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BELEDEN BELEID 

 

Wie zijn wij  ? 
De leden van de Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel vormen een 

gemeenschap die zich verbonden weet met christenen wereldwijd. Samen met christenen 

van alle plaatsen en alle tijden mogen wij delen in het heil aan Israël gegeven. Wij maken 

deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Kerkorde en Ordinantiën van 

de PKN zijn dan ook onverkort voor onze gemeente van toepassing. Zie ook hoofdstuk 

2.2Op de dag van de opstanding, de zondag, komen wij samen rond de Bijbel, het 

gezaghebbende Woord van God om te horen naar het Evangelie van Jezus Christus, 

Gods Zoon, gezonden naar de wereld om te zoeken en te redden wat verloren was. In 

Jezus Christus heeft God ons Zijn eeuwige liefde getoond en de van Hem vervreemde 

schepping opgezocht.  

 

Wat geloven wij ?  

Wij geloven in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

Wij belijden Jezus Christus als Here van ons leven. Zijn leven, Zijn lijden en sterven aan het 

kruis en Zijn opstanding uit de dood is het fundament voor de verzoening tussen God de 

Vader en de mensen én tussen mensen onderling.  

Jezus Christus heeft ons met Zijn leven ook Zijn voorbeeld gegeven om na te volgen.  

Wij geloven dat de Heilige Geest ons verbindt met Vader en Zoon, ons inspireert om Jezus 

Christus te volgen en ons de kracht geeft om als christen te leven.  

In de gemeente vieren wij dat heil. Want voordat God iets van ons vraagt heeft Hij in Zijn 

Zoon Jezus ons Zijn genadevolle liefde gegeven. Daarom zingen wij Hem de lof toe.  

 

Waarnaar verlangen wij ? 
In Zijn Geest zoeken wij ernaar om oog en oor te hebben voor elkaar en voor de mensen 

om ons heen.  

In Zijn Geest verlangen wij ernaar een gemeenschap te zijn die gekenmerkt wordt door 

onderlinge liefde, gastvrijheid en vrede, waar het leven in hoogten en diepten geleefd kan 

worden met God en met elkaar.  

Zo willen wij in Capelle aan den IJssel ons licht laten schijnen, zoals Jezus tegen Zijn 

volgelingen zegt: “Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan 

niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de 

korenmaat weg te zetten; nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor 

ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden 

zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”  

We doen dat in de verwachting en in het vertrouwen dat God ons door Zijn Heilige Geest 

alles wil geven wat we daarvoor nodig hebben 
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1. Samenvatting 

Het voorliggende Beleidsplan is wat de Algemene Kerkenraad (AK) voor ogen heeft als 

gezamenlijk plan voor de Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel. Zij heeft ernaar 

gestreefd om een praktisch plan te ontwikkelen. Geen opsomming van enkele doelen en 

actiepunten maar een plan waar ook een fundering onder ligt. De raad vertrouwt erop dat 

wijken mee willen blijven denken over de vertaling naar doelen en acties.  

Samengevat een kerk  : 

 Die de Bijbel als inspiratiebron omarmt 

 Die de liefde van God wil uitstralen in al haar activiteiten 

 Die gestalte wil geven aan Eredienst, Missie en Diaconaat, het Pastoraat, het 

Jeugdwerk, Vorming en Toerusting 

 In het “hier en nu” maar ook gericht op de toekomst 

 Waarbij er respect is voor elkaar ook al verschilt men van inzicht 

 Waar samenwerking tussen wijken wordt ondersteund 

 Waar verantwoordelijkheid voor eigen wijk uitgangspunt is maar waar 

medeverantwoordelijkheid gevoeld wordt voor alle wijken. 

 Waar verantwoordelijkheid voor de wereld en Gods Schepping wordt beleden en 

gepraktiseerd 

 Die zich op diverse terreinen binnen Capelle zichtbaar opstelt en waar mogelijk actief 

(dienstbaar) is 

 Die informatieverstrekking en communicatie zowel intern als naar buiten, aanwendt 

om haar boodschap te verspreiden en daarbij hedendaagse media niet schuwt 

 Die zich nadrukkelijk bewust is van haar diaconale opdracht en die ten uitvoer wil 

brengen door praktische hulp in diverse situaties en projecten, veraf en dichtbij 

 Waar een verantwoord financieel beleid wordt gevoerd met, zowel op plaatselijk als 

op wijkniveau 

 Die een verantwoord en eerlijk beleid wil voeren voor wat betreft de kerkelijke 

bezittingen en de exploitatie daarvan 

 Die een verantwoord beleid voert ten aanzien van de personen die een 

arbeidscontract hebben bij de Protestantse Gemeente versus de draagkracht van de 

gemeente 

Al deze punten zijn in dit beleidsplan verder uitgewerkt en toegelicht. 
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2. Inleiding 

 

2.1. Verantwoording 

Voor u ligt het beleidsplan 2015 – 2019 van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 

gemeente te Capelle aan den IJssel. Als we terug kijken, beseffen we dat tijden steeds 

veranderen. Te midden van economische veranderingen, toenemend individualisme, 

prestatiedrang en veranderende familiestructuren willen we als kerk steeds zoeken naar de 

vertaling van het Evangelie naar mensen van deze tijd. 

