, maar juist ook iedereen die
zoekende is naar God.
• Iedere wijkkerkenraad schrijft hierover een eigen uitwerking.

Daarna wees de Here nog [tweeën]zeventig aan en Hij zond hen twee aan
twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen
zou. 2 En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er
weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn
oogst. 3 Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden onder
wolven. 4 Draagt geen beurs of reiszak of sandalen, en groet niemand
onderweg. 5 Welk huis gij ook binnentreedt, zegt eerst: Vrede zij dezen
huize. 6 En indien daar een zoon des vredes is, dan zal uw vrede op hem
rusten, maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren. 7 Blijft in dàt huis, eet en
drinkt wat men u geeft, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van
het ene huis naar het andere. 8 En als gij in een stad komt, waar men u
ontvangt, eet wat u wordt voorgezet, 9 en geneest de zieken, die er zijn, en
zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.
Lucas 10:1-9
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2. Pastoraat
Iedere wijkgemeente kent een eigen pastorale invulling. Maar voor de toekomst ligt een grote
vraag weggelegd in hoeverre bepaalde vormen van pastoraat, gericht op verschillende
levensfasen (denk b.v. aan ouderen-, jongeren, rouwverwerking), maar ook crisispastoraat,
meer onderlinge samenwerking vereisen. We zien hierin een grote gemene deler. We
verwijzen hierbij naar het rapport ‘Toekomst Predikantsplaatsen’, met het oog op mogelijke
pastorale wijzigingen in het geheel van de gemeente.
• Iedere wijkkerkenraad schrijft hier een korte aanvulling op, waaruit verbinding, identiteit
en richting is te herkennen.

Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
Matteüs 5:7
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3. Diaconaat
Er is reeds een federatief college van diakenen. We streven naar behoud van een diaconie
waarin zoveel mogelijk collectief richting wordt gegeven, maar waar tegelijkertijd ruimte
blijft voor de individuele wijken om via eigen projecten accenten te leggen. Nieuwe
invullingen met betrekking tot zorg, welzijn en samenleving zullen in de toekomst grotere
aandacht van de diaconie vragen. Naast de financiële hulp zal ook een groter beroep worden
gedaan op andere vormen van dienstbaarheid aan de gemeente en aan de maatschappij in
bredere zin. Daarnaast verwachten we vanuit het college aanbevelingen met betrekking tot
het missionair gemeente-zijn.

Beleidsplan Diaconie
Protestantse Gemeente i.w.
Hattem
2016-2020
Vaststelling en goedkeuring
Het voorliggende Beleidsplan 2016-2020 is vastgesteld in het College van Diakenen van de
Protestantse Gemeente in wording te Hattem op 8 december 2015. Het College van Diakenen van de
Protestantse Gemeente in wording te Hattem wordt gevormd door het College van Diakenen van de
Hervormde Gemeente Hattem (Andreaskerk) en het College van Diakenen van de Gereformeerde
Kerk Hattem (Emmaüskerk).

Namens het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Hattem (Andreaskerk):

Voorzitter Dhr. J. Brouwer

Secretaris Dhr. J. de Groot

Penningmeester dhr. A. Bredewoud

Namens het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk Hattem (Emmaüskerk):

Voorzitter mevr. R. van der Weerd

Penningmeester mevr. L. Eenshuistra

Diaconaat: een Bijbelse zaak
Diaconaat is de dienst der barmhartigheid en getuigt van onze Bijbelse opdracht. Het woord
diaconaat is afgeleid van het Griekse woord diaconia. Oorspronkelijk betekende dit woord “dienen”,
de dienst en hulpverlening aan de ander of het voorzien in de levensbehoefte van een ander.
Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament is de diaconale dienst een belangrijke zaak. In Mattheüs
25 vertelt Jezus zijn leerlingen dat zij in hun naaste in nood Hem zelf kunnen ontmoeten.
Mattheüs 25: 34 - 45
34Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders,
beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. 35Want Ik heb honger geleden
en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een
vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij
bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37Dan zullen de rechtvaardigen
Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of
dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en
hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39Wanneer hebben wij U ziek of in de
gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar,
Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.
41Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar
het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 42Want Ik heb honger geleden en gij
hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43Ik ben
een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in
de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 44Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here,
wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de
gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 45Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg
u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan.

