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Taakgroep Pastoraat  
 

Waar staan we nu? 
De taakgroep Pastoraat bestaat uit:  

- Voorzitter 

- Predikanten 

- Vijf ouderlingen (waaronder de voorzitter) 

- Pastoraal medewerkers 

- Wijkteamleden 

  

Bezoek en aandacht voor iedereen 

Ouderlingen en pastoraal medewerkers streven ernaar om alle leden te 

bezoeken in een periode van 2 jaar. In crisissituaties zal bezoek plaatsvinden 

naar behoefte. De predikanten zullen in overleg het bezoekwerk verdelen. 

Nieuw ingekomen leden worden binnen twee maanden door iemand van het 

wijkteam verwelkomd met een bloemetje en informatiemateriaal. Er zijn 5 

wijken. Er wordt naar gestreefd om per wijk 1 ouderling, pastoraal 

medewerkers en wijkteamleden aan te stellen. Voor het ouderenpastoraat 

zullen, afhankelijk van het aantal ouderen in de wijk, pastoraal medewerkers 

voor ouderen worden aangesteld.  

  

Groothuisbezoek/wijkavonden  

Ouderlingen en pastoraal medewerkers organiseren in samenwerking met de 

predikant(en) 1 wijkavond per 2 jaar.  

 

Ouderenpastoraat  

Predikanten, ouderlingen en pastoraal medewerkers dragen er zorg voor dat de 

oudere gemeenteleden (80+) regelmatig en naar behoefte bezocht worden. Er 

wordt gestreefd naar 2 keer per jaar. Bij ziekte en/of stervensbegeleiding zal 

getracht worden de mensen te bezoeken naar behoefte. Tevens worden er 

speciale bijeenkomsten georganiseerd voor deze groep gemeenteleden, zoals 

de kerst- en paasvieringen, de Fendertshofdiensten en de koffiekerk.  

 

 

 

 

 

 

Jeugdpastoraat  

De Taakgroep Pastoraat wil met de jeugdouderlingen samenwerken in een 

actief pastoraat gericht op jeugd en gezinnen. Jonge mensen zijn minder 

vertrouwd met het traditionele bezoek, maar het is van belang dat ook zij 

vanuit het pastoraat aandacht ontvangen en merken dat er met hen wordt 

meegeleefd bij de problemen en vragen waarmee zij te maken hebben. 

 

Vergaderingen  

De ouderlingen van de taakgroep Pastoraat vergaderen zo vaak als nodig is met 

de predikanten. Ieder wijkteam vergadert afzonderlijk en naar behoefte. Een 

keer per jaar komen alle wijkteams bij elkaar. Naast het elkaar informeren over 

het wel en wee van de gemeente en het delen van de zorg, worden pastorale 

onderwerpen besproken.   

 

Doelgroepgerichte bijeenkomsten 

Pastorale ontmoetingen met betrekking tot een bepaalde doelgroep of een 

bepaald thema (jonge gezinnen, belijdeniscatechese etc.) behoren in principe 

tot het werkveld van de taakgroep Gemeente zijn. De taakgroep Pastoraat 

werkt samen met de taakgroep Gemeente zijn in het ondersteunen van deze 

activiteiten, bijvoorbeeld door ze aan te bevelen bij de mensen in de wijken. 

Extra aandacht is nodig voor de groep 30- tot 50-jarigen, in de hoop dat deze 

groep zich ook thuis voelt in de gemeente. 

 

Waar willen we naar toe? 
De taakgroep Pastoraat wil gemeenteleden met elkaar in contact brengen, 

waarbij het onderlinge gesprek en het omzien naar elkaar van groot belang is. 

In tijden van verdriet verleent men pastorale hulp en bij blijde gebeurtenissen 

leeft het pastoraat ook mee. 

 

 

 

 



   

Beleidsplan 2017 – 2021 (8 maart 2017) Pagina 4 

 

 

De leden van de taakgroep Pastoraat zijn alert op gezinnen of alleenstaanden 

die financiële hulp nodig hebben en zij werken daarin samen met de leden van 

de taakgroep Kerk & Wereld. 