Dit plan is in concept samengesteld door leden van de Algemene Kerkenraad, daarbij 

ondersteund door verschillende taakgroepen zoals Diaconie en College van 

Kerkrentmeesters. Vervolgens is het binnen de Algemene Kerkenraad, de taakgroepen en 

wijkgemeenten besproken en waar gewenst aangepast. Het plan is de basis van de Pg 

Capelle waarbij elke wijk gerechtigd is om eigen accenten te leggen in het beleidsplan van 

de eigen wijk. 

Nu dit plan in een Algemene Kerkenraadsvergadering is vastgesteld zal het als leidraad 

dienen. 

 

2.2. Positie van de Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel  

1.  De kerk en het hier en nu 

De kerk als instrument in Gods hand mag zich in het hier en nu richten op het uitdragen van 

de Bijbelse boodschap van Gods liefde voor mensen. Dat geldt voor mensen die binnen 

Capelle tot de Protestantse gemeente behoren en ook voor alle inwoners van Capelle aan 

den IJssel. 

Met de tot de PKN behorende gemeenten belijden wij, (Artikel I, 1 t/m 4 van de Kerkorde): 

1.De Protestantse Kerk in Nederland is  
overeenkomstig haar belijden  
gestalte van  
de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk  
die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk 
van God.  
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen.  

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 

Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, 

Zoon en Heilige Geest. 

4. Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals 
die is verwoord  
in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van 
Athanasius - waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk -,  
in de Onveranderde Augsburgse confessie en de catechismus van Luther - waardoor de kerk zich 
verbonden weet met de lutherse traditie -,  

in de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis 

met de Dordtse leerregels - waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie. 

 



Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2014-2018 

 

 

15 september 2014 Pagina 7 van 24 

Versie 1.2 
 

2.  De relatie tussen de verschillende wijken 

Op centraal niveau wordt regelmatig over de toekomst van de Pg Capelle aan den IJssel 

gesproken. Samenwerkingsvormen en fusies kunnen in de toekomst om dan nader te 

definiëren gronden, worden besproken en vast te stellen redenen mogelijk zijn. 
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3. De transitie naar één Protestantse Algemene Kerkenraad  

3.1. Doelstelling: 

Het groeien naar een Protestantse Gemeente Capelle aan den IJssel die bestaat uit een 

aantal afzonderlijke wijkgemeenten met elk hun eigen karakter, verspreid over Capelle aan 

den IJssel. 

Het bieden van de mogelijkheid aan gefedereerde wijken om te groeien naar een 

volwaardige protestantse wijkgemeente. 

 

3.2. Uitgangspunt:  

Een aantal concrete eigensoortige levensvatbare gemeenten die samen de Protestantse 

Gemeente Capelle aan den IJssel vormen, is de basis.  

De wijken verschillen van karakter, vertonen een bepaalde 'eigenheid', die door de leden ook 

als zodanig gevoeld wordt. De eigenheid van een wijkgemeente is beïnvloed door 

theologische en kerkelijke traditie, de buurt waar de kerk staat, de  'cultuur' etc. 

Het is de moeite waard om in de wijkgemeenten te investeren, zowel in de eenheid van het 

totaal als in de eigenheid van deze wijkgemeenten zelf. De eigenheid, het profiel, kan volop 

gehonoreerd worden in het besef dat deze eigenheden 'gestalten' zijn van de Protestantse 

Gemeente Capelle aan den IJssel. 

Er is op dit moment geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in de huidige indeling in 

wijken. Wel zullen alle vormen van samenwerking tussen wijkgemeenten worden 

ondersteund waar mogelijk. 

 

3.3. Kader 

Wijkgemeenten zijn ten principale zelf verantwoordelijk voor hun financiële situatie. Zij 

beschikken over de levende gelden (uit de VVB) en eigen vermogen. Daarnaast zijn er de 

fondsen waarover de wijkkerkenraden niet kunnen beschikken maar waarvoor de Algemene 

Kerkenraad per fonds een reglement opstelt. 

Omdat wijken met structurele tekorten een probleem opleveren voor het geheel hebben de 

wijkkerkenraden een grote verantwoordelijkheid om hun inkomsten en uitgaven in evenwicht 

te brengen/te houden. Dat ontslaat de Algemene Kerkenraad niet van de plicht om, ten 

laatste, in te grijpen als een wijk structureel geen sluitende begroting kan tonen en 

onvoldoende reserves heeft, waarmee de wijkgemeente niet aan de eisen van KKA voldoet. 

(zie volgende paragraaf) 

Uitgangspunt blijft dat de verantwoordelijkheid en de beslissingsbevoegdheid zo laag 

mogelijk in de organisatie worden gelegd. 
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3.4. Protocol 

Het is goed wanneer niet ad-hoc van boven af beslist wordt op het moment dat de financiële 

situatie van een wijkgemeente onhoudbaar dreigt te worden, maar dat vooraf een protocol 

beschikbaar is hoe te handelen als een vooraf vastgelegde grens overschreden wordt. Dit 

protocol is beschikbaar en is onderdeel van de Plaatselijke Regeling. 

 

3.5. Doelen voor 2014-2018 

De doelen van de Algemene Kerkenraad zullen in de eerste planjaren vooral gericht zijn op 

integratie van beide oorspronkelijke kerken en het stroomlijnen van activiteiten. 