Daarnaast lezen we in het zesde boek van de Handelingen der Apostelen over het ontstaan van het
ambt van diakenen en de verkiezing van de eerste zeven diakenen. Om de apostelen te ontlasten
verkiest deze eerste christengemeente diakenen om de tafelen te bedienen, wat betekent het
uitdelen van de gaven, het zorgen voor de armen. Daarbij gaat de diaconale zorg verder dan
uitsluitend financiële ondersteuning. Bewogen diaconaat kan een middel zijn om niet-gelovigen in
aanraking te brengen met het verlossingswerk van Jezus Christus.
In het diaconale werk kan ook het missionair zijn van de gemeente tot uitdrukking komen. We mogen
zowel gemeenteleden als ook mensen buiten de kerkelijke gemeente laten delen in de genade van
onze Heer Jezus Christus. De diaconie heeft daarbij tevens als taak de gehele gemeente van haar
diaconale verantwoordelijkheid bewust te maken en haar hiervoor toe te rusten.
Uiteindelijk heeft ieder gemeentelid de opdracht gekregen de naaste lief te hebben en te dienen. Wij
zijn diaconaal vanuit het besef dat het Woord niet zonder de daad kan en de daad niet zonder het
Woord.

Diaconale uitgangspunten
De diaconale taken zijn samen te vatten in de 7 werken van barmhartigheid:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

Ons beleid en ons handelen is gebaseerd op deze Bijbelse taken.
Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en ook van daaruit wordt opgeroepen
om te zien naar de wereld om ons heen:
“ De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen
helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” (Kerkorde PKN).
De Protestantse Gemeente i.w. is een veelkleurige gemeente en bestaat uit drie wijkgemeenten. De
diaconie van de Protestantse Gemeente i.w. Hattem houdt bij haar beleid rekening met de
veelkleurigheid van de plaatselijke gemeente. Dit komt (o.a.) tot uitdrukking in de wijze waarop wij
ondersteuning bieden aan de diaconale- en andere hulporganisaties.
De diaconale taken zijn bedoeld voor de gehele gemeente. De diaconie ziet het als haar opdracht om
de gemeente bewust te maken van deze taken en een inspirerende, coördinerende en
ondersteunende rol te vervullen bij diaconale acties vanuit de gemeente.

De diaconie en haar omgeving
Van oudsher werden in de afgelopen eeuwen zaken als ziekenzorg, armenzorg en zorg voor
weduwen en wezen door de kerk verzorgd. Waar de overheid in de loop der tijd deze taken via
sociale voorzieningen heeft overgenomen, leven we nu in een tijd waarin diezelfde overheid zich
meer en meer terugtrekt en meer verantwoordelijkheid neerlegt bij de samenleving.
Met het ingaan van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) organiseert de overheid de zorg
op een andere wijze dan voorheen. Er komen meer verantwoordelijkheden bij de individuele burger
te liggen. In combinatie met een complexere regelgeving leidt dit tot een grote extra belasting bij
vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers.