 

Er is eens in de twee jaar een contactmoment met de gemeenteleden die 

hebben aangegeven geen bezoek van de kerk te willen. Dit moment kan 

gekoppeld worden aan het brengen van de uitnodiging voor de wijkavond. 

 

Wat zijn onze doelen? 
De taakgroep Pastoraat streeft ernaar iedereen binnen de gemeente, die 

pastorale hulp en aandacht op prijs stellen, in beeld te hebben en de benodigde 

hulp en aandacht te bieden. Daartoe zal de taakgroep de werkwijze zoals 

hierboven beschreven voortzetten:  

- Bezoek en aandacht voor iedereen 

- Een keer per 2 jaar wijkavonden organiseren 

- Een keer per 2 jaar met alle adressen een contactmoment hebben 

- Nieuw ingekomen leden binnen 2 maanden welkom heten 

 

Om bovenstaande te kunnen realiseren is de inzet nodig van de predikanten, de 

ouderlingen, de pastoraal medewerkers, de wijkteamleden en de 

gemeenteleden. Tevens dient men gebruik te kunnen maken van de lokaliteiten 

(De Vijverhof en ‘t Trefpunt) en zullen financiële middelen nodig zijn om het 

een en ander te kunnen uitvoeren. 
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Taakgroep Gemeente zijn   
  

Waar staan we nu? 

 

Organiseren van activiteiten en vorming en toerusting 

Bij het organiseren van activiteiten en vorming en toerusting gaat het om meer 

dan kennisoverdracht. Het is samen leren wat geloven vandaag inhoudt en hoe 

je gemeente van Christus kunt zijn (in het missie- en visiediagram: ‘getuige’ en 

‘gezonden zijn’.) Voor de taakgroep betekent dit dat gemeenteopbouw begint 

bij het bij elkaar brengen van mensen. In dit kader komen er in de gemeente 

diverse groepen en kringen bijeen, sommigen worden geleid door een 

predikant, anderen zijn ‘self-supporting’. Te denken valt aan de belijdenisgroep, 

de zangkring, de gebedskring, de 25+-groep, de 

donderdagmiddaggespreksgroep, de alphagroep en geloven met hart, ziel en 

verstand. Verder organiseert de activiteitencommissie lezingen en zijn er 

bijvoorbeeld bijeenkomsten over geloofsopvoeding. Ook in oecumenisch 

verband worden er thema-avonden georganiseerd via de Open Deurcommissie. 

 

Wij vinden het belangrijk dat deze groepen en activiteiten door blijven gaan. 

 

Waar willen we naar toe? 

Een geloofsgemeenschap waarin iedereen mee kan doen en het onderlinge 

contact wordt bevorderd. De kerk is immers het ene lichaam van Christus dat 

bestaat uit vele delen die elkaar nodig hebben. (I Korinthe 12:12-14) 

 

Wat zijn onze doelen? 

 

- Jeugd 

➢ Speciale diensten voor verschillende doelgroepen (in samenwerking met 

o.a. de taakgroep Jeugd) 

➢ Een jongerenweekend of -reis  

- Zichtbaarheid 

➢ Externe communicatie verbeteren; meer van ons laten zien in Fendert 

Lokaal en onderzoeken hoe Standdaarbuiten te bereiken is. 

 

 

 

 

 

 

- Omzien naar elkaar 

➢ Gastvrije kerk zijn, 

bijvoorbeeld d.m.v. de doopdagviering en glühwein/chocolademelk na 

de kerstnachtdienst. 

➢ Contactpersonen aanstellen die contact leggen met nieuwe gezichten in 

de kerk. 

➢ Thema-avond of activiteit organiseren voor de middengeneratie (30-50 

jaar). 

➢ Startweekend. 

- Open voor het dorp 

➢ Aansluiten bij wat er lokaal wordt georganiseerd zoals de kerstmarkt op 

de Voorstraat, de kunst- en cultuurroute, de braderie op Koningsdag.  