Daarnaast zullen een aantal hoofdthema’s worden gedefinieerd gericht op alle 

wijkgemeentes. Het betreft de totstandkoming van eenduidige administraties, eenduidig 

gebouwenbeheer, een plaatselijke regeling, etc. 

Verder zullen hoofddoelstellingen van de Algemene Kerkenraad worden afgeleid uit de 

wijkdoelstellingen. Het is de bedoeling dat de Algemene Kerkenraad slechts kaders 

aandraagt voor het wijkbeleid. 

Stimulering van samenwerking tussen de wijkgemeenten zal doorlopend aandacht krijgen. 
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4. Interkerkelijke contacten in Capelle aan den IJssel 

4.1. Visie 

Interkerkelijke contacten gaan uit van zowel de gebrokenheid der Kerk als van haar 

verscheidenheid in meerdere kerken. De toekomstige Protestantse Gemeente te Capelle 

aan den IJssel maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze verstaat zich zelf 

volgens haar belijden en kerkorde als ‘gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke 

of algemene christelijke Kerk’ (Kerkorde I.1).  

Vanwege dit gestalte zijn weet de kerk zich geroepen om de eenheid, de gemeenschap en 

de samenwerking met andere kerken van Jezus Christus te zoeken en te bevorderen 

(Kerkorde XVI.1). Deze roeping geldt ook voor de lokale gemeenten: ‘De gemeente zoekt bij 

de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met 

andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse’ (Kerkorde X.4). 

Zij maakt, waar zich dat voordoet, in relatie van wederkerigheid dankbaar gebruik van 

inzichten en ervaringen van gemeenten uit andere culturen (Kerkorde X.5).  

Deze roeping wordt nader omschreven in Ordinantie 8, artikel 5 en 6. 

De gemeente moet de samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen zoeken en 

neemt deel aan oecumenische arbeid ter plaatse en daartoe ingestelde organisaties. 

Ook met gemeenten in andere landen kan zij, waar mogelijk en gewenst, samenwerking 

zoeken.  

Waar zij andere godsdiensten ontmoet verricht de gemeente haar arbeid van getuigenis en 

dienst door het gesprek te voeren op respectvolle wijze en door naar mogelijkheden te 

zoeken om gemeenschappelijke taken te verrichten (Ordinanantie 8.1.5). Zo reikt de 

kerkorde de kaders aan voor de interkerkelijke contacten van onze protestantse gemeente. 

 

4.2. Onderscheiden werkterrein 

Het is zinvol interkerkelijke contacten te onderscheiden op centraal niveau en op wijkniveau.  

De Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden bepalen in overleg dit onderscheiden 

werkterrein. Zij zorgt en weet zich verantwoordelijk voor de contacten op centraal niveau. 

Hierbij is te denken aan het interkerkelijke overleg en samenwerking met betrekking tot: 

 het godsdienstonderwijs op openbare basisscholen te Capelle aan den IJssel 

 de commissie geestelijke verzorging in het verpleeghuis Rijckehove 

 de kerkdiensten in het IJsselland ziekenhuis 

 de Sokulo: Stichting Ondersteuning Kerkelijke Uitzendingen Lokale Omroep 

 Capelse Kerken in Actie (op diaconaal gebied) 

 het overleg van kerken met de burgemeester van Capelle aan den IJssel 

 het Capelse pastoresoverleg (voor ontmoeting en bezinning) 
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De interkerkelijke contacten op wijkniveau kunnen sterk variëren, wat betreft situatie, 

mogelijkheden en gewenst zijn. Bovengenoemd zoeken van samenwerking (Kerkorde X.4) 

geldt ook de wijkgemeenten bij haar roeping. Te denken valt aan samenwerking met 

betrekking tot het samen beheren en/of gebruik-maken van een kerkgebouw en missionaire, 

diaconale, pastorale, vierende, vormende en toerustende activiteiten, zoals bijvoorbeeld:  

 Praise avonden voor jongeren 

 leerhuisbijeenkomsten 

 presentie op WOP-avonden 

 een vakantie bijbelclub 

 een Alpha-cursus  

 het Gebed voor Capelle 

 de Gebedsweek voor de eenheid der christenen; e.a. 

 

4.3. Doelstellingen 

 door de samenwerking het getuigenis van Jezus Christus bevorderen 

 door de contacten het leerproces aangaan van elkaar als kerken en christenen beter 

leren kennen en elkaar bemoedigen 

 door informatie in een plaatselijk kerkblad en via andere media, het interkerkelijke 

karakter van de samenwerkende kerkelijke gemeenschappen bevorderen 

 geregelde rapportage en evaluatie in de Algemene Kerkenraad van de voortgang van 

de interkerkelijke contacten. 
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5. Missionaire Presentie  

5.1. Doel 

Op die plaatsen waar de kerk mensen ontmoet willen we er nadrukkelijk ook zijn voor een 

ieder die geen lid is van de gemeente. Met deze aanwezigheid willen we een reikende hand 

zijn vanuit het evangelie om geestelijke nood te lenigen.  

5.2. Streven 

 Het bekend maken van de boodschap van de Bijbel aan kinderen en door hen aan 

gezinnen die betrokken zijn bij de openbare basisscholen, d.m.v. het verzorgen van 

godsdienstonderwijs aan kinderen in de groepen 6, 7 en 8. Het betreft hier niet de 

evangelisatie vanuit het gemeente zijn, maar de missionaire presentie op openbare 

basisscholen. 

