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Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2012-2016 van de Hervormde Gemeente Westerlee-Heiligerlee.
Met dit beleidsplan wil de gemeente duidelijk maken wat voor soort gemeente zij is, hoe zij
als gemeente van Jezus Christus staat in de samenleving en in onderlinge verbondenheid met
elkaar.
Een beleidsplan heeft een tweezijdig karakter: het geeft het beleid aan zoals dit gevoerd wordt
en het geeft het beleid aan zoals men dat in de toekomst wil gaan uitvoeren.
Beide zullen aan bod komen in dit beleidsplan voor ieder college binnen de kerkenraad.
Bij dit alles mogen we ons gedragen weten door de leiding van de Heilige Geest, Die ons al
de verborgenheden Gods wil duidelijk maken door middel van Zijn onfeilbaar Woord, de
Bijbel.

Oud. H. Huiting (preses)

Oud. M. Hamminga (scriba)
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1. Algemene Informatie
1.1 Identiteit van de Hervormde Gemeente Westerlee-Heiligerlee.
De Hervormde Gemeente van Westerlee-Heiligerlee is een rechtzinnige, confessionele
gemeente. Zij wil zich binnen de PKN alleen laten leiden door het onfeilbare Woord van God
en erkent alleen de Bijbel als gezaghebbend.
De belijdenisgeschriften dienen als hulpmiddel om de Bijbel uit te leggen en te begrijpen en
de wijze waarop de belijdenisgeschriften dit doen, worden door onze gemeente als juist
beschouwd.
Als belijdenisgeschriften zoals hierboven beschreven worden de volgende erkend: De
Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius en de Apostolische
geloofsbelijdenis.
De kerkenraad heeft de verklaring van gereformeerd belijden ondertekend en deze als bijlage
I toegevoegd aan het beleidsplan.
De gemeente bestaat niet alleen uit inwoners van Westerlee en Heiligerlee, maar heeft ook
veel leden uit omliggende plaatsen. Ze mag daarom terecht een streekgemeente worden
genoemd.
1.2 Historie van de gemeente.
De huidige Hervormde gemeente is voortgekomen uit de evangelisatie in en ten bate van de
Nederlandse Hervormde kerk. De evangelisatie kwam op ten gevolge van de vrijzinnigheid in
de Hervormde Kerk, die in de provincie Groningen erg groot was gedurende de 19e eeuw.
In 1969 ging de evangelisatie weer op in de Hervormde Kerk. Voor 1969 hebben verscheidene
evangelisten de gemeente gediend. Bekende evangelisten waren ev. Verbaas en ev. Harkema.
Er waren toen twee plaatsen waar de gemeente samenkwam, namelijk in de kerk van
Heiligerlee en in een gebouw in Westerlee, Jeugdhaven genoemd. Dit gebouw is inmiddels
afgebroken.
De kerk van Heiligerlee was een geschenk van de Graaf Adolf stichting die in 1868 een
standbeeld van graaf Adolf liet bouwen ter nagedachtenis aan de slag die daar 300 jaar
geleden plaats vond en het beginpunt was van de 80-jarige oorlog, waarin de strijd ging om
vrijheid van godsdienst. Omdat er nog geld over was nadat het standbeeld was gebouwd, heeft
men van het resterende geld de kapel in Heiligerlee gebouwd.
De oude hervormde gemeente die in de hervormde kerk in Westerlee (uit 1776) kerkte was
vrijzinnig en na de fusie in 1969 werd deze kerk aan de huidige gemeente toegevoegd. Sinds
2007 wordt de kerk van Westerlee niet meer gebruikt voor het houden van erediensten en in
2010 is zij overgedragen aan de stichting St. Joriskerk Westerlee.
1.3 Toekomstbeleid van de gemeente.
Onze gemeente is een vergrijzende gemeente. Dit is helaas een probleem waar veel
traditionele kerken mee worstelen. Om te voorkomen dat de gemeente als een kaars langzaam
uitdooft, is het van belang om ook andere mensen in onze dorpen en met name ook jongeren
weer warm te krijgen voor het evangelie. Als plaatselijke gemeente zal er aan gewerkt
moeten worden. Echter mag dit nooit ten koste van de waarheid gaan of door de Bijbel iets
minder nauw te nemen. Uiteindelijk zal de Heilige Geest de mensen in hun hart moeten
