Beleidsplan Protestantse Gemeente Rijnwaarden
2021-2025
Inleiding
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden (Mattheus
18:20)
De Protestantse Gemeente Rijnwaarden is gevestigd in een kleine, monumentale,
zogenaamde zaalkerk met aanbouw in het dorp Lobith (regio de Liemers). Van daaruit
worden, naast Lobith, de dorpen Tolkamer, Herwen, Aerdt, Pannerden, en Spijk bediend,
tezamen lokaal bekend als “het Gelders eiland”. Gezamenlijk vormen de gelovigen uit deze
dorpen de Protestantse Gemeente Rijnwaarden. Van twee kerkgebouwen, in Tuindorp
(Tolkamer) en Aerdt, hebben we in de loop der jaren afscheid moeten nemen. Op een
gemeente-ochtend over de toekomst van onze gemeente bleek het blijven kerken in het
eigen gebouw bovenaan de wensenlijst te staan. De reis naar een kerkgebouw elders in de
Liemers voor de vieringen en activiteiten buiten de diensten zullen velen niet gaan maken.
De sociale functie van het kerkgebouw en de activiteiten wordt in de dorpen zeer
gewaardeerd. Er is een grote betrokkenheid tussen de gemeenteleden.
De gemeente heeft een eigen voorganger; door financiële beperkingen van de gemeente,
noodgedwongen, met een klein dienstverband van 33%. Zij gaat 1x per maand voor, en zij
wijdt zich aan de pastorale taken. De overige diensten worden ingevuld door
preekwaarnemers. De gemeente kan een beroep doen op een vast contingent van,
merendeels gepensioneerde, gastpredikanten, die enthousiast voorgaan in onze gemeente.
Een trouwe groep vrijwilligers is actief in alle geledingen van het kerkenwerk: onderhoud
gebouwen en begraafplaatsen, geldwervingsacties ten bate van goede doelen, bezoekwerk.
De kerk vertrouwt op twee kosters, bijgestaan door een schoonmaakster. We verheugen ons
in drie organisten.
De gemeente is gevestigd in een zogenaamd krimpgebied, en kenmerkt zich onder andere
door een hoge gemiddelde leeftijd van haar leden. De gemeente telt plusminus 100
gezinnen, waarvan 20 tot 50 personen trouwe bezoekers zijn van de vieringen. De gevolgen
voor onze gemeente van het bijzondere jaar 2020 zijn bij het opstellen van deze nota nog
niet duidelijk. Zeker is dat wij in 2020 veel van onze vaste kerkgangers niet in de diensten
(voor zover toegestaan) hebben gezien. Velen behoren tot de bevolkingsgroep, die extra
risico loopt.
Met in het achterhoofd de wens van de gemeente om zo lang mogelijk op de eigen plek te
blijven kerken, neemt een vertegenwoordiging van de kerkenraad deel aan het overleg van
de zes Liemerse kerken, waarin diverse vormen van regionale samenwerking worden
verkend. Binnen de tijdspanne van dit beleidsplan zal het zeker tot een vorm van
samenwerking komen.
Deze omstandigheden in acht nemend, komt de kerkenraad tot de volgende
beleidsvoornemens voor de periode 2020-2025. Daarbij wordt alle ruimte opengehouden
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voor voortschrijdend inzicht naarmate de gevolgen van de corona-maatregelen en de
voortgang van de Liemerse samenwerking zichtbaar worden.

College van Kerkrentmeesters
Uitgangssituatie
Doelstelling: het in overleg met en met verantwoording aan de kerkenraad, scheppen en
onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de
gemeente. Dit doet het college door middel van een vierjaarlijks beleidsplan en de jaarlijkse
begroting en jaarrekening. Het college maakt en voert plannen uit om in de materiele
voorwaarden voor de gemeente te voorzien. Het college:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Draagt zorg voor de geldwerving, en wel door het inzamelen van de collectes tijdens
de kerkdiensten, het stimuleren van de vrijwillige bijdrage, o.a. door de actie
Kerkbalans, het vragen van vergoedingen voor bepaalde diensten, zoals rouw- en
trouwdiensten en het verhuren van ruimten in de gebouwen (niet in alle gevallen
tegen financiële vergoeding.) Ook op andere wijze kan eventueel per gelegenheid
financiële bijstand gegenereerd worden.
Draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere
activiteiten van onze gemeente.
Beheert de goederen van de gemeente, en blijft daarbij binnen de grenzen van de
door de kerkenraad vastgestelde begroting en het beleidsplan.
Fungeert als opdrachtgever van de kosters.
Beheert de administratie van de begraafplaatsen.
Beheert de archieven van de gemeente.
Beheert de verzekeringspolissen.
Voert een administratie die een volledig inzicht geeft in alle inkomsten en uitgaven,
bezittingen en schulden van de gemeente.
Draagt zorg voor de financiële regeling inzake het kerkblad en eventuele liturgieën.
Houdt de ledenregisters en de doop-, belijdenis- en trouwboeken bij.
Coördineert het gebruik van de ruimten in de kerkelijke gebouwen voor de ten
behoeve van de gemeente te ontplooien activiteiten.
Stelt de ruimten en de daartoe behorende inventaris aan derden, al of niet tegen
vergoeding, in gebruik af, waarbij te allen tijde de ruimten bij voorrang voor kerkelijke
doeleinden beschikbaar worden gesteld.
Draagt zorg voor de betaling van facturen en kosten betreffende kerkdiensten,
onderhoud gebouwen, verzekeringen, belastingen en alle andere kosten betreffende
het reilen en zeilen van de gemeente. Ook afdrachten van collectes aan diaconie of
instanties, waarvoor is gecollecteerd.

