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Inleiding
Het huidige beleidsplan dateert van 2010. Dit document
doet een voorstel voor het actualiseren en vooral
concretiseren van het beleidsplan waarmee ook de
accenten gezet worden voor de komende periode (2015
– 2020). Niet om het bestaande los te laten, maar om het
opnieuw te doordenken zodat het richting kan geven aan
het kerkelijk leven in de komende jaren.
Het doel en de missie van onze gemeente verandert in
elk geval niet. In de Gereformeerde kerk Lunteren PKN
wordt getracht om in gemeenschap met elkaar, in woord
en daad te leven vanuit het Christelijk evangelie. Samen
willen we een levende gemeente van de Heer zijn.
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De Gereformeerde Kerk Lunteren PKN staat in een
traditie en koestert die en wil tegelijk met haar tijd
meegaan zonder daarin verzwolgen te worden. Als
gemeente van Christus zijn we een venster op de wereld
maar ook een spiegel voor de wereld. Het vinden een
goede balans hiertussen vormt de uitdaging voor de
komende periode. Tijdens verschillende gemeenteavonden is met de gemeente gesproken over onze
gemeente. Uit deze avonden komen vier aspecten naar
voren die als belangrijk worden ervaren en waarin we de
komende jaren bijzondere aandacht aan willen besteden.
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⬤

Invulling van de erediensten, zowel de ochtend- als
de avonddienst, naar inhoud en vorm.

⬤

Wijze waarop we jongeren (15 – 20) en
(jong)volwassenen (20 – 40) meer kunnen betrekken.

⬤

Vormgeving van het pastoraat en het onderling
contact (ook tussen generaties).
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⬤

Gemeente-zijn in de huidige maatschappij.