overtuigen.
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De kerkenraad zal zich bezinnen over de vraag op welke wijze het bovengestelde doel
verwezenlijkt kan worden. Waar nodig of gewenst houdt de kerkenraad de mogelijkheid open
om met gemeenten uit de Ring van Rechtzinnig Hervormde gemeenten samen te werken.
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2. Consistorie
2.1 Samenstelling consistorie.
Het consistorie bestaat uit de ouderlingen van de gemeente, met uitzondering van de
ouderlingen met een bijzondere functie, de ouderling-kerkrentmeesters. Deze vormen een
apart college.
In onze gemeente bestaat het consistorie uit 4 ouderlingen en de voorganger. Ouderlingen
hebben toezicht over de geestelijke zaken binnen de gemeente en dragen zorg voor de
gemeente door middel van huisbezoek. Daarnaast is het consistorie verantwoordelijk voor de
predikanten die ‘s zondags voor gaan in de gemeente. Iedere ouderling heeft zijn eigen wijk
en minimaal twee maal per jaar komt het consistorie samen om met elkaar te spreken over het
herderlijk werk. Het ambt van ouderlingen staat alleen open voor mannelijke lidmaten.
2.1.1 Bezoekbroeders en -zusters.
In de gemeente bezoeken de ouderlingen de mensen uit hun wijk één keer per twee jaar.
Oudere mensen en zieken ontvangen wel vaker bezoek. Omdat er in de gemeente mensen zijn
die eigenlijk een aantal malen per jaar bezocht zouden moeten worden, zijn er sinds 2011
bezoekbroeders en -zusters benoemd in de gemeente. Deze hebben elk een lijst met een aantal
gemeenteleden die zij regelmatig bezoeken. Indien nodig zullen zij hun bevindingen
mededelen aan de wijkouderling en / of de voorganger. Met enige regelmaat zal er een
bijeenkomst van de bezoekbroeders en –zusters met het consistorie zijn.
2.2 Beleid consistorie.
Graag wil het consistorie dat de gemeente gaat beseffen in welke tijd zij leeft. Onze moderne
tijd is als het om de materiële welvaart gaat, een van de beste tijden die de wereld ooit heeft
beleefd. Maar de geestelijke kant loopt hard achteruit.
Na de Tweede Wereldoorlog is de kerkelijke betrokkenheid in Nederland sterk afgenomen. De
welvaart nam toe en vanuit het rijk der duisternis werd een krachtige aanval op onze
maatschappij uitgeoefend.
Midden in de wereld blijft echter het getuigenis van het Woord van God staan als een licht in
de duisternis. Daarom zal de kerk zich ook nooit kunnen en mogen aanpassen aan de moderne
wereld wanneer deze in strijd is met wat de Bijbel zegt. Want het zijn geen mensenwoorden,
geen theologische opvattingen van minstens 2000 jaar geleden, maar het is God Zelf die
spreekt.
Echter ook in onze tijd gelden nog steeds de woorden die de slang eens sprak in het Paradijs
tot Eva: “heeft God niet gezegd…” Gods Woord zal altijd ter discussie worden gesteld. Ook
in onze tijd.
Echter geldt ook dat men de Bijbel niet mag laten zeggen wat ze niet zegt. Er mag niets bij,
maar er mag ook niets van af worden gedaan.
Het consistorie hanteert dit beleid niet om mensen weg te jagen of te vervreemden van het
evangelie maar juist om alle mensen die Christus aan deze gemeente heeft toegevoegd, in
liefde te onderwijzen in wat God zegt. Want God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief!
Bij de keuze van gastpredikanten wordt gestreefd naar een evenwichtige verkondiging
conform het beleid van het consistorie.
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2.2.1 De sacramenten.
De sacramenten zijn tekenen van Gods Verbond. Deze zijn de Heilige Doop en het Heilig
Avondmaal.
De Heilige Doop wordt aan de kinderen van de gemeente bediend, omdat daarmee wordt
aangegeven dat God de eerste stap zet. Hij is het Die naar ons toekomt en met ons in
gemeenschap wil treden. Hij wil dat ook deze kleine mens in Zijn Verbond wordt opgenomen
en zal groeien in de kennis van God en Zijn Woord, zodat eens de roepstem van Christus aan