➢ 1x per jaar iets met en voor de gemeenschap organiseren, bij voorkeur 

met het verenigingsleven, zoals muziekkorpsen. 

➢ Bij bijzondere gelegenheden zoals het Lutherjaar 2017 samenwerken 

met omliggende gemeenten. 

➢ Oecumenisch; herdertjestocht, Wereldgebedsdag, startweekend.  
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Taakgroep Jeugd   
  

Waar staan we nu? 
We betrekken kinderen bij de eredienst: 

- De kinderen steken kaarsen aan 

- De kinderen doen een Bijbellezing 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst en daar worden Bijbelse 

verhalen gekoppeld aan het dagelijks leven van de kinderen 

- De eerste zondag van de maand vullen kinderen het voorbedeboekje in 

- De kinderen helpen bij het collecteren 

- De kleinsten zijn tijdens de zegen aanwezig in de kerk 

 

Door de Vakantiebijbelclub kunnen kinderen van buiten de kerk bereikt worden. 

Via een uitnodiging voor de laatste dag worden ook de ouders erbij betrokken 

en wellicht kan dit een begin zijn voor de gang naar de kerk. 

 

We leven mee met de kinderen door hun een kaartje te sturen als ze jarig of 

geslaagd zijn of als een naaste is overleden en we hopen hun zo te laten 

ervaren dat de kerk met hen meeleeft en hulp kan bieden. 

 

We onderzoeken wat er onder jongeren speelt en sluiten aan bij hun 

belevingswereld. We dragen uit dat de kerk niet ouderwets hoeft te zijn. We 

organiseren leuke activiteiten voor hen waarbij voorop staat dat het gezellig is 

en er onderling vertrouwen wordt opgebouwd. 

 

Waar willen we naar toe? 

Een band smeden met de jongeren en zo de kans vergroten dat zij bij de kerk 

betrokken blijven. 

 

Bij de volwassen leden van de gemeente begrip kweken voor de 

belevingswereld van de jongeren en bij de jongeren begrip kweken voor de 

kerkelijke achtergrond van de volwassenen. 

 

 

 

Wat zijn onze doelen? 

- Onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om de kinderen bij de 

eredienst te betrekken, bijv. 1x per maand een kindouderling van dienst of 

een kindgastheer of -gastvrouw samen met een volwassene. 

- In het laatste jaar dat de kinderen de kindernevendienst bezoeken een 

koppeling maken naar Rock Solid en hen daarvoor alvast uitnodigen.  

- Leuke teamversterkende activiteiten voor jongeren organiseren, zoals 

spook- en speurtochten en droppings en spellen. Tijdens deze activiteiten 

kan de kerk ter sprake worden gebracht, maar niet op een krampachtige 

manier. Er wordt eerst ingezet op vertrouwen. 

- Allerhande serieuze onderwerpen bespreken met de jongeren en hen op 

die manier helpen bij het ontdekken van hun identiteit en grenzen. 

Hierdoor ontstaat er een band en ook de ruimte om het geloof in te 

brengen. 

- Jongeren betrekken bij gemeenteactiviteiten zoals de jaarlijkse barbecue of 

een inzamelactie organiseren en hen zodoende in contact laten zijn met de 

andere gemeenteleden. 

- Bezinnen op het aannemen van een kerkelijk jeugdwerker. 
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Taakgroep Kerk & Wereld  
 

 

De taakgroep Kerk & Wereld vervult de diaconale taken van de protestantse 

gemeente. De Bijbel, Gods Woord, is hierbij uitgangspunt en als leidraad dient 

tevens de Kerkorde, specifiek de ordinanties 8 en 11, waarin de diaconale taken 

van de protestantse gemeente worden omschreven. 

 

Waar staan we? 

Het laatst vastgestelde beleidsplan had werking tot 2016. We constateren dat 

het destijds geformuleerde werkplan voor een groot deel nog actueel is. 

Thema’s als Uitwerken Jeugddiaconaat, Diaconale Bewustwording en 

Vraagstukken uit de samenleving zijn ook thema’s voor de komende jaren. 