 Als Protestantse wijkkerken, via de Commissie GV (Geestelijke Verzorging), het 

verzorgen van kerkdiensten in verpleeghuis Rijckehove t.b.v. bewoners, familieleden 

en andere belangstellenden en het verlenen van pastorale zorg aan bewoners die 

daar behoefte aan hebben. Zo willen we openstaan voor iedereen. 

 In lokale verzorgingshuizen, als protestantse gemeente, naast pastorale zorg aan 

gemeenteleden, ook in voorkomende gevallen pastorale zorg geven aan mensen van 

buiten de eigen gemeente. Door het verzorgen van weeksluitingen het geloof delen 

en uitdragen aan bewoners. 

 De geestelijke verzorging in het IJsselland Ziekenhuis personele ondersteuning 

(predikanten, ambtsdragers en vrijwilligers) verlenen t.b.v. de kerkdiensten op 

zondag. 

 Bevorderen van palliatieve zorg van vrijwilligers in Rijckehove en andere lokale 

zorginstellingen aan mensen die daar behoefte aan hebben. Het betreft zorg binnen 

de reikwijdte van vrijwilligers. Anders is dit meer een taak voor pastores of voor 

daarvoor opgeleide vrijwilligers. Nadere concrete invulling is noodzakelijk. 

 

5.3. Activiteiten op Capels niveau 

Op Capels niveau ondersteunen wij: 

 Godsdienstonderwijs openbare basisscholen 

 De Pinksterkampen   

 Het Jongeren Overleg Platform 

 Weeksluitingen in de Capelse verzorgingshuizen 
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6. Informatievoorziening en communicatie 

 

6.1. Algemeen 

Voor de bevordering van het kerkelijke leven is een goede communicatie en 

informatievoorziening van belang. Daardoor wordt de onderlinge beeldvorming, 

saamhorigheid en herkenbaarheid binnen de kerkelijke gemeente versterkt. De Algemene 

Kerkenraad zal daarbij zeker rekening houden met de mogelijkheden die de huidige 

technologie en media bieden. 

De communicatie betreft: 

 uitgifte van een kerkblad 

 informatieverstrekking via Internet 

 bijdragen aan gemeentegids 

 ondersteuning van Stichting Ondersteuning Kerkelijke Uitzendingen Lokale Omroep 

 uitbrengen van een Kerkelijke gids 

 

6.2. KerkNieuws 

Een van de belangrijkste middelen om dat te bereiken is de uitgave van een kerkblad. In 

Capelle aan den IJssel is dat het al jaren door Hervormd en Gereformeerd gezamenlijk 

uitgegeven KerkNieuws. Het is in de eerste plaats informatief voor de kerkleden voor wat 

betreft het eigen wijknieuws en de wijkoverstijgende berichten. Daarnaast wordt ook 

algemene (landelijke) kerkelijke informatie verstrekt. In de volgende twee paragrafen wordt 

kort ingegaan op beide nieuwsaspecten. Voor overige details wordt verwezen naar de 

overeenkomst KerkNieuws van 30 september 2002 en de inhoudelijke aanpassingen van 

KerkNieuws zoals aangenomen in de HAK-GAK vergaderingen van 18 juni en 13 september 

2012. De Algemene Kerkenraad zal beide documenten herzien en voor wat de relevantie 

betreft aanpassen op de nieuwe PKN situatie. 

6.2.1 Wijkoverstijgende informatie 

De algemene kerkenraad is verantwoordelijk voor het algemeen kerkelijk nieuws. Deze stelt 

daarvoor een redacteur aan.  

Taken en bevoegdheden van hoofdredactie, algemene redactie en bureauredactie zijn 

vastgelegd in een redactiestatuut. 

De Algemene Kerkenraad kan in het kerkblad verslag doen van zaken die in zijn vergadering 

zijn besproken. In het kerkblad vermeldt de AK de ter inzage legging van jaarrekeningen en 

begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Een Commissie 

Exploitatie KerkNieuws wordt gevormd door vertegenwoordigers uit het College van 

Kerkrentmeesters. 

Elke wijk kan naar behoefte beschikken over een aantal exemplaren van KerkNieuws. 
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Een Commissie Hoofdartikelen KerkNieuws verzorgt de planning en de inhoud van zowel 

meditatie als hoofdartikel. KerkNieuws is derhalve informatief, opiniërend, toerustend, 

bezinnend, gemeenschapbevorderend en missionair.  

 

6.2.2 Informatie op Wijkniveau 

De informatie op wijkniveau valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de 

desbetreffende wijkgemeente. Deze informatie kan worden gegeven in KerkNieuws en in 

zogenaamde weekberichten of weekbrieven per individuele wijk. De kerkenraad kan zich 

hierin laten bijstaan door een werkgroep communicatie. De communicatie op wijkniveau 

heeft als doel de inhoud van verschillende activiteiten van de verschillende doelgroepen zo 

creatief mogelijk over te brengen. 

 

6.3. Informatie via Internet 

Zeker in de huidige informatiemaatschappij is het medium Internet een niet meer weg te 

denken informatiekanaal. 

