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Inleiding
Opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd
hadden. (Efeze 1: 12)
Hierbij presenteren wij u het beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Dinteloord 2021 - 2025.
Wij geloven dat onze Hervormde gemeente te Dinteloord een gemeente van onze Heere en Heiland
Jezus Christus is. Daarom geloven wij ook dat de Heilige Geest onze gemeente zal leiden en in onze
gemeente zal werken.
Dit ontslaat ons echter niet van de plicht om zelf ook na te denken over hoe onze gemeente verder
moet in de komende, uitdagende jaren.
Met nadruk willen we aangeven dat het gaat om een beleidsplan, geen regelement, een levend
document wat door de tijd bijgesteld en aangepast dient te worden door de ontwikkelingen die plaats
vinden.
In afhankelijkheid van onze God en Vader willen we de Hervormde Gemeente van Dinteloord leiden.
Vertrouwend dat ook Hij onze gemeente in stand zal houden, gelovend we dat onder Gods zegen de
gemeente mag bloeien en groeien.
De kerkenraad
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Visie Hervormde Gemeente te Dinteloord
1.Wij geloven en belijden dat de Heere is begonnen met de gemeente, haar vandaag onderhoudt en
voor haar zal zorgen tot het einde.
Dit geeft ons visie om te geloven
 De gemeente is voluit gemeente van Christus.
 De gemeente is geworteld in Gods genadeverbond en leeft uit Zijn genade.
 De gemeente heeft het doel haar God en Heere te eren en te loven in al de facetten van het
gemeentewerk.
 De gemeente (en in het bijzonder de kerkenraad) heeft de opdracht om zoveel mogelijk
mensen te leiden tot de Heere van de kerk, opdat Zijn huis vol worde en de gemeente te
brengen tot groei en verdieping in het geloof.
2.Wij geloven en belijden dat de Heere ook vandaag tot de gemeente spreekt
Dit geeft ons visie om te stellen
 In de gemeente is de Heilige Schrift, als het door God aan ons geopenbaarde Woord, bron,
norm en uitgangspunt voor ons denken en handelen.
 Wij staan hierbij in de hervormd-gereformeerde traditie.
 Wij weten ons verbonden met hen die, evenals wij, hun geloof verwoordt vinden in de
algemene belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland.
 In het bijzonder is die verbondenheid met hen die hun geloof verwoorden met de drie
formulieren van enigheid (Heidelbergse Catechismus, Dordtse Leerregels en Nederlandse
Geloofsbelijdenis).
3.Wij geloven en belijden dat de Heere de gemeente roept tot leven voor Gods aangezicht.
Dit geeft ons visie om als gemeente elkaar op te roepen om
 Zich bij de Bijbel als het Woord van de Heere en Zijn Verbond te bewaren.
 Gebouwd te worden in het allerheiligste geloof tot verdere uitbreiding van Christus’ gemeente.
 Te leven tot Gods eer en heerlijkheid.
4. Wij geloven en belijden dat de Heere de gemeente bouwt door haar leden allemaal in te zetten.
Dit geeft ons visie om de gemeente te zien als:
 De gemeente is een gemeenschap, waarin de gaven, die de Heilige Geest aan de gelovigen
schenkt, in alle verscheidenheid kunnen leven en groeien door de aanvaarding en liefde, die
wezenlijke kenmerken van de gemeente van onze Heere zijn.
 De gemeente zoekt (onder leiding van de kerkenraad) de eenheid in alles wat zij onderneemt
door haar afhankelijkheid van Geest en Woord.
 Ieder dient naar de hem of haar geschonken gaven en talenten mee te bouwen aan de
gemeente.
5. Wij geloven en belijden dat de gemeente ingelijfd is bij Israël als het volk van God en daarom
onlosmakelijk met haar verbonden is.
Dit geeft ons de visie om te stellen:
 De verbondenheid met Israël ligt in het mede-belijden van de God van Israël. Zolang Jezus
Christus niet door Israël als zijn Messias is aanvaard, bezint de gemeente zich op haar taak
Israël als oudste broeder tot jaloersheid te verwekken.
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Getallen van de gemeente:
Om voor de komende jaren beleid in onze gemeente te kunnen ontwikkelen, is het nodig dat wij de
cijfers van de gemeente kennen. Daarom volgen hierna een aantal tabellen met cijfers, die een indruk
geven van hoe onze gemeente er getalsmatig voorstaat. We onderscheiden drie categorieën:
 Grootte
 Deelname
 Financiën
Grootte van de gemeente
Ledenontwikkeling:
 Aantallen in kaartenbak
Jaar

Lid

Dooplid

Belijdend lid

Totaal

Geboren

Overleden

2016

104

282

293

679

0

12

2017

103

272

278

653

2?