de deur van het hart zal worden gehoord.
Wanneer een mens deze roepstem hoort en Christus toelaat in het hart, dan zal deze dat ook
willen belijden voor alle mensen. En wanneer deze belijdenis in het openbaar is geschied,
wordt ook toegang verkregen tot de bijzondere tekenen die aangeven wat Christus heeft
gedaan voor de zondaar: Zijn lichaam verbroken en Zijn bloed vergoten.
Daarom zullen alleen zij aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten, die openbare
belijdenis van het geloof hebben afgelegd.
Zij die als kind niet zijn gedoopt, zullen worden gedoopt nadat ze openbare belijdenis van het
geloof hebben afgelegd.
De Heilige Doop wordt in principe niet geweigerd, echter mag de kerkenraad ouders die hun
kind willen laten dopen, maar niet regelmatig in de kerk komen, wel erop wijzen dat zij eerst
dienen te komen onder het Woord van God, alvorens wordt overgegaan tot de Doop. Het
beleid van de kerkenraad is er op gericht om doopouders bewust te maken van haar
verantwoordelijkheid van hun ja-woord en hen op te roepen om getrouw te blijven onder de
bediening van Gods Woord.
De viering van het Heilig Avondmaal vindt 4 keer per jaar plaats en er wordt grote waarde
gehecht aan de voorbereidingweek van het Heilig Avondmaal. Deze week is bij uitstek
geschikt om het persoonlijk leven te onderzoeken. Na de viering mag de Here ook gedankt
worden voor alles wat Hij ons heeft gegeven. Daarom horen voorbereiding, viering en
dankzegging onlosmakelijk bij elkaar. In het kerkblad worden de data voor de voorbereiding
en viering iedere maand vermeld zodat de gemeenteleden altijd ruim van tevoren weten
wanneer de vieringen zijn.
De volgende formulieren worden om en om gebruikt:
- Formulier om het Heilig Avondmal te houden (een hertaling van het klassieke formulier).
Blz. 179 Dienstboek PKN, 2004 of blz. 26 Liturgische formulieren uit de gereformeerde
traditie.
- Formulier IV, blz. 112 uit het Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk.
2.2.2 De erediensten.
In de eredienst staat het Woord van God door middel van de prediking centraal. Dit is een van
de grootste verdiensten van de Reformatie geweest. De liederen die gezongen worden en de
gebeden zijn ook belangrijk, maar aan liturgische symboliek wordt weinig waarde gehecht. In
de gemeente wordt het kerkelijk jaar zichtbaar door middel van de gekleurde kleden die op de
tafel liggen en de kaarsen die branden gedurende de Adventstijd. Andere vormen van
symboliek worden niet gebruikt. Er zijn op de zondag twee erediensten. De morgendienst
begint om 9.30 uur en de avonddienst om 19.00 uur.
Tijdens de eredienst wordt er gelezen uit de NBG-vertaling van 1951, dit is ook de
kanselbijbel. De predikant mag de gemeente er op wijzen hoe iets in een andere vertaling
staat als dit de tekst verduidelijkt.
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Gezongen wordt uit het Liedboek voor de Kerken. Op de tweede zondag van de maand is er ’s
avonds een zangdienst met een gestencilde liturgie waarbij ook liederen uit andere bundels
worden gebruikt.
In de morgendienst wordt de Wet des Heren gelezen en in de avonddienst doet de gemeente
staande belijdenis van het geloof.
Bijzondere erediensten zijn er op de christelijke feestdagen, te weten het Kerstfeest, Paasfeest,
Pinksterfeest waarbij er ook op de tweede dag een eredienst is, en op Hemelvaartsdag.
Daarnaast is er ook bid- en dankdag voor gewas en arbeid en een dienst op Goede Vrijdag. Op
kerstavond is er een kerstnachtdienst.
Erediensten met een bijzonder karakter zijn de gezinsdienst, startdienst, en
evangelisatiediensten. Eenmaal per jaar vindt er rond augustus een avonddienst plaats in de
tent te Westerlee die als evangelisatiedienst word gekenmerkt.
In de erediensten gaan alleen rechtzinnige manlijke predikanten voor.
2.2.3 Het huwelijk en het gezin.