Er is een webpagina Capelse kerken als portaal naar de websites van de wijkgemeenten. De 

website www.capelsekerken.nl valt onder verantwoordelijkheid van het beraad van pastores 

en er is ook een portaalsite www.pkncapelle.nl onder verantwoordelijkheid van de Algemene 

Kerkenraad. 

De Algemene Kerkenraad acht het van belang dat de uitstraling wat betreft kleur en opmaak 

van de verschillende sites met elkaar wordt afgestemd zodat er een zekere mate van 

uniforme herkenbaarheid wordt bereikt. 

Van belang is ook dat er met tussenpozen wordt gemeten hoe het staat met het bezoek aan 

de websites. Indien een website niet of nauwelijks bezocht wordt kan dit veroorzaakt zijn 

doordat er geen behoefte bestaat of door een slechte vindbaarheid. 

Er zal in de komende beleidsperiode aandacht worden gegeven aan de wenselijkheid om 

door te gaan met papieren informatie, zoals KerkNieuws of om dit (misschien gedeeltelijk) 

verder te realiseren via digitale vormen. 

 

6.4. Sokulo en plaatselijke kranten 

De Sokulo (Stichting Ondersteuning Kerkelijke Uitzendingen Lokale Omroep) verzorgt de 

uitzending van kerkdiensten en andere kerkelijke programma's via de Lokale Omroep 

Capelle. Kerkdiensten worden bij toerbeurt uitgezonden.  

Ook belangrijk in de informatievoorziening is het doorgeven van de kerkdienstgegevens aan 

diverse regionale kranten en het Reformatorisch Dagblad. Deze informatie wordt daarbij 

wekelijks naar een door de Algemene Kerkenraad aangesteld centraal coördinatiepunt 

gestuurd. 

http://www.capelsekerken.nl/
http://www.pkncapelle.nl/
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6.5. Kerkelijke gids 

Tweejaarlijks wordt een gezamenlijke Kerkgids uitgebracht waarin de gegevens van 

Algemene Kerkenraad en de wijkgemeenten worden gepubliceerd. De kosten hiervan 

worden door de wijken gezamenlijk gedragen. 
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7. College van Diakenen 

7.1. Algemeen 

Het uitgangspunt voor de diaconale arbeid van de gezamenlijke diaconie is verwoord in de 

kerkorde van de PKN omschreven in artikel V en X en in met name kerkordinantie 8 artikel 3 

en kerkordinantie 14 artikel 9. 

Vanuit dit uitgangspunt kan worden gesteld dat: 

´ in de diaconale arbeid de gemeente zich geroepen weet tot de dienst van barmhartigheid 

en gerechtigheid in de kerk en in de wereld. Om aan deze roeping gestalte te geven en om 

de gemeente bij deze roeping te bewaren is er het ambt van diaken´ .   

Voor een nadere omschrijving van het ambt verwijzen we naar de bovengenoemde artikelen 

uit de kerkorde. 

7.2. Visie en werkwijze:  

7.2.1 Visie 

Naast de genoemde artikelen in de kerkorde blijft de visie geinspireerd door de woorden van 

Jezus Christus: Want 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, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de 

gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen (Mat. 25:35,36)  

De noden omschreven in deze woorden van Jezus zijn de inspiratie om in het huidige 

tijdperk die noden op te sporen waaraan wij mogelijk iets kunnen doen. 

 

7.2.2 Werkwijze 

In het Agemeen College van Diakenen hebben de diakenen van de afzonderlijke  

wijkgemeenten hun overlegplatform. 

In dit verband participeren zij in: 

 Capelse Kerken in Aktie (het samenwerkingsverband van de diaconieën van heel 

Capelle a/d IJssel). 

 de werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 

waarin een aantal wijkgemeentes participeert.  

 

Als overlegplatform voor de afzonderlijke wijkgemeentes zijn de lopende taken: 

 het vaststellen van het collecterooster. Er is een gezamenlijke lijst met diaconale 

doelen opgesteld, met alle adres en internet gegevens. 

 het vaststellen van begroting en jaarrekening en beleidsplan 

 bespreking van de noden binnen en buiten Capelle en zonodig hulp bieden; in 

praktische zin en/of financiëel via het steunfonds of het rampenfonds    
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Voor incidenteel binnenlands diaconaat is er het steunfonds en voor incidenteel wereld-

diaconaat bestaat er een rampenfonds.  

Er wordt gestreefd naar gemeenschappelijke collectedoelen maar daarnaast blijft er ruimte 

om die doelen te steunen die men het beste vindt passen bij identiteit van de eigen 

wijkgemeente.  

De diaconale arbeid zal zo nodig worden verricht in overleg met de lokale overheid. Dit 

overleg is van belang: 

 om  op elkaar af te stemmen en zo nodig en mogelijk samen te werken. 

 om de nodige kennis te verkrijgen over de hulp die vanuit de overheid geboden 

wordt.   

Bij hulpaanvragen zal de diaconie nagaan of er via overheidsorganen (structurele) hulp 

mogelijk is.  

Ook in een tijd van bezuinigingen moet de overheid gehouden worden aan het bieden van 

structurele hulp, Op de diaconie kan slechts in individuele gevallen een beroep gedaan 

worden wanneer structurele hulp vanuit de burgerlijke gemeente niet mogelijk is.  

De diaconie mag en moet een signalerende functie hebben naar de overheid wanneer zij 

merkt dat teveel mensen tevergeefs een beroep doen op de overheid of wanneer zij merkt 

dat overheidsmaatregelen negatieve effecten hebben.  