12

2018

99

255

266

620

1?

8

2019

100

251

266

617

0?

14

2020

64

258

261

583

1?

11

2021

60

246

254

560

Wat we wel met enige voorzichtigheid mogen concluderen is dat het aantal leden van onze
gemeente per jaar met zeker 2% afneemt (dit komt overeen met het landelijk gemiddelde).
 Leeftijdsopbouw
Leeftijd

Lid

Dooplid

Belijdend lid

Totaal

Percentage

0-9

0

8

0

8

1%

10-19

4

27

0

31

5%

20-29

6

32

7

45

8%

30-39

5

33

11

49

8%

40-49

9

26

27

62

11%

50-59

13

51

37

101

17%

60-69

13

33

45

91

16%

70-79

10

36

82

128

22%

80-89

3

11

42

56

10%

90-

1

1

10

12

2%

In een grafiek:

beleidsplan hervormde gemeente te Dinteloord
pagina 5

Deelname en betrokkenheid van de gemeenteleden bij activiteiten van de gemeente.
Leden op clubs ed.:
 Jeugdclubs
Daniël
10
Regenboog
4
Spirit
6
Believe
10
(op de eerste drie clubs zitten ook leden, die geen lid zijn van de kerk)
 Vrouwenvereniging Idelette
16 leden
Van de Bijbelkring en de huiskring worden geen aantallen bijgehouden.
Financiën
Gemiddelde bijdrage Kerkbalans per leeftijdscategorie
Leeftijd