 

Waar willen we naar toe? 

Christelijk geloof gaat hand in hand met de liefde voor de ander. De drie 

sleutelwoorden in het diaconaat zijn barmhartigheid, gerechtigheid en 

rentmeesterschap. 

Kort en bondig geformuleerd: helpen waar geen helper is. 

Gerechtigheid raakt aan de positie van de arme, de zwakke of de vreemdeling, 

Rentmeesterschap betekent dat we als mensen de taak hebben goed te zorgen 

voor de wereld om ons heen, voor nu en voor de toekomst. 

 

Wat zijn onze doelen? 

We willen in de komende jaren continueren wat we doen en aanvullend daarop 

een aantal doelen realiseren. 
 
1. Groei van de diaconale betrokkenheid binnen de gemeente door: 

- regelmatig contact met de predikanten en het agenderen van 

themadiensten; 

- helpen voorbereiden van de voorbede voor de wereld en mensen in nood 

en hierbij aandacht vragen voor de doelen van de deurbussen; 

- de samenwerking met allen binnen onze gemeente te optimaliseren, in 

het bijzonder de taakgroep Pastoraat, de taakgroep Gemeente Zijn en de 

Jeugdraad; 

- gemeenteleden te stimuleren zich aan te melden voor diaconale taken; 

- samen met gemeenteleden te collecteren, waarbij minimaal één diaken 

aanwezig is. 
 

 

 

 

 

2. Opstellen van een wervingsplan en bezinnen hoe we de ‘dienst der 

offeranden’ een meer duidelijke plaats in de eredienst kunnen geven door 

projecten onder andere te koppelen aan de voorbede (wervingsplan: doel, 

doelgroep, middelen, tijdspad). 
  
3. Omdat de overheid meer accent legt op Nederland als 

participatiesamenleving, verwachten we dat er een groter beroep gedaan 

zal worden op het diaconale werk van onze protestantse gemeente. We 

willen daarom: 

- in gesprek gaan met de burgerlijke gemeente Moerdijk over 

maatschappelijke thema’s; 

- een sociale kaart opvragen; 

- meer en eerder zicht krijgen op nood bij mensen, onder andere door 

verlaging van de drempel van hulp vragen. Wij proberen dit te bereiken 

door gemeenteleden actief te informeren. Daarnaast kan vanuit de 

pastorale bezoeken de diaconie gewezen worden op noodgevallen waarin 

(financiële) ondersteuning gewenst is. 

 

4. De laatste jaren is de vluchtelingenstroom naar Nederland fors 

toegenomen. De verwachting is dat wij ook in de gemeente Moerdijk te 

maken zullen krijgen met de opvang van vluchtelingen c.q. statushouders. 

Ons doel is om daar waar nodig en mogelijk deze mensen te ondersteunen 

om in onze maatschappij hun plek te vinden. Ook in samenwerking met 

andere kerken in de gemeente Moerdijk. 
 
5. Samenwerking met andere kerkelijke organisaties binnen de gemeente 

Moerdijk, zoals het Diaconaal Platform Gemeente Moerdijk (DPGM) en 

Stichting HiP. 
 

6. Jeugddiaconaat opbouwen; we hebben 2 beleidsdoelen geformuleerd. 

- Het benoemen van een jeugddiaken die als aanspreekpunt fungeert voor 

de taakgroep Jeugd en de Vakantiebijbelclub. 

- Bezinning met de kindernevendienst over het introduceren van ‘Kids in 

Actie’ en ‘Actie Schoenmaatjes’. 
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7. Diversen 

- Het houden van inzamelingsacties voor de Voedselbank. 

- Vervoersdienst: het coördineren van vervoer van kerkgangers die anders 

niet naar de kerkdiensten kunnen gaan.                                                                                   
 
8. Zichtbaarheid 

- Zoveel mogelijk gebruik maken van de sociale media. 

- De diaconie zal in 2017 het diaconale gedeelte van de site van onze 

gemeente invullen. 