Het huwelijk is door God ingesteld tussen man en vrouw en behoort een afspiegeling te zijn
van de huwelijksband tussen Jezus Christus (Bruidegom) en de Gemeente (Bruid).
Het huwelijk en het gezin zijn gedurende de laatste decennia behoorlijk aan verandering
onderhevig. Dit is echter geen vreemd verschijnsel want er vindt vanuit het rijk der duisternis
een aanval plaats op het gezin als hoeksteen in de samenleving
In de gemeente zal alleen het huwelijk tussen man en vrouw worden ingezegend. Elke andere
vorm is tegen Gods Woord en schendt Gods heiligheid en miskent Hem als Schepper.
Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk wordt aangevraagd bij de kerkenraad.
Voorafgaande aan een kerkelijke huwelijksinzegening zal er een of meerdere pastorale
gesprekken plaatsvinden tussen de predikant en het paar.
2.2.4 Begraven en cremeren.
Crematie vond in de bijbelse tijden alleen plaats bij bepaalde heidense volken. Met name
binnen die godsdiensten die buitengewoon occult zijn zoals het Hindoeïsme en Boeddhisme is
crematie de gewone gang van zaken.
Vanuit de belijdenis dat eens ons lichaam wederom op zal staan, is begraven altijd de wijze
geweest waarop christenen hun geliefden naar hun laatste rustplaats brengen. Ook de Here
God begroef Mozes op de berg Nebo en Christus is begraven.
Daarom wordt crematie in geen enkel geval aanbevolen of aangemoedigd. Als de voorganger
en kerkenraad geconfronteerd worden met de vraag van het leiden van een plechtigheid
voorafgaande aan een crematie, zal dit verzoek in principe worden gehonoreerd uit
betrokkenheid met de overledene en/of nabestaanden en om eventuele pastorale schade te
voorkomen. Ook het gegeven dat bij een dergelijke samenkomst het evangelie mag worden
verkondigd is een meewegende factor.
De kerkenraad geeft de voorganger de ruimte te handelen naar eigen overtuiging.
In het pastoraat zal steeds weer worden gewezen op de christelijke waardering van het
begraven boven het cremeren van een overledene.
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2.2.5 Kerk en samenleving.
Als kerk staan we midden in deze wereld. In het gebed dat de Here Jezus sprak vlak voor Zijn
sterven zei Hij: Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat
Gij hen bewaart voor de boze. (Joh. 17:15). In deze wereld behoort de kerk als een lichtbaken
te staan temidden van de duisternis.
Vanuit een missionaire betrokkenheid zoekt de gemeente actief naar wegen om het Evangelie
met mensen te delen. Het is belangrijk dat ook mensen in onze dorpen Jezus Christus leren
kennen als hun Here en Heiland.
De gemeente besteed ook aandacht aan de wereldwijde zending. Er is een aparte
zendingscommissie die zich met de zending bezighoudt en acties onderneemt om de zending
te ondersteunen.
In het verleden werd er aan de openbare school te Heiligerlee godsdienstonderwijs gegeven.
Er wordt gekeken naar mogelijkheden die ertoe leiden dat kinderen toch met het evangelie in
aanraking komen. Hiermee wordt dan ook plaatselijk een stukje zending bedreven.
Uitgangspunt van alle zending is dat de wereld moet weten dat God Zijn Zoon heeft
gezonden, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven
heeft! (Joh. 3:16). Daarom blijft de zending een belangrijke zaak voor onze gemeente.
Ook vindt er evangelisatie plaats vanuit de gemeente naar de beide dorpen door middel van
het verspreiden van het magazine Elisabet rond de kerstdagen met daarop vermeld de
erediensten in de maand december.
Mensen die nieuw binnen komen in de gemeente, worden welkom geheten door leden van de
evangelisatiecommissie door het brengen van een bezoek en het geven van een boeket
bloemen.
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2.3 Kringwerk binnen de gemeente.
In de gemeente wordt op diverse wijze kringwerk verricht. Dit werk wordt gedaan om het
geloof te versterken en op te bouwen.
2.3.1