2017

2019

2020

21-29

€ 126,88

€ 137,50

€ 147,50

30-39

€ 671,11

€ 332,14

€ 714,16

40-49

€ 513,21

€ 748,00

€ 1.029,42

50-59

€ 276,58

€ 345,42

€ 475,77

60-69

€ 282,67

€ 528,53

€ 533,76

70-79

€ 328,15

€ 257,76

€ 321,68

80-89

€ 527,83

€ 450,60

€ 330,59

90-

€ 102,00

€ 167,86

€ 939,44
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De burgerlijke gemeente
Gezien in het kerkelijke perspectief is het goed om ook een enkel woord te wijden aan de burgerlijke
gemeente. In oppervlakte is onze gemeente op een na de grootste van de provincie Noord-Brabant.
Het inwonertal van de kerngemeente Dinteloord is ongeveer 5600 inwoners.
In tegenstelling met een generatie geleden, toen nog veel inwoners hun bestaan vonden in de
landbouw, is dit in de 21ste eeuw niet meer aan de orde. En ondanks dat we de grootste suikerfabriek
hebben van West Europa, zijn er ook maar weinig inwoners van de burgerlijke gemeente die daar hun
werk kunnen vinden. Om deze reden is de beroepsbevolking vaak aangewezen om hun werk elders te
vinden. Door de directe verbinding met Zuid-Holland zijn er in de loop der jaren vele mensen geweest
die zich van elders in Dinteloord gevestigd hebben. In verhouding zijn hier de kerken niet door
gegroeid.
Het overgrote gedeelte van de bevolking is onkerkelijk, en dat wel kerkelijk is, is te verdelen in één
Rooms-katholieke parochie en vier protestantse kerken, waarbij de Rooms-katholieke parochie
inmiddels niet meer zelfstandig is, maar deel uitmaakt van de parochie van de gemeente
Steenbergen.
Wat de nabije toekomst betreft zijn er geen belangrijke zaken te verwachten. De aanleg van een
nieuwe woonwijk in het dorp aan de Oostgroeneweg is vrijwel afgerond. Op verschillende plekken in
het dorp zullen appartementen worden gerealiseerd. Mogelijk heeft dit een lichte groei van de
bevolking tot gevolg. Als kerkelijke gemeente kunnen we inspelen op deze ontwikkeling door goede
contact te leggen met nieuw ingekomen burgers, en zeker kerkelijk meelevende, om ze aan onze
gemeente te binden.
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Doel, wat wij voor ogen hebben
En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden
weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. (1 Korinthe 2: 12)
Hierna volgen zeven hoofdstukken, waarin het beleid voor de komende jaren vorm wordt gegeven.
Deze ideeën hebben echter wel een centraal doel, wat wij in het kort willen beschrijven. Het is als het
ware het visioen hoe de gemeente er over vijf jaar uit zou kunnen zien.
Het gaat erom dat de Hervormde gemeente te Dinteloord binnen de Protestantse Kerk in Nederland
een vitale en aantrekkelijke gemeente is en blijft. Niet alleen voor het dorp maar ook voor de regio.
Centraal staat daarin het belijden van Jezus Christus als Heere van deze gemeente en als de enige
Weg tot verlossing en heil voor ons allen.
Dit alles zorgt ervoor dat wij een gemeente voor ogen hebben
 Die op zondag (tweemaal) met vreugde samenkomt om haar Heere te horen, loven en danken
in Woord, gebed en lied.
 Waar gemeenteleden, kerkenraad en predikant, in vertrouwen en verbondenheid met elkaar
willen bouwen aan Gods Koninkrijk en zich daarmee verantwoordelijk voelen voor de
gemeente, de gemeenteleden en onze naaste veraf en dichtbij, zowel geestelijk als sociaal.
 Waar ruimte is om binnen onze traditie in individuele veelkleurigheid het geloof in de Heere
vorm te geven en uit te stralen naar de mensen in Dinteloord.
 Die vanuit eigen overtuiging samenwerkingsmogelijkheden zoekt met andere gemeenten (en
instellingen) in de regio.
 Die in al haar (missionaire) activiteiten aantrekkelijk is om bij aan te sluiten.
 Die mogelijk kleiner zal zijn dan op dit moment, maar waar nog zoveel mogelijk hetzelfde
niveau van activiteiten wordt gehandhaafd.
Het is een soort droombeeld, een doel, waarnaar wij streven. Wij geloven dat, wanneer we in
afhankelijkheid van de Heere ons inzetten voor de gemeente, met dit doel voor ogen, we over vijf jaar
dit doel ook bereikt zouden kunnen hebben.
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De vierende gemeente
Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd
(1 Korinthe 2:2)
Het vertrekpunt van de gemeente is de zondagse eredienst. In die dienst wil de Heere ons ontmoeten
en woorden meegeven voor de week, die voor ons ligt, om te arbeiden in Zijn koninkrijk. Daarmee
staan de diensten op zondag centraal in het leven van de gemeente. Dit brengt voor ons de
verantwoordelijkheid mee om op zeer zorgvuldige manier invulling te geven aan deze diensten.
Kernwoorden daarbij zijn: heiligheid, genade, ontmoeting, gemeente-zijn, actualiteit, horen, leren en
ontvangen.
Bestaande situatie
We kunnen de huidige invulling van de erediensten typeren met het woord klassiek.
De hervormd-gereformeerde wortels van de gemeente zien we duidelijk terug in de liturgie van de
gemeente.
Wat is liturgie
Als we nadenken over de invulling van de eredienst, dan komt als eerste vraag naar boven wat liturgie
is en wat de gemeente (en daarmee het individuele gemeentelid) hoopt te vinden in de eredienst.
Dan blijkt dat wij de kerkdienst kunnen omschrijven met het woord ontmoeten.
Er zijn drie ontmoetingen:
 Tussen de Heere en Zijn gemeente
 Tussen de Heere en de individuele kerkganger
 Tussen de gemeenteleden onderling.
Als we nadenken over de onderdelen, die in de eredienst voorkomen, dan kunnen we ze grotendeels
onderbrengen in drie categorieën:
 Verkondiging
 Gebed
 Lied
Waaraan moeten de onderdelen van de liturgie voldoen?
Als we de eredienst zien als een plaats van ontmoeting, waar we de Heere van Zijn gemeente mogen
ontmoeten, dan zullen we ook een aantal criteria voor de onderdelen van de liturgie willen aanleggen.
Deze zijn bedoeld om de huidige invulling en mogelijke wijzigingen te toetsen. Dit toetsen gebeurt
door de kerkenraad, die verantwoordelijk is voor de kerkdiensten.
(Uitdrukkelijk willen we daarmee in dit beleidsplan geen opsomming geven van wat wel of niet is
toegestaan, maar juist kaders aanbrengen, zodat er op een inhoudelijke manier wordt nagedacht over
de onderdelen van de liturgie.)
Criteria, die van belang zijn:
 Eerbied
 Heiligheid
 Duidelijkheid
 Toegankelijk en praktisch
 Gebaseerd op het Woord en de belijdenisgeschriften
 De Drieenige God staat centraal
 De mens wordt verkondigd een zondaar te zijn, maar ook dat er genade bij de Heere is en
opgeroepen uit die genade te leven in relatie met de Heere.
 De traditie als lijn uit de geschiedenis en vertrekpunt voor de huidige liturgie
 Gemeente van Jezus Christus zijn in het horen, leren en ontvangen.
Het zal niet altijd lukken om voor elk apart onderdeel van de liturgie alle criteria van toepassing te
laten zijn, maar duidelijk moge zijn dat deze criteria de komende jaren zullen worden gebruikt om na
te denken over de liturgie.
Wij doen dit echter met nog twee punten, die ook zeer van belang zijn:
 Alles wat wij doen in de eredienst, is te verantwoorden voor Gods aangezicht
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Omdat de eredienst een ontmoeting is met de Heere, zouden we slechts het beste goed
genoeg moeten vinden en dienen alle onderdelen van de eredienst tot eer van God te zijn.