In Nederland en zeker in Hattem zal in de komende jaren de vergrijzing verder toenemen. De
gemiddelde leeftijd neemt toe, terwijl anderzijds het geboortecijfer afneemt. Veel jongeren
vertrekken naar andere gemeenten in verband met studie en werk. Veel ouderen hebben door
diverse oorzaken een bescheiden netwerk aan familie, vrienden en kennissen waar zij een beroep op
kunnen doen. Naast de vergrijzing is ook vereenzaming een ontwikkeling waarmee rekening dient te
worden gehouden.
Door het toenemende aantal echtscheidingen neemt ook het aantal eenoudergezinnen toe. Naast
financiële problemen raakt dit ook het welzijn van mensen en zeker van jongeren.
In de wereld om ons heen horen we van oorlogen en natuurrampen en de beelden die we zien
maken ons bewust van de nood in de wereld. Deze nood komt de laatste maanden dichterbij door de
vele mensen die de oorlogsgebieden in Syrië en omgeving, maar ook uit Afrika, ontvluchten en in
Europa en ook in ons land een veilig bestaan zoeken.
De kerk, en daarmee ook de diaconie, is een belangrijk onderdeel van de samenleving. We kunnen en
willen ons daar niet los van zien. De diaconale taken zijn niet alleen bedoeld voor de eigen gemeente,
maar ook voor de mensen in Hattem, Nederland en de wereld waar wij deel vanuit maken. Tegelijk
zien we dat sommige diaconale taken, zoals omzien naar de armen en vreemden, ook worden
ingevuld door organisaties buiten onze kerk. Daar waar mogelijk, willen we samenwerken met deze
organisaties, om zo slag- en daadkracht te krijgen. Het aantal mensen in de kerk is beperkt (en zal de
komende decennia naar verwachting eerder afnemen dan toenemen) en door samenwerking kunnen
we zorgen dat meer diaconale taken worden ingevuld. Het blijft gaan om de opdracht vanuit Jezus’
woord van barmhartigheid.

Organisatie College van diakenen
De diaconie van de Protestantse Gemeente i.w. Hattem wordt gevormd door het College van
Diakenen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Hattem. Elk van de 3
wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente i.w. Hattem heeft diakenen benoemd en gezamenlijk
vormen zij het College van Diakenen.
In het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn de drie
wijkkerkenraden vertegenwoordigd. Het College van Diakenen vergadert tenminste 8 maal per jaar.
De agenda wordt voorbereid door het dagelijks bestuur.
Zij wordt ondersteund door verschillende commissies:






Commissie van bijstand bij het collecteren
De Protestantse Vrijwilligers Dienst (ouderenwerk)
Tinnegroep
Organisatie van senioren(mid)dagen vanuit de Emmaüskerk

Daarnaast nemen diakenen deel aan andere commissies binnen de Protestantse Gemeente i.w.,
zoals bijvoorbeeld in de Thuisfrontcommissie.

Naast de diaconie is er een zendingscommissie die zich inzet voor zendingswerk en 4 keer per jaar
een zendingscollecte houdt.
Samenwerking buiten de eigen kerkelijke gemeente
De diaconie participeert in het Diaconaal Platform Hattem. Dit platform wordt gevormd door de
diaconieën van alle kerken in Hattem en heeft als doel om bij acute, individuele hulpvragen van nietkerkelijke burgers van de gemeente Hattem direct hulp te bieden en activiteiten te ondersteunen
voor (groepen) mensen die zonder hulp geen menswaardig bestaan kunnen verwerven in onze stad.
Vanuit het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente i.w. nemen minimaal twee diakenen
zitting in het Diaconaal Platform Hattem. Via een vaste verdeelsleutel tussen alle Hattemer kerken
draagt het College van Diakenen financieel bij aan de activiteiten van het Diaconaal Platform Hattem.
Communicatie
De diaconie communiceert over haar activiteiten via het kerkblad van de Protestantse Gemeente i.w.
Het is de bedoeling om in de toekomst meer gebruik te maken van informatievoorziening via
internet. Ook het beleidsplan zelf zal via de internetsite van de gemeente te vinden zijn.

Invulling diaconale taken
Diaconaal werk in onze kerk
Iedereen is welkom in de kerk en we willen zorgen dat mensen zich in de kerk thuis voelen en zich
met de kerk verbonden voelen.
De diaconie heeft liturgische taken in de eredienst. De belangrijkste is de zorg voor het delen van
brood en wijn tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal. De bedieningen van het Heilig
Avondmaal worden door de gehele diaconie voorbereid, de wijze van bediening sluit aan bij de
beleving van de wijkgemeente, zodat de gemeenteleden zich thuis kunnen voelen bij de bediening
van het Heilig Avondmaal. De diakenen dragen tevens zorg voor de bediening van het Heilig
Avondmaal in De Bongerd en bij zieke lidmaten thuis.
Degenen die moeilijk naar de kerk kunnen komen, willen we helpen de eredienst mee te vieren door
het coördineren van “kerktaxivervoer”, waarbij mensen door gemeenteleden worden gehaald en
gebracht van huis naar kerk en weer terug. Voor hen die in het geheel niet meer naar de kerk kunnen
komen, bieden we de mogelijkheid om te luisteren via de kerktelefoon of te zien via kerktv. De
kerktelefoon en –tv is in aanleg een verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters,
maar de diaconie zorgt voor de operationele kant en voor het regelmatige contact met de
gemeenteleden die hier gebruik van maken.
Hulp in eigen gemeente