Catechisatie.

De zorg voor de catechese is opgedragen aan de kerkenraad. Zij die belijdenis van het geloof
willen afleggen, worden door de kerkenraad toegelaten tot de openbare belijdenis op de
aannemingsavond na met hen gesproken te hebben over hun persoonlijk geloof. Na het
afleggen van de openbare belijdenis mag men aangaan aan het Heilig Avondmaal en worden
zij die voor het eerst aan tafel gaan, uitgenodigd om aan de eerste tafel deel te nemen.
2.3.2

Delta Omega.

Voor de jongeren tussen de 20 en 40 jaar is er een kring met de naam Delta Omega. Dit werk
wordt geheel zelfstandig gedaan door de jongeren, die een thema kiezen waarover ze spreken
met elkaar. Men komt bij elkaar thuis, zodat deze kring een ontspannen en informele sfeer
heeft.
2.3.3

Bijbelkring.

Van oktober tot en met april is er iedere maand de Bijbelkring. Een bijbelboek of thema wordt
behandeld en uitgediept. Aan de hand van vragen wordt er gezamenlijk gesproken over het
gelezen gedeelte.
2.3.4

Vrouwenvereniging.

Er is vrouwenvereniging te Heiligerlee. Deze groep is niet meer zo groot. Iedere veertien
dagen gedurende het winterwerk seizoen komen zij samen op de woensdagmiddag.
2.3.5

Gemeentekring.

De gemeentekring wordt drie maal per jaar gehouden en heeft tot doel om de gemeenteleden
van 50 jaar en ouder samen bij elkaar te brengen om rondom een thema ook onderling met
elkaar om te gaan.
2.3.6

Huiskring.