Onze gemeente bestaat uit mensen met elk hun eigen belevingswereld en geloofsbeleving. Dat
betekent dat er in de vormen diversiteit mag zijn, zodat ieder zich aangesproken weet in de eredienst.
Uiteraard geldt hiervoor ook dat dit aan de criteria moet voldoen.
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De zorgzame gemeente
Hoedt de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit
winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de
Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. (1 Petrus 5: 2, 3)
Inleiding
De gemeente is het lichaam van Christus. Dat betekent dat de leden naar elkaar omzien opdat ieder
gebouwd wordt in het geloof. God heeft ons allen hiervoor verantwoordelijk gemaakt.
Daarom is pastoraat en aandacht voor de ander een kerntaak van de gemeente. De kerkenraad heeft
hierin een leidende en inspirerende taak.
Huidige situatie
Pastoraat in de gemeente kan op verschillende manieren tot uiting komen.
In de eerste plaats is het een omzien naar elkaar. Je kent elkaar en je weet van elkaar de zorgen en
blijdschap en de taak van gemeenteleden is om dat met elkaar te delen, tot opbouw van de gemeente
en verdieping van het geloof.
In de tweede plaats kan de zorg voor elkaar echter verder gaan dan omzien alleen.
Het kan leiden tot daadwerkelijke hulp bieden aan anderen.
We onderscheiden in de gemeente verschillende vormen van pastoraat:
In de eerste plaats het individuele pastoraat. Daarbij denken we aan het huisbezoek door de leden
van het consistorie, het bezoekwerk van het Ouderencomité en ook aan de individuele hulp, die de
Diaconie biedt, wat naast concrete hulp ook een geestelijk gedeelte in zich zal hebben.
In de tweede plaats is er het omzien, als de leden van de gemeente in groepen samenkomen.
Daarbij denken we aan bijeenkomsten zoals Bijbelkringen, jeugdclubs, catechese, vrouwenvereniging
Idelette, de boelzolder en de crèche.
In de derde plaats moeten de leden van de gemeente met elkaar mee kunnen leven, doordat zij de
noden en vreugden van elkaar weten. Daarom wordt dit vermeld in de kerkbode en op de weekbrief.
Doelen voor de komende vijf jaar
Hoewel we te maken hebben met een krimpende gemeente, betekent dit niet dat de zorgzaamheid
voor elkaar en anderen minder mag worden. We zijn als gemeente geroepen om het omzien naar
elkaar op een zo hoog mogelijk peil te houden. Wat het daadwerkelijk helpen betreft zullen door
mindere inkomsten en minder gemeenteleden prioriteiten gesteld moeten worden.
Uitdagingen
We moeten er ons goed van bewust zijn dat we gezamenlijk gemeente zijn en dat we ons in moeten
zetten voor dat deel van de wijngaard waarvoor we gevraagd zijn.
In de verschillende activiteiten welke nu gedaan worden, zal op zoek gegaan moeten worden naar
jongere gemeenteleden om de taken van ouderen over te nemen.
Een uitdaging ligt er om alle leden maar met name de jongeren van de gemeente te motiveren zich
daadwerkelijk in te zetten ten dienste van de gemeente en haar leden met de hun geschonken gaven.
Daarnaast zullen gemeenteleden meer hun verantwoording moeten nemen in het omzien naar elkaar.
Om mensen te bereiken zullen er aanvullende vormen van contact gezocht moeten worden.
Ambitie
Omdat we steeds meer leven in een ik-gerichte maatschappij zullen we door de prediking van het
Woord en in de onderlinge samenkomsten van de verenigingen en commissies Gods Woord als een
richtsnoer in ons leven moeten hebben.
Daarbij zal het geloof een grote rol spelen, en de wetenschap dat het werk wat God begon, Hij ook zal
voleinden. Wij mogen erop vertrouwen dat Hij, Die Zichzelf noemde “Ik zal erbij zijn”, ook hierin de
gemeente en haar leden zal zegenen.
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De dienende gemeente
Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.(Romeinen 12:13)
Inleiding
De gemeente heeft de roeping om ervoor te zorgen dat in de noden van haar leden, zoveel als
mogelijk is, te voorzien. Daarbij dienen de leden naar elkaar om te zien en de kerkenraad en in het
bijzonder de diaconie van middelen te voorzien, opdat deze ook kunnen helpen.
Maar de dienst van de gemeente is niet alleen voor haar eigen leden, maar ook voor de noden
plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Waarbij de nadruk tevens ligt op de verkondiging van de liefde in
Christus Jezus, de Heere van de gemeente.
Huidige situatie
De taak van de gehele gemeente is naar elkaar om te zien, maar in het dienende aspect zijn er naast
de diaconie, verenigingen en commissies die dit als hoofddoel van hun taak moeten zien.
Belangrijk is dan ook om te weten waar er daadwerkelijk nood is, zowel plaatselijk als landelijk en
wereldwijd. Er zijn verschillende mogelijkheden om de gelden die daarvoor nodig zijn bijeen te
brengen.
We kunnen het dienen in de gemeente in een aantal categorieën onderscheiden:
 Lenigen van individuele nood in de gemeente (diaconie)
 Mensen samenbrengen uit hun alleen-zijn (ouderenbezoekwerk)
 Geldwerving voor hulp dichtbij en veraf (diaconie, zendingscommissie, vrouwenvereniging