Ons doel is dat niemand onder de armoedegrens hoeft te leven. Hiervoor is in de eerste plaats de
(plaatselijke) overheid verantwoordelijk. Daar waar gemeenteleden in (financiële) nood zijn en zij
niet voldoende een beroep kunnen doen op de ondersteuning van de overheid, willen wij vanuit de
diaconie tijdelijke ondersteuning bieden. We zijn er voor alle burgers in Hattem; gemeenteleden
worden rechtstreeks door de diaconie geholpen, voor anderen loopt de hulp via het Diaconaal
Platform, waarin alle kerken uit Hattem vertegenwoordigd zijn.
Diaconaal bewustzijn
De diaconale taken zijn niet alleen bedoeld voor de diaconie, maar voor de hele gemeente. De
diaconie ziet het als haar taak om mensen bewust te maken van de nood in de wereld ver weg en
dichtbij. De collectes die worden gehouden (zie ook onder “Financieel Beleid”), hebben naast het
bieden van financiële hulp aan verschillende organisaties ook als doel dat in de gemeente aandacht
wordt gegeven aan de (financiële) nood en de hulp die wordt geboden.
Daarnaast zien we het als onze taak om activiteiten binnen onze gemeenschap te stimuleren en te
ondersteunen. Jongeren die zich in binnen- of buitenland (tijdelijk) inzetten voor diaconaal en/of
zendingswerk willen we daarom (financieel) ondersteunen. Per persoon wordt maximaal € 200 per
maand ter beschikking gesteld, gedurende de duur van een project. Ook andere diaconale
activiteiten door gemeenteleden binnen onze gemeente willen zoveel mogelijk ondersteunen.
Projecten
Binnen wijkgemeenten kunnen diaconale projecten voor korte of langere tijd ondersteund worden.
Dit kan financieel, maar ook door middel van het organiseren en ondersteunen van activiteiten om
de betrokkenheid bij het project te vergroten. De projecten kunnen betrekking hebben op
zendingswerk en op diaconaal werk in binnen- of buitenland.

Financieel beleid
Vermogenspositie
Belangrijk uitgangspunt is dat vermogensvorming geen doel is voor de diaconie. Doelstelling is dat,
gegeven de bestaande vermogenspositie, uitgaven en inkomsten op jaarbasis zoveel mogelijk in
evenwicht zijn. Gegeven de huidige vermogenspositie van de diaconie zal voor de jaren waar dit
beleidsplan betrekking op heeft, gestreefd worden om het vermogen te laten dalen. Het vermogen
wordt in principe belegd via instellingen die gelden duurzaam beheren en beleggen, zoals Stichting
Kerkelijk Geldbeheer en Oikocredit.
Collecten
Eenmaal per jaar wordt door het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters
gezamenlijk een collecterooster vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. Per kerkdienst zijn er 2
collectes, waarvan één benoemd is als zogenoemde doelcollecte. De doelcollectes zijn in het jaar
gelijk verdeeld tussen diaconie en kerkrentmeesters. Als de doelcollecte voor de diaconie is, is de
andere collecte van de kerkdienst voor de kerkrentmeesters en andersom. De zendingscommissie
heeft elk kwartaal een zendingscollecte, die als doelcollecte van de diaconie wordt geteld.