De huiskring komt tijdens het winterwerk seizoen iedere maand samen en bespreekt een
bepaald thema. Dit gebeurt geheel zelfstandig.
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3 Diaconie
3.1 Samenstelling diaconie.
Het college van de diakenen telt 3 leden. Het ambt van diaken staat open voor mannen en
vrouwen. Het is de taak van de diaconie om te helpen waar geen helper is en om naast de
kwetsbare medemens te gaan staan, om te protesteren tegen maatschappelijk onrecht.
Het gaat hierbij niet alleen om het inzamelen van geld. Het gaat ook om de betrokkenheid en
het respect voor elkaar.
De gehele gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid, daarom wil de diaconie
steeds weer een beroep doen op de achterban. Om samen nood op het spoor te komen. Om
samen bondgenoot te zijn tegen armoede, onrecht en ziekte. Om als gemeente van Christus te
dienen in Zijn Naam.
3.2 Toelichting beleid van de diaconie.
Diaconaat is een wezenlijk kenmerk van de christelijke gemeente als geheel. In het getuigenis
van de gemeente behoort eenheid te zijn tussen wat wordt gezegd (verkondiging) en wat
wordt gedaan.
De geloofwaardigheid van het evangelie hangt nauw samen met de diaconale levensstijl van
de gemeente. Om vrijwillig en met vreugde onze naaste te dienen zal de kern van ons leven
moeten zijn aangeraakt en veranderd door de Here Jezus, Die alles voor ons heeft overgehad.
Zijn liefde wekt bij ons de wederliefde tot Hem en tot de naaste.
3.3 Beleid diaconie.
De diaconie wil graag transparant zijn en staat open voor de ware Bijbelse functie van de
diaken in de gemeente. In de vergaderingen wordt uitvoerig verslag gedaan over financiën,
binnengekomen post, overleg collectedoelen en de vraag of deze goed besteed worden.
Als college een eenheid vormen, waarin drie diakenen hun taken hebben.
Uitwisselen van vragen, problemen en veel communicatie is erg belangrijk.
De diaconale levensstijl van de gemeente bevorderen, hierbij veel informatie geven en
gemeenteleden betrekken bij verschillende activiteiten van de diaconie.
Ook wil de diaconie fungeren als aanspreekpunt bij diaconale noden en problemen of voor
informatie.
Biddend, dienend en getuigend bezig zijn in en vanuit de gemeente naar de samenleving.
De opbrengsten van de doelgerichte collectes worden doorgestuurd naar de organisaties en
instellingen, die het geld gebruiken voor de door ons gekozen projecten.
Deze projecten worden onderverdeeld in: plaatselijke, binnenlandse, en wereldwijde.
Organisaties / instanties, die verwant zijn aan het belijden van onze gemeente, wordt voorrang
gegeven. Bij een ramp is het mogelijk om een extra collecte te houden.
Plaatselijk richt de diaconie zich voornamelijk op ouderen, zieken en gehandicapten.
Er wordt financieel bijgedragen aan ouderen middagen en kerst attenties. Het opnemen van de
kerkdiensten en het rondbrengen van de cd’s valt onder verantwoording van de diaconie
In voorkomende gevallen richt de zorg van de diaconie zich ook naar mensen wiens lasten de
draagkracht te boven gaan.
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3.4 Taken van de diaconie.









Het bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen.
Dienst doen in de kerkdiensten volgens het rooster.
Aanwezig zijn op gemeenteavonden, één keer per jaar financieel jaarverslag.
Afvaardiging naar classis en ring van rechtzinnig hervormde gemeenten indien van
toepassing.
Eén diaken heeft zitting in het moderamen van de eigen gemeente.
Kopie in het kerkblad plaatsen betreffende diaconale zaken.
Het college van diakenen vergadert ongeveer 5 keer per jaar.
Het organiseren van de wekelijkse bloemengroet (wordt gefinancierd uit de bloemenpot)
valt onder verantwoording van de diaconie, maar wordt uitgevoerd door de scriba.

3.4.1 Taken tijdens kerkdiensten.




Collecteren bij de tweede (extra) collecte.
De predikant vragen om in de voorbede te gedenken. ( b.v. project waarvoor gecollecteerd
wordt).
Het uitdelen voor of na de kerkdienst van o.a. foldermateriaal ter ondersteuning van de
collecten.

3.4.2 Heilig Avondmaal.
De collecten van het Heilig avondmaal worden evenredig verdeeld tussen de diaconie en de
kerkrentmeesters. De eerste en de derde is bestemd voor de diaconie, de tweede en de vierde
voor de kerkrentmeesters.
De diaconie heeft tijdens het Heilig Avondmaal een dienende taak en mag de gemeente
nodigen voor de tafel des Heren.
3.4.3 Huwelijksdiensten.


Eén diaken dient aanwezig te zijn.