Idelette)
 Gemeente diaconaal bewust maken (hierbij valt te denken aan stukjes in de kerkbode,
uitdelen van folders ed.)
Doelen voor de komende vijf jaar
Ondanks het krimpen van de gemeente is de doelstelling om de hoeveelheid activiteiten zo dicht
mogelijk te houden bij het huidige niveau. Hierbij zijn er twee problemen: enerzijds de krimpende
geldmiddelen en anderzijds de vergrijzing van de verschillende commissies en verenigingen.
Uitdagingen
In het algemeen geldt de uitdaging dat de activiteiten welke nu worden gedaan op hetzelfde niveau
blijven als nu het geval is, zodat de gemeente ook over vijf jaar op een goede manier gestalte kan
geven aan haar diaconale roeping.
Hiervoor zijn een aantal zaken nodig:
 Er zal gewerkt worden aan bewustwording en motivering van gemeenteleden om mee te
werken in commissies.
 Er zal zo mogelijk meer samenwerking en afstemming tussen de verschillende commissies in
en buiten de gemeente moeten komen.
 Er zal moeten worden gezocht naar financiële middelen om aan de aangegane verplichtingen
te kunnen blijven voldoen.
 Er zal binnen de gemeente beter zicht op de individuele zorgen en noden moeten komen.
 Er dient een koppeling te komen tussen geldwerving en bewust making en wording waarvoor
deze gelden worden ingezameld.
Ambitie
Als Christelijke gemeente zal de ambitie duidelijk aanwezig moeten zijn om daadwerkelijk gemotiveerd
te zijn, hetzij direct of indirect voor andere mensen dienend bezig te zijn. Wij mogen elkaar daar ook in
aansporen doordat wij geloven in God de Heere, Die een Helper in alle nood wil zijn.
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De lerende gemeente
Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd
hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot de zaligheid, door het
geloof dat in Christus Jezus is (2 Timotheus 3: 14, 15)
Inleiding
Een lid van de gemeente is nooit uitgeleerd. Door het leren groeien wij in het geloof. Daarnaast komen
er veel vragen op ieder van ons af vanuit de omgeving, waarin we leven. Het is daarom belangrijk dat
ieder lid van de gemeente bezig blijft met het leren wie de Heere is, wat Hij doet en van ons vraagt en
hoe wij hebben te staan in het leven. Daarmee is leren niet iets van het hoofd alleen, maar juist van
hoofd, hart en handen.
Huidige situatie
Er zijn een aantal situaties, waarin de gemeente leert.
In de eerste plaats denken we dan aan de zondagse eredienst, waarbij in de verkondiging ook altijd
iets van leren zal zitten. De eredienst ’s avonds is er in het bijzonder voor.
Tijdens de crèche wordt aan de jongsten van de gemeente een Bijbelverhaal verteld, zodat ook zij al
iets meekrijgen.
Door de weeks zijn er een aantal activiteiten, waarbij het leren gestalte krijgt.
 Catechisatie. Hierbij wordt aan de jongeren van de gemeente in leeftijdsgebonden groepen
uitleg gegeven over het geloof, de leer en traditie van de kerk. Daarnaast gaat het ook om een
gesprek over het persoonlijk geloof.
 Bijbelkringen. Hier wordt een gedeelte uit de Bijbel bestudeerd (aan de hand van een
bijbelstudieboekje) waarbij lijnen naar het dagelijks leven van de deelnemers worden
getrokken. Omdat de deelnemers in verschillende fasen van hun leven zitten, zijn de
Bijbelkringen naar leeftijd opgebouwd.
 Jeugdclubs. Op de clubs worden Bijbelverhalen verteld of (bij de ouderen) gesproken over
een Bijbelgedeelte en daar verder op ingegaan.
 Vrouwenvereniging Idelette. Elke vergadering wordt er een Bijbelstudie gedaan aan de hand
van het bondsblad.
Daarnaast vallen nog een paar zaken te noemen.
 In de kerkbode staan informatieve artikelen, om zo ook de gemeenteleden meer te
informeren.
 Tijdens huisbezoek wordt er gesproken over geloofsvragen, waarbij er ook samen gekeken
wordt naar wat de Schrift ervan zegt.
Doelen voor de komende vijf jaar
Het leren in de gemeente blijft een belangrijk onderwerp. Daarom is de wens dat bij de activiteiten dit
op hetzelfde niveau blijft als het nu is, zowel wat betreft de aantallen deelnemers als de inhoud.
Wel is daarvoor het één en ander nodig
Uitdagingen
Voor een gemeente, die kleiner wordt en midden in de wereld staat, is het lastig om staande te blijven.
Van het grootste belang is dan ook dat wij blijven weten, waarom we gemeente zijn en wat wij belijden
in het geloof.
Daarom zal het noodzakelijk zijn dat de geloofsoverdracht stevig vorm blijft houden.
Dat betekent concreet dat in de zondagse erediensten hieraan aandacht zal moeten worden gegeven.
De eredienst ’s avonds dient in het algemeen het leerkarakter te blijven behouden en de gemeente zal
moeten worden opgewekt om ook dan naar de kerkdienst te komen.
Verder is het van belang dat er regelmatig preekbesprekingen zullen worden gehouden.
Omdat de eredienst voor de jongsten van de gemeente wellicht wat te veel is, zal er nagedacht
moeten worden hoe zij beter bereikt zouden kunnen worden.
Bij de activiteiten door de weeks zal het leeraspect nadrukkelijk aanwezig moeten zijn. Er zullen
vormen gezocht en gevonden moeten worden, zodat de kennis van hoofd, hart en handen op peil