Voor de bestemmingen stellen we voor om deze in categorieën te veredelen:
 Werelddiaconaat
 Binnenlands diaconaat
 Hulp in eigen gemeente
 Zending/missionair
Daarbij proberen we de collectes te verdelen naar de 7 werken van barmhartigheid (b.v. hulp bij
armoede, gevangenenzorg, hulp aan vluchtelingen). Zowel projecten van Kerk in Actie als van Project
10 27 (voorheen Luisterend Dienen) worden ondersteund.
De diaconie van elke (van de 3) wijkgemeente bepaalt het doel van 2 collectes per jaar. Deze
collectes worden uit de financiële middelen van de diaconie van de Hervormde Gemeente aangevuld
met € 2.000.
Voor acute noodhulp wordt zo mogelijk (in overleg met de Kerkrentmeesters) een extra collecte
gehouden. Indien nodig wordt hiervoor van het eerder vastgestelde collecterooster afgeweken.
Daarnaast wordt noodhulp gefinancierd uit de vrije middelen.
Beleid met betrekking tot besteding van de middelen
De vrije middelen van de diaconie worden gevormd door de opbrengsten uit het vermogen,
vrijwillige bijdragen en collecteopbrengsten. Daarnaast ontvangt de diaconie af en toe opbrengsten
uit legaten en nalatenschappen.
Om het vermogen op de lange termijn niet te laten stijgen worden de opbrengsten uit het vermogen
en de in het jaar ontvangen vrijwillige bijdragen en collecteopbrengsten in het jaar van ontvangst
direct aangewend voor de financiering van activiteiten in dat jaar. Om het vermogen op de langere
termijn niet te laten stijgen, wordt jaarlijks gestreefd naar een begrotingstekort, waarmee verkregen
middelen uit legaten en nalatenschappen geleidelijk in de tijd worden aangewend voor het verlenen
van hulp via activiteiten die binnen de doelstellingen van de diaconie vallen.
Het dagelijks bestuur heeft volmacht om in spoedeisende gevallen hulpbedragen met € 2.000
beschikbaar te stellen. Daarover wordt in de eerstvolgende vergadering van het College van
Diakenen gerapporteerd.
Activiteiten
Vanuit de vrije middelen worden verschillende activiteiten gefinancierd:






de hulp in eigen gemeente
het werk van de Protestantse Vrijwilligers Dienst (voorheen HVD en contactpersonen), zoals
ouderenwerk en de bloemen die vanuit de kerk worden bezorgd bij gemeenteleden die wat
extra aandacht kunnen gebruiken
Noodhulp
Jaarlijks wordt vastgesteld of er nog vrije middelen te besteden zijn en hiervoor worden door
de diakenen doelen aangereikt. Deze doelen liggen in lijn met de aandachtsgebieden van de
collectedoelen.

Financiële verantwoording
Eenmaal per jaar wordt door het College van Diakenen een begroting opgesteld. Deze wordt als regel
besproken in de novembervergadering voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Hoewel de diakenen van Noordwestwijk, Stadswijk en Protestantse Wijkgemeente gezamenlijk één
College van Diakenen vormen is juridisch en formeel nog sprake van twee diaconieën binnen de
Protestantse Gemeente i.w.; de Diaconie van de Hervormde Gemeente en de Diaconie van de
Gereformeerde Kerk. Zolang nog geen sprake is van een fusie, blijven beide diaconieën afzonderlijk
een jaarrekening opstellen. Deze jaarrekeningen zullen als regel besproken worden in de
junivergadering in het jaar volgend op het verslagjaar.