3.4.4 Rouwdiensten vanuit de kerk.



Eén diaken dient aanwezig te zijn.
Wijkouderling van de overledene vraagt een diaken.

3.4.5 Bezoeken.




Geboortebezoek met een presentje.
Huwelijksjubilea 40, 50, 55……, aanbieden van een dagboek.
Bij het 45-jarig jubileum wordt een gedichtenbundel aangeboden.

3.4.6 Jaarlijks.



Indienen van financiële begroting. (november).
Indienen van het financieel jaarverslag. (maart).
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In overleg met de kerkrentmeesters het collecterooster samenstellen. (september).
Het organiseren van de rugzakken actie. (september / oktober).
Het organiseren van een attentie met kerst voor ouderen en zieken. In september worden
kalenders besteld en in december klaargemaakt en een week voor kerst rondgebracht.
Cd-busjes legen en tellen, dit doen in overleg met diegene die de cd’s rondbrengt.
(januari / februari) Verslag uitbrengen aan de kerkenraad.
Sparen van lege inktcartridges t.b.v. “Woord en daad”. Achter in de kerk staat een doos.
Zonodig legen en wegbrengen. Af en toe verslag uitbrengen in het kerkblad.
De diaconie bezint zich over de huis aan huis verspreiding van evangelisatiemateriaal
(Elisabet/ Leven Nu) met daarop de kerkdiensten rond Kerst en Nieuwjaar.
Verspreiding Zonnewende (lente, zomer en herfst) en Leven Nu (Kerst en Pasen) in
overleg met de administratie/verzenders van het kerkblad.
De jaarlijkse collecte voor de “I.Z.B.” en het Nederlands Bijbelgenootschap worden
georganiseerd door de diaconie.
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4 College van Kerkrentmeesters
4.1 Samenstelling college van kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters telt 4 kerkrentmeesters. Momenteel is er één vacature. De
kerkrentmeesters hoeven niet allen het ambt van ouderling te dragen.
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken binnen de gemeente.
Hieronder vallen het beheer van de gebouwen, zorg dragen voor de financiën, zowel van de
eigen voorganger als de gastpredikanten. Daarnaast is het college ook verantwoordelijk voor
de kosters en de organisten.
4.2 Beleid van het college van kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters doet verantwoording van hun beheer en beleid aan de
kerkenraad. De baten waarover de gemeente momenteel kan beschikken voor een voorganger
met beperkte werktijd komen hoofdzakelijk uit de collecten en de vrijwillige bijdragen, deels
aangevuld met de opbrengsten uit bezittingen (rente). Het beleid is gebaseerd op continuïteit
van twee erediensten per zondag. De groei van de vrijwillige bijdrage moet actief bewerkt
worden om de werktijd voor een predikant of pastoraal medewerker te behouden.
Vanaf januari 2009 is er een pastoraal medewerker voor 50% in dienst.
4.3 Omvang van de gemeente en fondswerving.
Per 1 januari 2010 telde de Hervormde Gemeente Westerlee-Heiligerlee 160 belijdende en
138 doopleden. Ongeveer 180 personen staan als actief geregistreerd en jaarlijks worden er
104 adressen aangeschreven voor een vrijwillige bijdrage. De ledenadministratie gaat via de
landelijke ledenadministratie en het plaatselijk beheer via een gemeentelid. In 2011 is de
kaartenbak landelijk overgaan op een elektronische kaartenbak via internet. De voorganger,
de scriba, de ledenadministratie en iemand van de kerkrentmeesters hebben toegang tot deze
gegevens. De mutaties worden doorgegeven aan de ouderlingen.
Naast de vrijwillige jaarbijdragen, giften en collecten uit de erediensten ontvangt het college
van kerkrentmeesters nog inkomsten uit rente en in zeer beperkte mate uit verpachting en
huur. Sinds 2002 is de begraafplaats onder verantwoordelijkheid van het college van
kerkrentmeesters financieel zelfstandig.
4.4 Locaties en vergaderruimten.
Als locatie voor het houden van de erediensten is de kerk te Heiligerlee beschikbaar. Deze
kerk is de kapel van de voormalige Evangelisatievereniging gebouwd door de “Graaf Adolf
Stichting”. Later zijn bij deze kerk locaties voor catechisatie, club en verenigingswerk
aangebouwd. De monumentale kerk te Westerlee is op 1 januari 2010 overgedragen aan de
stichting St. Joriskerk Westerlee.
4.5 Toekomst.
Om het pastorale werk voor de toekomst veilig te stellen en gezien de snelle afname van het