blijft. Te denken valt aan toerusting op specifieke onderwerpen door middel van gemeenteavonden.
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Bij de verschillende leeftijdscategorieën zijn er wel verschillende uitdagingen.
Voor de jongeren is het van heel groot belang dat de geloofsoverdracht en de geloofsopvoeding
gestalte krijgt in hun leven. Dit begint in het gezin. Maar krijgt als het goed is, ook vorm op de school.
De driehoek van gezin, kerk en school dient in balans te zijn, zodat dit goed is voor de jongeren.
Bij de Bijbelkringen dient er elke keer weer te worden gekeken naar de balans tussen het
geloofsgesprek en het bestuderen van de Bijbel, omdat geloof een zaak van zowel het hoofd als het
hart is.
Bij de vrouwenvereniging dient, naast de andere activiteiten, ook de Bijbelstudie een belangrijke
plaats te blijven houden.
De gewijzigde opzet van de kerkbode geeft de mogelijkheid om meer verdiepende onderwerpen te
behandelen.
Daarnaast blijft het noodzakelijk om op huisbezoek te blijven wijzen op het bezig zijn met God en Zijn
Woord.
Ambitie
In een samenleving, waar het christelijk geloof steeds meer naar de privésfeer wordt gedrongen, is het
nodig dat er een gemeente blijft bestaan, die met hoofd en hart weet Wie haar Heere is.
In een tijd, waarin er op de individuele leden van de gemeente veel afkomt, is het belangrijk dat zij
weten bij Wie zij hun heil moeten zoeken.
Daarom is het de ambitie van de gemeente om haar belijden van het geloof in alle geledingen te laten
horen en haar leden te bewaren bij het Woord van de Heere en de Heere zelf, door het overdragen
van de kennis van hoofd en hart van het geloof.
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De toekomst van de gemeente
Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste
en de Levende , en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.
(Openbaring 1: 17, 18)
Inleiding:
De gemeente staat in een rijke traditie, die ons voorgeslacht ons heeft nagelaten. Want het geloof is
niet iets van één generatie. Het dient doorgegeven (voor zover wij dat kunnen) en doorverteld te
worden. Daarom moet de gemeente bijzondere aandacht voor de jeugd hebben, opdat zij van de
Heere zullen horen en de gemeente ook in komende generaties zal blijven bestaan.
Daarnaast blijft de oproep van de Heere Jezus staan om één te zijn. Daarom zal er ook moeten
worden gekeken of in de toekomst vormen van samenwerking of oecumene kunnen worden gezocht
of uitgebreid met de plaatselijke kerken dan wel geestverwante kerken in de omgeving.
Huidige situatie
Onze gemeente staat in een rijke traditie, maar is nu aangekomen op een moment, waarop duidelijke
keuzes voor de toekomst moeten worden gemaakt.
Dit heeft betrekking op:
 De leeftijdsopbouw van onze gemeente, die duidelijk een vergrijzing laat zien.
 Daarnaast zien wij dat een groot gedeelte van de gemeente betrokken is en bereid is om zich
praktisch in te zetten voor de gemeente, maar er zijn weinig gemeenteleden die (geestelijk)
leiding op zich willen nemen.
 Het percentage jongeren in onze gemeente is gering. Maar er is wel een volledig clubwerk,
waardoor zij hun hele jeugd binnen de gemeente een onderdak kunnen vinden.
 Onze financiële positie op dit moment zo dat er jaarlijks ingeteerd wordt op het vermogen.
Doelen voor de komende jaren
Doordat wij ons realiseren, dat het heel moeilijk zal zijn door de vergrijsde situatie van onze gemeente
een natuurlijke aanwas te hebben, die zelfs maar voor een constant ledenaantal kan zorgen, willen we
in de eerste plaats inzetten op het activeren en toerusten van alle leden van de gemeente, zodat er
genoeg leden gevonden kunnen worden, die een taak in de gemeente voor hun rekening kunnen
nemen.
Daarnaast is het van belang om het jeugdwerk op hetzelfde peil te houden. Daarvoor zal een goede
kennis van de doelgroepen en hun leefwereld noodzakelijk zijn.
Voor de toekomst zijn ook de gezinnen van groot belang. Daarom is het noodzakelijk dat wij in de
komende jaren ondersteuning van gezinnen tot een speerpunt van het kerkelijk werk maken.
Tenslotte is het van belang om de kinderen en jongeren bij het geloof en de gemeente te houden.
Daarom zal onderzocht moeten worden op welke manier kinderen en jongeren in de diensten
betrokken kunnen worden.
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De gemeente en de Boodschap voor anderen
… maar heilig God, de Heere in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u
rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
(1 Petrus 3: 15)
Inleiding
De boodschap van redding door Jezus Christus, onze Heere, mogen wij als gemeente niet voor
onszelf houden. Ook anderen moeten horen van de enige Weg ter zaligheid. Daarom behoort de
gemeente actief te zijn in het brengen van het Evangelie naar onze naaste, of deze nu dichtbij of ver
weg woont. Daarbij denken we ook aan de verkondiging van Jezus als Messias aan onze oudste
broeder, Joodse volk.
Huidige situatie
De gemeente kan worden getypeerd als een naar binnen gerichte gemeente.