En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de
discipelen bestraften hen. 14 Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en
zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor
zodanigen is het Koninkrijk Gods. 15 Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk
Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 16 En Hij
omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.
Marcus 10:13-16
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4. Jeugdwerk
Het Jeugdwerk in onze gemeente wil jongeren geloofsonderwijs geven en hen begeleiden in
hun zoektocht naar het geloof in God en het Evangelie van Jezus Christus. Middelen daartoe
zijn o.a. kindernevendienst, catechese, jongerenactiviteiten, gesprekskringen,
jongerenpastoraat etc.
Er is een overkoepelende Jeugdraad waarin alle wijkgemeenten vertegenwoordigd zijn en
waarin zowel ontwikkelingen en activiteiten worden gedeeld als ook bezien wordt waar we
verbindingen kunnen leggen om zowel elkaar als het geheel van het jeugdwerk in de komende
jaren te versterken.
Ook wijzen we graag op blijvende aandacht voor jongeren uit ons midden die een missionaire
opdracht, zowel in eigen land of daarbuiten, wensen te vervullen.
• Vanuit de overkoepelende Jeugdraad – en in overleg met alle jeugdouderlingen – wordt
een visie voor de komende jaren omschreven.

Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.
En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen,
ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van
genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid
van tongen. 29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars?
Allen krachten? 30 Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms
allen in tongen? Vertolken zij soms allen? 31 Streeft dan naar de hoogste
gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.
1 Korintiërs 12:27-31
27
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5. Middengroep
Als leden van de Kerk van Christus leven we in een maatschappij waarin steeds minder
rekening wordt gehouden met een God die naar ons omziet. De groep 25-45 jarigen zijn bezig
om hun positie in die maatschappij vorm te geven; in het vinden van passend werk, vormen
van een gezin en vriendschappen. De groep 45-70 jarigen hebben door hun ervaringen een
positie in de maatschappij gevonden, maar wellicht ook zien veranderen. De vraag is hoe het
geloof en de maatschappij waarin we leven, met elkaar kan worden verbonden.
Wij vinden het belangrijk om aandacht te schenken en ruimte te bieden juist aan de
middengroep. Wat verwachten zij van de kerk, hoe betrekken wij hen en hun kinderen bij
onze gemeenschap? We hopen dat zij de gemeente voor zichzelf en met de anderen als een
gemeenschap gaan ervaren om het geloof te delen.
Wij geloven dat ieder mens toegerust is met geschonken talenten. Het zijn deze talenten die
benut dienen te worden voor de opbouw van de Gemeente van Christus. Maar niet minder
beseffen we ook dat talenten kunnen vragen om hulp en ondersteuning opdat het juiste talent
ook op de juiste plaats kan worden ingezet.
Uitgaande van het gegeven dat in de komende jaren steeds meer taken vervuld dienen te
worden door gemeenteleden, zijn we ons bewust van de noodzakelijke ondersteuning en
toerusting daarin. Dit vraagt dan ook om hoge prioriteit. Niet alleen ten aanzien van de
ambten, maar voor alle gemeenteleden in de kerk. Ze dienen te ervaren niet alleen te staan in
hun taak. We zien hier een taak weggelegd voor een te vormen werkgroep ‘inzet
gemeenteleden’ waarbij een strategie wordt ontwikkeld van werven, vasthouden en (ook
nadrukkelijk) loslaten. Deze is gebaseerd op de functies: je inzetten voor geloof en kerk;
waarden en normen omzetten in actie; mogelijkheid om te leren; een goed gevoel krijgen;
doen wat anderen doen; eigen problemen oplossen en carrièrekansen vergroten.
• Hoe zijn wij een inspirerende gemeenschap voor de middengroep?
Hoe betrekken wij de middengroep bij onze gemeente?
Hoe kunnen wij hun talenten het beste inzetten?
De vraag hoe we meer zicht krijgen op de vele talenten die in onze gemeente te vinden
zijn? Dit is vooral een algemene vraag die een punt van aandacht moet zijn in de
Federatieraad.

wil mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid,
o God, niet verlaten,
totdat ik aan dit geslacht uw arm verkondig,
aan ieder die komt, uw sterkte.
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Psalm 71:18
6. Ouderenzorg
Hattem is een gemeente met een toenemend aantal ouderen. Ook als Protestantse Gemeente
i.w. te Hattem hebben we hier mee te maken. Belangrijk hierin is een nauwe samenwerking
tussen de drie huidige wijkgemeenten. Maar ook zal er ten aanzien van dit thema wellicht
meer samenwerking vereist zijn tussen pastoraat en diaconaat.
• Vanuit de drie wijkkerkenraden wordt hierover een notitie geschreven waarin verbinding
en identiteit naar voren komen.