- Belangrijke collectes en inzamelingsacties bekendheid geven door 

publicatie in de plaatselijke bladen. 

- Lokale projecten met een diaconaal karakter steunen met een financiële 

bijdrage, relevante praktische hulp en actieve promotie van de projecten 

via de daartoe beschikbare kanalen. 

- Aanwijzen van een of meer personen die namens onze gemeente contact 

hebben met de pers of andere media. 

- Communicatiemiddelen eigentijdse vormen geven.  
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Taakgroep Beheer  
  

Waar staan we nu? 

De kerk kan niet bestaan zonder de daarvoor vereiste financiële middelen. Deze 

worden opgebracht door vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, collectes en 

schenkingen. De taakgroep Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van 

deze financiële middelen en de overige stoffelijke zaken van de kerk. 

 

De gemeente heeft een vaste kern gemeenteleden die zorgt voor een jaarlijks 

licht stijgende vrijwillige bijdrage. Gezien de vergrijzing van onze gemeente is 

het zeer de vraag of we dit ook kunnen vasthouden. Er is een flinke groep 

vrijwilligers die zich wil inzetten voor de kerk. Hierdoor kan de taakgroep 

Beheer de kosten zoveel mogelijk beperken. De taakgroep Beheer is een 

actieve club die het reilen en zeilen in de gemeente goed ondersteunt.  

 

Door afspraken die zijn gemaakt tijdens de fusie naar één Protestantse 

Gemeente in 2013, heeft de taakgroep op korte termijn te maken met te hoge 

structurele kosten. Hierdoor neemt het eigen vermogen jaarlijks af. Het RCBB 

(Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) heeft hierover ook 

haar zorgen voor de toekomst uitgesproken. De grootste kostenpost betreft het 

pastoraat. Ook de jaarlijkse onderhoudskosten voor de gebouwen hebben 

impact op de begroting.  

 

Waar willen we naar toe? 

We willen het werk met de vele vrijwilligers continueren en hen zoveel mogelijk 

enthousiasmeren voor dit werk. Waar nodig zullen we dit aanvullen met 

betaalde arbeid. Zo willen we een gezonde basis creëren, zodat de taakgroepen 

Pastoraat en Gemeente zijn kunnen bouwen aan een actieve en zichtbare 

gemeente. 

 

Wat zijn onze doelen? 

In lijn met het beleidsplan heeft de taakgroep Beheer de volgende 

doelstellingen geformuleerd: 

1. Uiterlijk binnen de periode van dit beleidsplan evenwicht tussen inkomsten 

uit levend geld en de totale lasten bereiken, door reductie van kosten. 

- De kosten voor pastoraat verlagen door terug te gaan naar één 

predikantsplaats. 

 

 

 

 

 

- Het beschikbaar houden van voldoende middelen om het doel van het 

beleidsplan op het gebied van jongeren te ondersteunen; mogelijk door 

een bijdrage aan een (regionale) pastoraal jeugdwerker. 

 

2. Rendabeler exploitatie van gebouwen 

- Afstoten van het kerkgebouw in Standdaarbuiten voor 31-12-2017 

- Vergroten inkomsten uit verhuur kerkgebouwen en verenigingsgebouwen 

aan derden (tentoonstellingen, concerten, uitvaartbijeenkomsten, etc.). 

  

3. Optimaliseren vrijwillige bijdrage in jaarlijkse actie kerkbalans en andere 

acties. 

- Inzichtelijk maken van ‘niet-bijdragers’ en deze zo mogelijk ombuigen in 

‘bijdragers’. 

- Betaalproces verder vergemakkelijken en optimaliseren. 

- Werken aan betere communicatie, om mensen bewust te maken van het 

belang. 

- De ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) beter onder de 

aandacht brengen en de voordelen ervan benutten. 

 

4. Verhogen inkomsten uit collectes in erediensten en andere collectes. 

- Specifieke doelen communiceren in plaats van algemeen ‘onderhoud 

kerk’. 

- Duidelijke communicatie in kerkdiensten, kerkblad, PR en op de website. 