Als wij bekijken, waar de gemeente (of haar leden) mensen ontmoeten, die geen lid zijn, dan gebeurt
dit op een aantal momenten:
 Boelzolder
 Jeugdwerk
 Verkopingen (Winterfair)
Ambitie voor de komende jaren
De komende jaren zullen wij meer en duidelijker als gemeente de ontmoeting met de ander moeten
zoeken. We hebben de boodschap van heil door Jezus Christus te brengen aan de mensen om ons
heen. Daartoe dienen we als gemeente een meer open karakter te krijgen.
Daarom zullen de komende jaren een aantal zaken duidelijk vorm moeten krijgen:
 Er zal moeten worden gekeken naar de mogelijkheden van missionair gemeente zijn.
 De Zending en Evangelisatiecommissie (ZEC) moet verder worden toegerust om zelf
missionair bezig te zijn, en ook de hele gemeente daarin mee te nemen.
 Er moet gekeken worden of wij samen met andere kerken de boodschap kunnen verkondigen
 Er dient een duidelijk PR beleid te komen voor plaatselijke bladen, ed.
 Tenslotte gaat het er ook om onze gemeenschappelijke wortels met het Jodendom te
benadrukken
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De bestaande gemeente
Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen,
die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente. (3 Johannes: 5, 6)
Inleiding
Een gemeente heeft voor het werk dat zij in Gods koninkrijk mag doen ook middelen nodig. Als de
middelen ontbreken, wordt de verkondiging van Gods koninkrijk een stuk moeilijker. Daarom is het
een liefdedienst aan Hem, Die alles heeft gegeven om de gemeente van middelen te voorzien opdat
de boodschap mag blijven klinken.
Als wij in dit hoofdstuk over middelen spreken, dan hebben we het over de volgende zaken:
 de inzet van gemeenteleden en professionele krachten
 de financiële middelen
Inzet gemeenteleden
Op dit moment mogen we dankbaar zijn dat veel gemeenteleden vrijwillig één of meerdere taken in de
gemeente op zich nemen.
Voor de toekomst zien we door de vergrijzing echter, dat het steeds moeilijker zal worden om voor alle
taken in de gemeente mensen te vinden.
Dit betekent dat wij de komende jaren efficiënt de beschikbare mensen zullen moeten inzetten. Wat
inhoudt dat wij naar de organisatie van de gemeente moeten kijken, of er samenwerking mogelijk is
tussen verschillende onderdelen, dan wel dat er geen overlap tussen verschillende groepen zal zitten.
Ieder lid van de gemeente heeft van de Heere bepaalde talenten en gaven gekregen. Het is daarom
goed om te kijken waar zijn of haar talenten liggen en daar één of meerdere taken in de gemeente bij
te zoeken.
Om gemeenteleden goed hun taak te kunnen laten verrichten, zullen we toerusting moeten aanbieden
(bv. in de vorm van cursussen of literatuur) .
Gemeenteopbouw zal duidelijk gestalte moeten krijgen.
Inzet predikant
We hebben officieel een predikantsplaats van 80%. Tot 2024 is dit aangevuld tot 100%. Daarom zullen
we ons in de komende tijd moeten blijven bezinnen op de taken, die de predikant in onze gemeente
dient uit te voeren. Daarbij dient de kerkenraad nadrukkelijk keuzes te moeten maken, opdat ook in de
toekomst de gemeente op een goede wijze door een predikant zal worden gediend. Dit zal worden
vastgelegd in een werkplan.
De financiële situatie
Huidige situatie
De Hervormde gemeente van Dinteloord heeft een predikantsplaats van 80% met een aanvulling tot
100% tot 2024.
Daarnaast bezit de gemeente een kerkgebouw (Westvoorstraat 28), een verenigingsgebouw
(Hervormd Centrum, Westvoorstraat 18) en een pastorie (Westvoorstraat 26).
De financiële reserves van de gemeente zijn niet groot.
Problemen voor de komende jaren
Er is een fors verschil tussen uitgaven en inkomsten. Als er niets veranderd zal dit gat naar
verwachting in de komende jaren groter worden (zie bijgevoegde meerjarenbegroting). De
leeftijdsopbouw van de gemeente laat een forse vergrijzing zien, die in de komende jaren sterk zal
doorzetten. Het ledental van de gemeente krimpt de komende jaren met naar verwachting ca. 2 % per
jaar.
Doel voor de toekomst
Ondanks een kleiner wordende gemeente en stijgende lasten, zal er moeten worden gewerkt aan een
sluitende jaarrekening. De gemeente heeft te weinig reserves om lang een tekort te kunnen dragen.
Keuzes voor de toekomst
Er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij is het uitgangspunt dat het werk in de gemeente zo
veel mogelijk doorgang zal vinden.
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Concrete beleidsdoelen
In de komende jaren zullen een aantal beslissingen genomen moeten worden dan wel uitgevoerd.
 Onderhoud met zo lage mogelijke kosten doen door middel van vrijwilligers.
 Zoeken naar mogelijkheden om inkomsten te vergroten.
Besluit
Als we hier het financiële “plaatje” van de gemeente voor de nabije toekomst weergeven, dan mogen
we blijven vertrouwen in de Geest van de Heere, Die Zijn werk in onze gemeente zal doorzetten, ook
al zal het soms op een andere wijze gaan.
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Aandachtspunten voor de periode 2021-2025