En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één
van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn
persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. 33 En
met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des
Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. 34 Want er was ook niet
één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken
grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de
verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; 35 en aan een ieder werd
uitgedeeld naar behoefte.
36 En Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had – wat
betekent: zoon der vertroosting –, een Leviet, uit Cyprus afkomstig, 37 die
eigenaar was van een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het
aan de voeten der apostelen.
Handelingen 4:32-35
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7. Gemeenteopbouw
Nieuwe generaties vragen om nieuwe inzichten ten aanzien van gemeenteopbouw.
- Waar leggen we komende jaren prioriteiten, zowel ten aanzien van verbinding als
eigen identiteit?
- Welke vormen van gemeenteopbouw werken niet meer en welke nieuwe vormen
zullen nader dienen te worden uitgewerkt?

• Iedere wijkkerkenraad schrijft over dit thema een eigen visie.

Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik
leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde,
één herder.
Johannes 10:16
16

8. Missionair gemeente zijn en samenwerking met andere plaatselijke
kerkgenootschappen
De veranderende tijd en samenleving vraagt om een toenemende missionaire bewustwording
van de gemeente. Wat betekent het om in deze tijd en samenleving te geloven in Jezus
Christus, waarin dat voor steeds meerderen niet meer vanzelfsprekend is? Dit zijn vragen
naar binnen toe (‘hoe wordt het evangelie vertolkt naar bijv. een nieuwe generatie?’), als ook
naar buiten toe (‘hoe bereiken we onze plaatsgenoten?’).
Dit heeft te maken met vragen als: in hoeverre staan we als gemeente open voor de ander
(oog hebben voor de gasten in de gemeente, welkomstcommissie, kerkopenstelling), als ook
voor missionaire activiteiten (Zomerfeest, cursussen, e.d.).
Hierin is het belangrijk om als kerken meer gezamenlijk op te trekken (voorbeeld: Kerstjubel)
Daarbij vervagen voor de jongere generatie grenzen tussen kerken. Mede door middel van
vrienden komen ze dichter bij andere kerken te staan en wisselen ze gemakkelijker
onderlinge ervaringen en ideeën uit dan hun ouders ooit deden. De vraag is dan ook wat we
in gemeenschappelijkheid met elkaar beter tot uiting kunnen brengen? Zowel met het oog op
onze jongeren als mede met het beeld van de Kerk in het algemeen.
Momenteel kennen we overlegorganen als: convent van voorgangers, convent van kerken,
diaconaal platform. Maar wellicht vragen nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen om nog
meer samenwerking.
Het zendingswerk is belangrijk omdat ze ons stilzet bij onze bredere verantwoordelijkheid
dan de plaatselijke gemeenschap. Tegelijkertijd verbindt ze de plaatselijke gemeente met de
wereldwijde kerk en mag ze van daaruit ook zegen ontvangen.
• Zowel de wijkkerkenraden, de evangelisatie- en zendingscommissies, als ook de
gezamenlijke Jeugdraad schrijft hierover een korte notitie met het oog op de komende vijf
jaar.