- Beleid ontwikkelen voor vervanging van acceptgiro’s. 

 

5. Verhogen inkomsten uit activiteiten. 

- Er zijn drie activiteiten: bazaar, fancy fair en kerstmarkt. We willen meer 

bereiken door focus te leggen op deze evenementen en geen (of beperkt) 

andere activiteiten er om heen. 

- Nieuw elan door het samenwerken van de activiteitencommissies; hierin 

ook bijdragen aan zichtbaarheid van de gemeente in het dorp. 
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Structuur kerkenraad 
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Het aantal leden per taakgroep is beschreven in het organigram op de vorige 

pagina. Het werk in de gemeente is verdeeld in 5 taakgroepen. De 

ambtsdragers van deze taakgroepen vormen de kerkenraad. Naast de 

voorzitter, de scriba en de predikanten, neemt uit iedere taakgroep één 

ambtsdrager plaats in het moderamen. Op liturgisch gebied worden de 

predikanten ondersteund door de liturgische werkgroep (maakt geen deel uit 

van kerkenraad/moderamen).  

 

De leden van de taakgroep (niet ambtsdragers) worden op voordracht van de 

taakgroep benoemd door de kerkenraad. Tot taakgroeplid kunnen worden 

benoemd zowel doop- als belijdende leden. Ook gastleden kunnen taakgroeplid 

worden. Bij de bevestiging van doopleden als taakgroeplid, zullen de 

kernvragen van belijdenis worden opgenomen in het bevestigingsformulier. 

 

Een taakgroeplid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. Gelijk de 

procedure voor kerkenraadsleden, kunnen taakgroepleden maximaal 3 periodes 

van 4 jaar aanblijven. Taakgroepleden worden in een kerkdienst bevestigd. Een 

uitzondering hierop geldt voor de taakgroepen Jeugd en Gemeente zijn. De 

leden van deze taakgroepen worden niet in een kerkdienst bevestigd; zij 

ontvangen geen vertrouwelijke informatie op pastoraal of financieel vlak. 

 

De kerkenraadsleden vertegenwoordigen de taakgroep in de kerkenraad en het 

moderamen. In de taakgroep worden voorstellen tot besluit geformuleerd. In de 

kerkenraad worden de definitieve besluiten genomen. 

  

De penningmeester van een taakgroep dient lid te zijn van de kerkenraad. De 

administrateur kan voor onbepaalde tijd worden benoemd.  
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Verenigingsbesluiten 2013 
  

In het verenigingsproces zijn diverse verschilpunten tussen de Hervormde 

Gemeente en de Gereformeerde Kerk besproken en overeengekomen. Deze 

besluiten blijven van kracht. Twee specifieke besluiten worden in dit beleidsplan 

toegelicht. 

   

- Zegenen van levensverbintenissen 

De Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten heeft 

geen definitief standpunt ingenomen ten aanzien van het zegenen van 

levensverbintenissen (anders dan het huwelijk tussen man en vrouw). In het 

verenigingsproces is in een intentieverklaring overeengekomen hoe met een 

mogelijk verzoek zal worden omgegaan. Voordat de kerkenraad tot 

besluitvorming is gekomen, is de gemeente gehoord. Er is geen bezwaar 

tegen dit besluit ingebracht. Dit betekent dat de kerkenraad bij een dergelijk 

verzoek in lijn met deze intentieverklaring kan en zal besluiten. De 

intentieverklaring blijft van kracht totdat de kerkenraad een definitief besluit 

heeft genomen, dat dan ook kan worden opgenomen in de plaatselijke 

regeling. 

- Homofilie en ambt 

In het verlengde van bovenstaand besluit is tevens gesproken over homofilie 

en ambt. Ook hiervoor geldt dat de verenigingsbesluiten van 2013 zullen 

worden gecontinueerd. 

 

Het voornemen is om binnen de looptijd van dit beleidsplan in de gehele 

gemeente voldoende draagvlak te creëren om het gesprek over deze 

verenigingsbesluiten aan te gaan.  

 

  

  

 