vrijwilligerswerk dat tot gevolg heeft dat de onderhoudskosten snel zullen stijgen, zal er voor
onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen of vernieuwingen eerst geld gespaard moeten
worden voordat zulke werkzaamheden uitgevoerd worden. Voorkomen zal moeten worden om
in te teren op het huidige vermogen waardoor de rente-inkomsten zullen dalen.
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5 Samenvatting
In dit hoofdstuk worden het beleid van de kerkenraad samengevat door middel van
zogenaamde speerpunten.
Per college zal worden aangegeven wat deze speerpunten zijn.
5.1 Speerpunten consistorie.
Het consistorie wil de volgende speerpunten graag verwezenlijken:
- Gehoor gevend aan de missionaire opdracht wordt actief gezocht naar wegen om het
Evangelie met mensen te delen.
- De gemeente wijzen op de belangrijke rol die Gods uitverkoren volk Israël speelt in Gods
raadsplan. Dit zal zowel via het kerkblad als via andere mogelijkheden tot uiting komen.
5.2 Speerpunt diaconie.
Het college van diakenen wil de volgende speerpunten graag verwezenlijken:
- Het bevorderen van de diaconale levensstijl van de gemeente en daardoor de
geloofwaardigheid van het evangelie bevorderen. 2 Kor. 9:6-15. Soli Deo Gloria.
5.3 Speerpunten kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters wil graag de volgende speerpunten verwezenlijken:
- Het huidige percentage werktijd van de predikant handhaven en proberen om deze in de
toekomst uit te breiden.
- Voorkomen dat het huidige vermogen daalt, waardoor er een lagere rente-opbrengst zal
zijn.
5.4 Speerpunt kerkenraad.
De kerkenraad wil graag het volgende speerpunt verwezenlijken:
- De kerkenraad streeft er naar om de verbondenheid met Christus en van daar uit de
onderlinge verbondenheid met elkaar in de gemeente te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren via groothuisbezoek of andere mogelijkheden waar het onderlinge geloofsgesprek
gevoerd kan worden.
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BIJLAGE I
Verklaring van gereformeerd belijden. Deze verklaring is in 2004 door de Synode aangereikt
aan gemeenten die bezwaren of moeite hadden met de overgang naar de Protestantse Kerk in
Nederland. Het originele document met daarop de handtekeningen heeft de scriba in het
beheer. Hieronder volgt de tekst van de verklaring.
Verklaring
Als kerkenraad van de hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlandse Hervormde
Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten
bezwaard zijn . Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het
woord van de apostel: ‘Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw’ (2 Tim. 2:13) weten wij
ons echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de
roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij dat ‘Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn
kan’ (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. Daarom beloven wij dat
wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. Wij begeren ons te
houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie., de sacramenten te bedienen naar Zijn
inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij
beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die
daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente – met vreze en beven – onze plaats innemen binnen het geheel van de
verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met
Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de
inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze
belijdenis overeenstemmen. In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de
roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen.
In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van
man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten aan onze gaven ‘ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten
gewillig en met vreugde aan te wenden’ (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar
blijven oproepen om – in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van
de kerk – de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.
De kerkenraad van de hervormde gemeente te Westerlee-Heiligerlee.
Preses: ds. P. Zeedijk

Scriba: M. Hamminga

Datum: 11 februari 2004
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