Ik achtte het dus noodzakelijk de broeders op te wekken, van tevoren tot u
te gaan en uw vroeger toegezegde milde gave vooraf in gereedheid te
brengen, zodat zij klaar ligt als een milde gave en niet als een afgeperste
gift.
2 Korintiërs 9:5
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9. Financiële onderbouwing van het geheel
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiële onderbouwing van
onze gemeente. Zij dient duidelijk aan te geven waar, volgens hen, knelpunten liggen voor de
komende vijf jaar. In de notitie ‘Toekomst Predikantsplaatsen’ is de relatie gelegd tussen de
gemeenteleden en de financiën en is de ontwikkeling naar de toekomst geschetst. Beiden
laten een dalende lijn in omvang zien. Deze ontwikkeling heeft grote invloed op het gemeente
zijn. Minder inkomsten vraagt om keuzes.
Hoewel beleid voor financiën gaat maakt de notitie duidelijk dat een gemeente niet verder
mag en kan springen dan haar financiële polsstok lang is. De conclusie die in de notitie is
getrokken is dat er in de periode 2015 tot 2020 naast een vaste formatie van twee fulltime
predikanten, mogelijk nog wel enige ruimte is voor de inzet van tijdelijke formatie (predikant
en/of kerkelijk werker).
Naast het gemeente zijn van de leden neemt ook het kerkgebouw een bijzondere plaats in in
de kerkelijke gemeente en in haar omgeving. Een plaats waarin we samen gemeente zijn.
Maar het logische verband tussen de aanwezigheid van mensen of een geloofsgemeenschap
en de aanwezigheid van een kerkgebouw begint steeds meer te verdwijnen. In snel tempo
worden de laatste decennia kerkgebouwen afgestoten.
Toch heeft het kerkgebouw nog steeds enorme zeggingskracht. Niet alleen voor de
kerkgangers, maar ook voor haar omgeving. Zo is de Andreaskerk al eeuwenlang
beeldbepalend voor onze stad Hattem. Dit kerkgebouw boeit mensen, nodigt uit tot bezinning
en draagt een stuk geschiedenis en cultuur met zich mee.
De vraag is of we de komende jaren door de ontwikkelingen om ons heen en in onze
gemeente ook een keuze moeten maken tussen het monumentale kerkgebouw in het centrum
en de modernere Emmaüskerk aan de Dorpsweg. Dit met het oog op het houden van onze
Erediensten en de functionele invulling van onder andere vergaderruimten.
De kerk is primair de ontmoetingsplaats van de gemeente. Toch hangt het voortbestaan van
onze gemeente niet af van stenen, maar is het vooral een kwestie van ‘levende stenen’, die de
gemeenteleden zijn.
• We verwachten van het College van Kerkrentmeesters een visie op de financiën.
Daarnaast wil de federatieraad samen met de kerkrentmeesters een visie ontwikkelen op
het gebruik van de huidige twee kerkgebouwen als de overige gebouwen.

En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij.
1 Johannes 1:4
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10. Communicatie
Communicatie is één van de onmisbare pijlers ten aanzien van de opbouw van de gemeente.
Steeds nadrukkelijker vindt die communicatie plaats via de “social media”. Maar ook
daarnaast dient aandacht geschonken te worden aan communicatie via gemeenteavonden,
groothuisbezoeken, kerkblad, nieuwsbrieven etc. Gedacht zou ook kunnen worden aan het
ontwikkelen van een wekelijkse kerkbrief, te ontvangen voorafgaande aan iedere kerkdienst.
Dit laatste zou ook de verbinding tussen de drie wijkgemeenten wellicht kunnen stimuleren.
• Graag een visie hierover vanuit de werkgroep P.R.

Onderstaande vragen kunnen helpen bij de invulling van het beleidsplan van de wijkkerkenraad
(refererend naar de hoofdstukken):
Ad 1 – wat zie je als het eigene voor de wijkgemeente voor de eredienst, en waarin ervaar je de
verbondenheid met het geheel van de Protestantse Gemeente i.w., juist in de erediensten?
Ad 2 – wat vind je als wijkgemeente belangrijk in het pastoraat? En hoe vertaalt zich dat?
Ad 6 – op welke wijze krijgt het omzien naar de ouderen in de (wijk)gemeente invulling en wat vind je
als wijkgemeente daarbij belangrijk?
Ad 7 – op welke wijze geef je als wijkgemeente invulling aan gemeenteopbouw? Welke instrumenten
hebben we daarvoor in handen? Wat zou daarbij het geheel van de Protestantse Gemeente i.w.
(kunnen) dienen?
Ad 8 – welke visie heb je als wijkgemeente over het missionair gemeente zijn anno nu? Wat vind je
daarin als wijkgemeente belangrijk? Wat zou daarbij voor het geheel van de Protestantse Gemeente
i.w. (kunnen) dienen?