Het contact met de buurtcoaches van Buurtkracht kan bij het opsporen van noden 

behulpzaam zijn.  

Vanuit het Algemeen College van Diakenen zijn twee leden afgevaardigd naar de 

Cliëntenraad Sociale Zaken. Hierin zitten ouderenbonden, maatschappelijk werk, 

vluchtelingenwerk, belangengroep gehandicapten, schuldhulpverlening en ook de kerken. 

Onze contactpersonen hebben een netwerk rond Sociale Zaken en willen ook mensen 

begeleiden naar de balie.  

De burgerlijke gemeente heeft per wijk een wijkoverlegplatform. In dit WOP zitten de 

wijkwethouder, buurtagent, belangengroep gehandicapten, werkgroep senioren, werkgroep 

jeugd en jongeren, huurdersbelangenverenigingen. Deze vergaderingen gaan echter over 

van alles wat zich in de wijk voordoet, en zijn daarom minder geschikt als informatiebron of 

werkgebied voor de diakenen. Overwogen zal worden de contacten over te dragen aan 

missionaire commissies. 

7.3. Beleidsterreinen:  

Om de diaconale taken te kunnen vervullen met en namens de wijkgemeentes is het goed 

deelterreinen te onderscheiden.  

 7.3.1  Diaconaal werk binnen de wijkgemeente. 

Hieronder vallen de volgende taken:  

 deelname van de diakenen aan de wijkkerkenraad 

 de liturgische taken zoals de viering van het Heilig Avondmaal, de collecten en de 

voorbede.  
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 Het betrekken van de gemeente bij de diaconale arbeid.  

 de afvaardiging naar diaconale samenwerkingsverbanden.  

 

 7.3.2  Diaconaal werk dichtbij.  

Dit omvat de dienst in de eigen gemeente en in de eigen samenleving, ter plaatse en 

landelijk.  

Om hulp te kunnen bieden moet men weten waar hulp nodig is. Voor noden binnen de 

wijkgemeentes zijn de ogen en oren nodig van met name hen die in de wijk werkzaam zijn in 

het pastoraat, predikant, ouderlingen, contactpersonen, maar ook gemeenteleden zonder 

ambt kunnen en mogen die signalerende functie hebben.  

Voor nood buiten de gemeente zal men alert moeten zijn op maatschappelijke 

ontwikkelingen en creatief moeten zijn in het signaleren van problemen. Zo is er in de wijk 

Schollevaar naast de voedselbank een eigen uitgifte ontstaan van voedselpakketten.  

In overleg met de burgerlijke overheid – de armoedeconferentie van de gemeente – laat de 

diaconie zich attenderen op de problemen en de mogelijke oplossingen binnen de Capelse 

samenleving.  

Een gesignaleerd eigentijds probleem is dat van de schuldhulpverlening. Onder punt 7.4.2. 

staat de concrete actie t.a.v. dit punt beschreven.   

Concrete hulpaanvragen komen er binnen via de Stichting Hulp in Praktijk (HiP), een 

interkerkelijke netwerkorganisatie die de kerken een instrument biedt om hulpvragen van niet 

kerkleden  af te stemmen op vrijwilligerswerk. Per wijkgemeente wordt beslist over actieve 

deelname aan de HiP. 

Naast het gezamenlijke staat het iedere wijk vrij een eigen invulling te geven om zich naar 

vermogen in te zetten in de eigen omgeving.  

 

 7.3.3  Diaconaal werk op mondiaal niveau. 

Voor het werelddiaconale werk wordt de uitvoering op landelijk niveau georganiseerd. Het 

Algemeen College van Diakenen stimuleert de betrokkenheid  van de wijkgemeentes bij de 

projecten van het landelijke diaconale werk.   

 

7.4. Activiteiten en plannen:  

7.4.1 Bestaande voort te zetten activiteiten 

 jaarlijkse actie ten behoeve van de bewoners van Rijckehove middels een attentie 

 het verlenen van materiële en immateriële steun aan gemeenteleden en niet-

gemeenteleden, bijv. incidentele hulp aan vluchtelingen o.a. via de Cliëntenraad. Voor de 

beoordeling van hulpaanvragen is het regelment steunfonds opgesteld.   

 het onder de aandacht brengen van zaken als:  
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 vakantiebureaus door folders en persoonlijk contact 

 collectedoelen en projecten d.m.v. folders en stukjes in KerkNieuws 

 huisgebonden van gemeenteleden voorzien van kerktelefoon 

 betrokkenheid bij de voedselbank, door:  verwijzende functie (de voedselbank is 

opgenomen in het diaconaal overzicht); het ter beschikking stellen van ruimte; extra 

aandacht door bijv. aanbieden van diner 

 het organiseren van speciale diensten voor een project zoals de High Tea. (ZWO-

activiteit)  

 schrijfacties voor gevangenen met Pasenen Kerst of met vervolgde Christenen op de 

zondag van de lijdende kerk. (Amnesty International, Open Doors)  

 stand op de Schenkelmarkt met aandacht voor diaconie en ZWO 

 inzamelen van postzegels, ansichtkaarten, brillen en cartridges; en van kleding voor 

Dorcas en SAM  

 voedselinzamelactie bij Dankdag voor Gewas en Arbeid.  

 i.s.m. Capelse Kerken in Actie: kerstpakkettenactie 

 

7.4.2 Plannen 

Project Budgetmaatje 

Om te voorkomen dat mensen dieper in de schuld raken en om hen bijstand te bieden die 

schulden hebben gemaakt is er het project Budgetmaatje. Het Algemene College van 

Diakenen participeert hierin. De organisatie is neergelegd bij Samen OIO. Er is een 

aanvraag voor subsidie gedaan bij de gemeente. Binnenkort kunnen de eerste Budgetmaatje 

worden opgeleid om aan het werk te gaan.   