De activiteiten die we op dit moment als gemeente
belangrijk vinden typeren het karakter van onze
gemeente. Deze hebben daarom een plek gekregen in
dit beleidsplan. Dit beleidsplan is opgebouwd langs drie
lijnen:
1. Open en divers – identiteit
2. Geworteld en gegrond – traditie
3. Verbonden en betrokken – maatschappij
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1. Open en divers
De gemeente wil een levende gemeente van Christus
zijn. De gemeente kent een rijke diversiteit aan leden:
frequente en minder frequente kerkgangers, belijdende
leden, doopleden en niet-doopleden en sympathisanten,
verschillende generaties en met een breed kerkelijk
spectrum als achtergrond die samen de Gereformeerde
Kerk Lunteren PKN vormen. Deze diversiteit cultiveren
we niet, maar koesteren we wel door daaraan recht te
doen in de samenstelling van kerkenraad, commissies
etc. en de gastpredikanten die gevraagd worden voor te
gaan.
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Onze gemeente wil een open en gastvrije gemeente zijn,
waar het Woord van God verkondigd wordt aan iedereen
die het horen wil. Dit uit zich onder meer in een
persoonlijk welkom aan iedereen die een kerkdienst
meeviert, de jaarlijkse openluchtdienst met Pinksteren en
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het met regelmaat houden van laagdrempelige
Welkomdiensten, bedoeld voor mensen die niet bekend
zijn met het evangelie. In de omgang met leden en nietleden van onze gemeente leggen we het accent op wat
kan en niet op wat niet kan. De openheid willen we ook
in onze besluitvorming en communicatie door laten
klinken – door middel van transparante besluitvorming en
verslaglegging daarvan. Contact is hiervoor het orgaan.
Daarnaast willen we de website meer gaan gebruiken als
eigentijds medium om met leden en niet-leden te
communiceren. We zetten in op een actuele, nieuwe
website met een frisse, eigentijdse lay-out.
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2. Geworteld en gegrond
De Gereformeerde Kerk Lunteren PKN staat in een
traditie. De Apostolische Geloofsbelijdenis functioneert
tegen de achtergrond van de Bijbel als richtinggevend
voor onze geloofsbeleving. We maken van harte
onderdeel uit van de PKN.
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De zondagmorgendienst vormt het centrum van het
kerkzijn. Het gezaghebbend karakter van de Bijbel is het
uitgangspunt van de verkondiging. Naast het Liedboek
1973 is het Nieuwe Liedboek de basis voor de liturgie en
we maken in aanvulling daarop gebruik van andere
bundels. In de avonddiensten willen we de komende
jaren meer ruimte laten voor experiment en accent (zoals
open, vormend, meditatief, zang) om daarmee recht te
doen aan de diversiteit binnen de gemeente en aan
gezamenlijke kerkdiensten. De commissie eredienst
heeft hierin het voortouw.
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Naast de eredienst en de verkondiging vormt het
vormings- en toerustingsprogramma het middel tot
geestelijke opbouw van de leden. Samenkomsten
rondom bijbelse en maatschappelijke thema’s worden
onder leiding van de predikanten vormgegeven. Hierbij
streven we naar weergave van impressies in Contact.
Als bijzondere verantwoordelijkheid zien we het
doorgeven van de boodschap van de Bijbel als
richtsnoer voor het leven aan volgende generaties. Het
jeugdwerk (kindernevendienst, soos en clubwerk),
catechese en jeugddiensten vormen daarin traditioneel
de pijlers. Aandacht voor de jongere is in het bijzonder
van belang omdat als we kijken naar kerkgang onze
gemeente een oververtegenwoordiging kent van 60+ers.
In de komende jaren willen we een sterkere verbinding
maken tussen soos, catechese en jeugddiensten om de
kern van actieve jongeren te versterken en te vergroten.
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Het markeren van bijzondere momenten, zoals gebeurt
in de overstap dienst, maar ook de school-kerk dienst en
de aangepaste kerkdienst past daarbij en koesteren we.
Voor de jongste generaties zullen we als kerk de
aansluiting zoeken bij middelen en vormen van
communicatie en contact van de wereld waarin zij
opgroeien. Dat is een uitdaging voor onze kerk,
aangezien dat niet altijd de middelen en vormen zijn die
ons kerkelijk leven typeren.
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Door het ontwikkelen van laagdrempelige activiteiten
voor en door jongvolwassen en met name jonggehuwden
en jonge ouders willen we de generatie 20 – 40 jaar
meer bij de gemeente betrekken zodat ook hun kinderen
de weg naar de kerk (blijven) vinden. De komende jaren
zetten we hier extra op in, onder meer door deze leden
meer met elkaar in contact te brengen. Bijvoorbeeld door
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het organiseren van laagdrempelige bijeenkomsten, een
nabespreking na de avonddienst of een gesprekskring.
Het stimuleren en faciliteren van eigen initiatief vormt
hierbij de kerngedachte.
Het is de roeping en de taak van de gemeente van
Jezus Christus om vierend, lerend en dienend en delend
in de wereld aanwezig te zijn. De basis van het diaconaal
gemeente zijn is te vinden in de begrippen
‘barmhartigheid’ en ‘gerechtigheid’. De Diaconie
stimuleert de gemeente om hieraan uiting te geven en
gaat daarin voorop. Het beleidsplan van de Diaconie
(Dienstbaar aan de naaste, 2017 – 2021 ) maakt
onverkort onderdeel uit van dit beleidsplan.
Om ook in de toekomst een levende gemeente te
kunnen zijn is een solide en duurzaam financieel beheer
noodzakelijk. Het College van Kerkrentmeesters is
hiervoor verantwoordelijk. Het beleidsplan van het
College van Kerkrentmeesters maakt onverkort
onderdeel uit van dit beleidsplan. Kern daarin is dat we
elk boekjaar de kosten volledig dekken door de
opbrengsten, op basis van een sober maar doelmatig
beheer van gebouwen en een onderhouds- en
voorzieningenfonds t.b.v. groot onderhoud en
reserveringen. Als collecten en VVB niet toereikend zijn
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voor een sluitende exploitatie zullen we als gemeente
acties organiseren om extra opbrengsten te genereren.
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3. Verbonden en betrokken
Verbonden met elkaar
De leden van onze gemeente proberen, met vallen en
opstaan, in onderlinge verbondenheid te leven. Dit geven
we vorm door onderling medeleven, spontaan en
georganiseerd, in goede en kwade dagen. Dit uit zich
binnen onze gemeente onder andere in het koffiedrinken
na de zondagmorgendienst, het jaarlijkse wisseldiner en
de bloemengroet naar een gemeentelid.
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De spil van ons gemeentezijn vormt het pastoraat. Dit
vormt de verantwoordelijkheid van de predikanten en
ouderlingen en wordt uitgevoerd samen met pastoraal
medewerkers. Het huisbezoek vormt de basis van het
pastorale werk. We zien dat er een grote maar diverse
behoefte is binnen de gemeente aan pastorale zorg. Ook
zien we dat het steeds lastiger wordt om in pastorale
zorg te voorzien, door toegenomen (zorg)taken die op de
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schouders rusten van individuele kerkleden, ouderlingen
en pastoraal medewerkers, bijvoorbeeld als
mantelzorger. In de komende periode is het de opgave
om te zoeken naar passende vormen van pastoraat die
aansluiten bij de diverse behoeften. Groot huisbezoeken
maar ook koffieochtenden kunnen een mogelijkheid zijn
om hierin te voorzien. Onderlinge ontmoeting, binnen en
tussen generaties, wordt daarin gestimuleerd. De
wijkteams zijn in de lead om hier vorm aan te geven.