Nr.

Omschrijving

1

Onderlinge betrokkenheid versterken en ook minder actieve leden betrekken bij het
gemeenteleven, mogelijk door een bepaalde structuur aan te brengen in de gemeente
(celdeling)
Positieve uitstraling naar buiten vormgeven
Jongeren en kinderen beter betrekken bij de diensten
Mensen stimuleren om ook een taak op zich te nemen
Betrokkenheid kerkenraad naar jeugd en andere verenigingen/kringen vormgeven
Jongeren bij de gemeente betrokken houden
Betrokkenheid van de gemeente bevorderen bij collectedoelen
Aandacht voor asielzoekers en vluchtelingen
Balans vinden in de liturgie tussen bestaande vorm en vernieuwingen
Nadenken over inzet van een muziekgroep in gewone diensten
Invulling kerkenraadsvacatures en mogelijk taken buiten de kerkenraad delegeren
Voorbereiden en toerusten gemeente voor teruggang predikantsplaats naar 80%
Opzetten "schuif aan eet mee" bijeenkomsten
Contact houden met scholen
Jaarlijkse oecumenische evangelisatiedienst
Nadenken over opzetten eenvoudige/toegankelijke Bijbelkring

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Organogram van de gemeente:

Kerkenraad

Consistorie

Bijbelkringen

Catechese

Jeugdraad

Crèche

Vrouwenvereniging

Ouderencomité

College van
kerkrentmeesters

College van Diakenen

Zending en
Evangelisatiecommissie
(ZEC)

Kosters

Organisten

Kerkblad

Website

Boelzolder

Hervormd Centrum
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Meerjarenbegroting College van Kerkrentmeesters
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