 

Evangelisatiekas 

Het geld bestemd voor evangelisatie uit de voormalig Gereformeerde wijken is op enig 

moment ondergebracht bij de Diaconie. Uit dit fonds wordt sinds er sprake is van 

samenwerking met de Hervormde wijken bijgedragen aan het christelijk onderwijs op de 

openbare scholen, met name voor de aanschaf van Bijbels voor de schoolverlaters. Voor het 

resterende geld zullen de vier Gereformeerde wijken nog een bestemming kiezen.  

 

7.5. Inkomsten en Uitgaven:  

De inkomsten worden verkregen uit: 

 de collecten volgens het gezamenlijke collecterooster 

 vrijwillige bijdragen van gemeenteleden  
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Uitgaven zijn: 

 de verplichte afdrachten aan de PKN organisatie  

 de diaconale doelen en landelijke projecten  

Voorbeelden van vaste afdrachten zijn: Kerk in Actie, Amnesty International, Oikokredit en 

Open Doors. 

Er wordt geld aangehouden voor het Steunfonds (voor incidenteel binnenlands diaconaat, 

gezamenlijk € 35.000) en het Rampenfonds (voor incidenteel werelddiaconaat, gezamenlijk  

€ 28.000). De reserve voor het ZWO bedraagt € 50.000. Als totale reserve wordt het bedrag 

van de jaarbegroting als wenselijk nagestreefd. 

De inkomsten worden verkregen uit de collecten volgens het gezamenlijke collecterooster, 

inkomsten uit de vrijwillige bijdragen van gemeenteleden en giften. Uitgaven zijn de ver-

plichte afdrachten aan de centrale PKN organisatie en de diaconale doelen en landelijke 

projecten van onder andere Kerk in Actie, Amnesty International, Oikokredit en Open Doors. 
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8. College van Kerkrentmeesters  

8.1. Algemeen 

Het college van Kerkrentmeesters heeft als taak om de “stoffelijke belangen” van de PG 

Capelle te behartigen. Tot die stoffelijke belangen behoren in ieder geval: 

 zorg voor Ledenadministratie 

 zorg voor gebouwen 

 personeelsbeleid in brede zin 

 zorg voor financiële administratie 

Uitgangspunt bij dit alles is dat de wijk primair verantwoordelijk is voor de “huishouding” 

binnen de wijkgemeente en medeverantwoordelijkheid draagt voor alle andere 

wijkgemeenten. Echter, hierbij dient te worden opgemerkt dat de verschillende wijken niet 

gelijksoortig zijn voor wat betreft gebouwen. De huidige kerkgebouwen verschillen van stijl 

en karakter. Daar zal in de komende jaren rekening mee moeten worden gehouden in die zin 

dat een eeuwenoud gebouw andere onderhoudskosten zal kennen dan gebouwen van 

recentere datum. Ook het feit dat er drie kerkgebouwen als monumentaal zijn aangemerkt 

door de burgerlijke gemeente kan extra onderhoud en dus geld kosten.  

Het te voeren beleid voor de komende jaren zal er op gericht zijn de staat van onderhoud op 

het juiste niveau te houden waarvoor, naar vermogen, ieders inspanning en bijdragen 

gevraagd zullen worden. Ook zal er door de wijken een sluitende exploitatie moeten worden 

gerealiseerd. De mogelijkheid is aanwezig dat dit niet voor elke wijk haalbaar zal zijn. Er 

zullen dan gezamenlijke initiatieven ontwikkeld dienen te worden om tekorten op de exploit 

atie te voorkomen. Het beleid van het CvK zal er dan ook op gericht zijn die wijken, waar 

deze situatie ontstaat of dreigt te ontstaan, in financiële zin te ondersteunen, in overleg met 

alle wijken (kerkrentmeesters). 

8.2. Visie 

Om een financieel sterke gemeente te zijn en te blijven zullen er een aantal acties nodig zijn 

om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Zoals hierna omschreven zijn, naar het 

inzicht van heden, mogelijke en gewenste acties aangegeven.         

 De wijken krijgen maximale verantwoordelijkheid en vrijheid over de wijkfinanciën, 

binnen de door de AK goedgekeurde begroting. 

 De exploitatie moet op orde zijn. (geen rode cijfers) 

 Situatie creëren waarbij voldoende financiële reserve gevormd wordt voor de 

toekomst (5jaar). 

 Bij exploitatietekorten binnen een wijk acties voorstellen om te voorkomen dat ook 

andere wijken in financiële problemen komen. 
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 Er zorg voor dragen dat het dienstverband van predikanten en medewerkers in 

overeenstemming is met de te besteedbare gelden. 

 Werken aan verhoging van inkomsten. 