Het college van kerkrentmeesters laat zich bij de zorg voor het kerkgebouw en de orde daarin
tijdens de kerkdiensten bijstaan door één of twee kosters. Binnen het college van
kerkrentmeesters zijn de taken in de portefeuilles naar de leden van het college toebedeeld.
Op dit moment als volgt: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Buiten dit
college is een administrateur beschikbaar, die nauw samenwerkt met de penningmeester.
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Voorgenomen beleid
•

De ruimten zo goed en zoveel mogelijk te gebruiken voor initiatieven van mensen
binnen en buiten de kerk. Of zelf nieuwe initiatieven te ontplooien ten behoeve van
het ontwikkelen van het gemeenschapsgevoel van samen kerk zijn.
Bijvoorbeeld: Inloopmiddagen voor ouderen, kennismakingsbijeenkomsten met
vluchtelingen, yoga- en tai chi-lessen, borduur- of knutselgroepen,
bezinningsbijeenkomsten met diverse onderwerpen, de werkgroep Spirizin die films
of lezingen organiseert, concerten, enz. Het college zou mee moeten werken om
mensen te enthousiasmeren of tegemoet te komen.

•

Samenwerking met de regiogemeenten voor bestuurlijke continuïteit in de toekomst.

•

Bijwerken van verplichtingen betreffende de kerkhoven. Directe stappen worden
ondernomen om de financiën van de begraafplaatsen te scheiden. Een aparte
bankrekening wordt daartoe geopend en een meerjarenplan wordt opgemaakt met
betrekking tot eventuele inkomsten en uitgaven in de toekomst.

•

Digitale voorzieningen scheppen voor het opnemen en uitzenden van de erediensten.

•

Zorgdragen voor goed onderhoud van de gebouwen aan de hand van de jaarlijkse
inspectierapportage van Monumentenwacht.

•

Een verantwoord financieel meerjarenplan opstellen.

•

Jaarlijks de voortgang van het beleidsplan bespreken en toetsen.
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Pastorale raad
Uitgangssituatie
De pastorale raad bestaat uit de vaste predikant en twee ouderlingen. Taakgebieden zijn de
zondagse eredienst en het pastoraat.
In de zondagse eredienst komt de gemeente samen voor de ontmoeting met God en met
elkaar rondom het Woord en de sacramenten. Het is de plek van inspiratie en spiritualiteit.
De geloofsbelijdenis en tien geboden worden niet wekelijks gelezen of uitgesproken, wel als
de Maaltijd van de Heer gevierd wordt, bij bevestiging van ambtsdragers en als er gedoopt
wordt. Vier keer per jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. We doen dat lopend en
symboliseren daarmee dat we als Gods volk onderweg zijn. Alle kerkgangers – jong en oud,
leden en niet-leden van onze gemeente en/of van onze kerk – worden genodigd om te delen
in het mysterie van de verbondenheid met Christus en Christus’ verbondenheid met ons.
Van harte worden genodigd allen die Christus van harte liefhebben.
De lofzang houden we gaande door het zingen van liederen uit, onder andere, het Liedboek
– Zingen en bidden in huis en kerk. Ook werken regelmatig koren van elders, vocale en
instrumentale solisten mee.
Tijdens de kerkdiensten is er om de week voor de kinderen in de basisschoolleeftijd
kinderkerk. We beginnen de diensten gezamenlijk in de kerk, na een korte uitleg aan de
kinderen gaan zij naar hun eigen ruimte. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug
in de kerk, zodat wij allemaal met de zegen van God de nieuwe week ingaan. Na de zondagse
diensten is iedereen van harte welkom in de Ontmoeting voor een kopje koffie/thee.
Naast de diensten op zondag, verzorgt onze gemeente maandelijks diensten in Lobede, het
woonzorgcentrum in Tolkamer.
De kinderkerk onderhoudt nauwe banden met de RKK te Lobith. Naast de gezamenlijke
viering van hoogtijdagen vinden er verschillende activiteiten plaats.
De jeugdkerk is er voor de tieners. De predikant verzorgt bijeenkomsten, waarin met elkaar
gesproken wordt over samenleving en kerk.
De grondgedachte van het pastoraat is vanuit onze geloofsopvatting aandacht schenken aan
allen in en buiten onze protestantse gemeente. Predikant en ouderlingen, bijgestaan door
de contactpersonen van de Warme Deken, hebben hierin een leidende en stimulerende rol.
“Omzien naar elkaar” is echter een taak van de hele gemeente.
Er worden diverse activiteiten aangeboden die de saamhorigheid en het “omzien naar
elkaar” stimuleren. Te denken valt aan de wandelgroep, gezamenlijk eten, het doordeweeks
openstellen van de kerk voor een moment van stilte en bezinning en al sinds lange tijd de
inloop op woensdag voor ouderen. We vinden het belangrijk dat het gebouw “de
Ontmoeting”, gelegen naast de kerk, als gemeenschapshuis fungeert. We staan daarin open
voor initiatieven.
De website en het YouTube kanaal van onze gemeente bieden de mogelijkheid om via de
digitale weg met elkaar in contact te komen en te blijven. Zeker als de kerkgang om wat voor
reden dan ook onderbroken is.
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Diaconie
Uitgangssituatie
De diaconie geeft uitvoering en leiding aan de diaconale roeping van de kerkelijke gemeente.
De gemeente vervult haar diaconale roeping door te delen in wat haar aan gaven is geschonken. Daarbij richten we ons op alle naasten in nood door middel van delen, helpen en
getuigen. De opdracht van de diaconie is zichtbaar in de volgende taakgebieden:
•
•
•
•
•
•