Betrokken op de wereld
Als christenen zijn we gezonden om de wereld in te
trekken. Dit doen we dichtbij, maar ook verder weg en
zowel binnen en als buiten het kerkelijk erf. Veel leden
van onze gemeente zijn actief binnen Honskamp,
Buurtbos, het museum Oud Lunteren, De Vluchtheuvel,
De Vraagbaak, het Westhoffhuis, schuldhulpmaatjes of
de Wereldwinkel.
We zien dat door bezuinigen bij de overheid veel op de
maatschappij afkomt, onder andere op het gebied van
zorg. Daarbij wordt, steeds explicieter, een beroep
gedaan op kerkelijke gemeenten. Dit vormt een grote
uitdaging en daarin willen we binnen onze mogelijkheden
onze verantwoordelijkheid nemen. Dit kunnen en willen
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we als Gereformeerde Kerk Lunteren PKN echter niet
alleen. Ook hierin zoeken we de verbinding met andere
gemeenten binnen Lunteren. In samenwerking met de
diaconieën van de Maranathakerk, de Oude Kerk en de
Hersteld Hervormde Kerk binnen Lunteren en in
afstemming met de Vluchtheuvel geeft onze diaconie
hier vorm aan.
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De Gereformeerde Kerk Lunteren PKN wil ook buiten de
eigen kring vorm geven aan haar diaconale taken. Dat
doen we op projectmatige basis voor een bepaalde
periode. Daarmee voorkomen we dat er een structurele
afhankelijkheid ontstaat en we voorbij gaan aan andere
diaconale behoeften dichtbij en veraf. Op dit moment
gaat onze bijzondere aandacht uit naar onze
Roemeense zustergemeente in Szentmarton e.o. in
Roemenië. Namens onze gemeente stimuleert en
ondersteunt de Roemenië commissie initiatieven en
plannen om tot een structurele verbetering op sociaal en
economisch gebied te komen. De commissie is het oog
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en het oor van onze gemeente in Roemenië in nauwe
samenspraak met de Diaconie en onder haar
verantwoordelijkheid. In het beleidsplan van de
commissie zijn de doelstellingen en de duur van onze
betrokkenheid als gemeente vastgelegd.
Zending is de opdracht van kerken en christenen om de
Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken
voor alle mensen. Werelddiaconaat is een kerkelijk
antwoord op de nood in de wereld.
Ontwikkelingssamenwerking is het werken aan
mogelijkheden om armoede en onrechtvaardige
structuren te bestrijden. Ook op het gebied van ZWO
werken we samen met andere gemeenten in Lunteren in
de gezamenlijke ZWO-commissie met de Hervormde
Maranathakerk en de Molukse Evangelische kerk. Kerk
in Actie vormt de partner voor de ZWO-commissie voor
het missionair en diaconaal werk in het buitenland.
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