 Werken aan verlaging van uitgaven. 

In de Plaatselijke Regeling zijn de bovengenoemde punten verder uitgewerkt. 

 

8.3. Zorg voor Ledenadministratie 

De huidige ledenadministratie is landelijk ondergebracht bij het LRP zo ook de leden van 

kerkelijk Capelle aan den IJssel. Plaatselijke ledenregistratie is verschillend tussen de 

oorspronkelijke Hervormde en Gereformeerde organisaties. Gereformeerd heeft een centrale 

ledenregistratie (kerkelijk bureau) en Hervormd houdt de registratie van haar leden per wijk 

bij. Hervormd heeft dus een gespreide administratie wat de inzichtelijkheid hiervan niet 

vereenvoudigt. Het CvK zal de komende jaren hierin een eenduidig beleid inzetten wat moet 

leiden tot vereenvoudiging en indien mogelijk kostenbesparing. 

8.4. Zorg voor gebouwen 

Het gegeven is dat kerkrentmeesterlijk beheer ook het onroerend goed omvat dat onder het 

eigendom valt van de gezamenlijke protestante kerken. Dat zal ook in de toekomst zo zijn. 

Om e.e.a. in goed beheer te kunnen uitvoeren kan overwogen worden een centrale 

technische commissie in te stellen die bedoeld is als afstemmingsorgaan voor technische 

zaken en eventuele richtlijnen en/of adviezen kan geven aan de wijken. 

De  bedoeling is aan de hand van de opgave door de wijken een beeld te vormen van de 

benodigde financiën die aangewend moeten worden om het plan, na goedkeuring, te volgen 

over een periode van 5 jaar te of langer. Reserveringen zijn hiervoor gemaakt  (er is al een 

fonds voor groot onderhoud). 

8.5. Personeelsbeleid in brede zin. 

Als de fusie tussen de genoemde kerken een feit is wordt, ook in het advies van de 

werkgroep Synchronisatie Personeelszaken, het advies gegeven het CvK opdracht te laten 

verstrekken aan het KKA alle werknemers onder één administratie en loonbelastingnummer 

te brengen. Een en ander dient per 1 januari van enig jaar plaats te vinden om nadelige 

verrekening over de sociale lasten (maximale heffing) te voorkomen. Dit geldt ook voor de 

arbodiensten. Het CvK zal er verder op toe zien dat het aantal Fte’s in overeenstemming is 

met de financiële mogelijkheden van de eventuele wijk en/of het totaal van de wijken. Het 

CvK zal altijd als werkgever namens de gezamenlijke protestantse kerken optreden en 

arbeidsvoorwaarden en emolumenten met betrokkenen afspreken, vastleggen en 

verantwoorden waarna een arbeidsovereenkomst tot stand kan komen. Het CvK doet 

verslag aan de gezamenlijke vergaderingen van de voornoemde afspraken zonder 

vertrouwelijke gegevens die betrekking hebben op personen in die vergaderingen openbaar 

te maken.  
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8.6. Zorg voor financiële administratie 

De financiële administratie is de feitelijke registratie van de financiële geldstromen, 

transacties, bezittingen en schulden waarover verantwoording moet worden afgelegd. Dat 

gaat verder dan het hanteren van een bepaald rekenschema. Het gaat in de basis om een 

verantwoord beheer van de financiële en materiële middelen. Dat beheer bestaat uit 

planvorming (begroten van exploitatie en onderhoud) vastleggen van procedures en 

richtlijnen, uitvoeren van betalingen, registratie en rapportage. 

De wijken zijn, binnen het te voeren beleid, vrij binnen hun gemeente en onder 

verantwoording van de wijkkerkrentmeesters commissies te vormen die een deel van de 

financiën onder hun beheer hebben. Te denken valt hier aan een beheercommissie of een 

tijdelijke commissie i.v.m. het doen plaatsvinden van acties, een bazaar, startzondag e.d. Er 

zal altijd gewerkt worden met een begroting per activiteit en een financiële 

eindverantwoording.  

8.7. Doelstellingen en werkplan 

Doelstelling van het CvK zal zijn: 

Streven naar efficiëntie en effectiviteit in het beheer van de ter beschikking gestelde 

geldmiddelen. 

Financiële samenwerking bevorderen tussen alle betrokken partijen en ondersteuning bieden 

daar waar nodig is. Controle en advies geven aan de wijkgemeenten en commissies op 

financieel gebied. 
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9. Beleidsplannen van de wijkgemeenten 

9.1. Algemeen 

Alle wijken zullen de verantwoordelijkheid krijgen voor het opstellen van het eigen 

beleidsplan waarbij dit beleidsplan van de Algemene Kerkenraad als leidraad doch niet als 

dictaat mag dienen. Elke wijk mag in haar eigen beleidsplan accenten leggen en doelen 

formuleren die passen bij de geaardheid van de wijkgemeente. 

 

9.2. Onderdelen van de wijkplannen  

Wijkgemeenten kunnen op basis van eigen accenten een beleidsplan samenstellen. Daarbij 

is het wenselijk dat de volgende aspecten worden benoemd: 

 Hoe ziet de wijkgemeente haar positie en wat ziet zij als haar taak? 

 Hoe wil zij aan die taak invulling geven? 

 Hoe denkt zij dit financieel te kunnen realiseren? 