Deelname van een diaken aan de erediensten.
Voorbereiding en mede-uitvoering van het Heilig Avondmaal.
Stimuleren, inzamelen en besteden van de gaven van de gemeente.
Toerusten van de gemeente voor haar diaconale roeping.
Signaleren van knelsituaties en het verlenen van bijstand aan wie dat behoeft, binnen
en buiten de kerkelijke gemeente.
Beheren van de financiële middelen, bestemd voor het diaconaat.

De diaconie functioneert momenteel met twee personen, een penningmeester en een secretaris. Er is behoefte aan een derde ambtsdrager.
De financiering van de diaconale activiteiten vindt plaats uit de pachtopbrengst van de gronden, collectes tijdens de diensten, geldwervingsacties en individuele giften.
Ten behoeve van de continuïteit wordt een beperkt aantal projecten, waaronder twee voedselbanken in de eigen regio en een weeshuis in Tanzania, structureel en langdurig financieel
gesteund. Ten bate van deze doelen worden geldwervingsacties op touw gezet. De verkoop
van eigen producten tijdens de dankdag voor de oogst en de oliebollenactie zijn jaarlijks terugkerende hoogtepunten. Met collectes tijdens de kerkelijke feestdagen en bij rampen in
de wereld wordt aangehaakt bij Kerk in Actie. Incidenteel worden in nood verkerende individuen, die zich tot de diaconie wenden, geholpen met een kortdurende financiële bijdrage en
begeleiding naar de reguliere hulpverlening.

Beleidsvoornemens
•

•

De diaconie is enige jaren bemenst geweest door een enkele persoon. Sedert een
jaar zijn we met tweeën. Dat is voldoende om de bestaande activiteiten goed te laten
verlopen. Om nieuw beleid te kunnen uitvoeren, zijn we bij voorkeur met drie personen. We zoeken dan ook versterking. Op het gebied van de fondsenwerving kan de
participatie door gemeenteleden worden uitgebreid.
Acties en collectes, die breed gedragen worden door de gemeente, brengen meer op
en versterken de saamhorigheid. Het wekelijks collecteren “voor de diaconie” mag
plaatsmaken voor het benoemen van doelen; van Kerk in Actie, of op een andere
manier aangedragen. Bij de uitvoering van acties wordt dankbaar gebruik gemaakt
van de vrijwillige hulp van gemeenteleden. De volgende stap is gemeenteleden aan
te moedigen om zelf doelen in te brengen en deze aan de gemeente te presenteren.
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•

•

•

De nood in de wereld is groot, en ook in onze onmiddellijke nabijheid is er armoede.
De diaconie beschikt van oudsher over eigen middelen, waarvan de bestemming aan
strenge regels is gebonden. Diaconieën hebben in de loop der tijd dit vermogen op
verantwoordelijke wijze beheerd. Het uitgeven is echter een probleem. De diaconie
neemt zich voor om in deze beleidsperiode dit vermogen vaker aan te spreken, en
daartoe actief op zoek te gaan naar de behoeftigen dichtbij en in de wereld.
De diaconie reageert ad hoc op individuele hulpvragen. Het zou beter zijn als de diaconale hulpverlening was ingebed in een breder kader van maatschappelijke dienstverlening. De hulpvrager zou op een meer structurele manier geholpen kunnen worden, en de diaconie hoeft niet alleen, en dus vanuit een beperkt perspectief, de hulpvraag en het beste antwoord daarop te beoordelen. De diaconie zal in deze beleidsperiode aansluiting zoeken bij andere maatschappelijke organisaties in de regio.
De op handen zijnde samenwerking van de Liemerse protestantse kerken heeft al geleid tot een gezamenlijk diaconaal project. Naarmate het proces tussen de kerkenraden en de voorgangers vordert, zal ook de diaconie samenwerking met de collega’s in
de andere vijf kerken zoeken.

Lobith, 1-1-2021
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