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1. Inleiding:
De Protestantse Gemeente in Zelhem wil midden in de wereld, midden in de samenleving
staan. In de wereld is veel gaande en dus kunnen we veel betekenen, dichtbij en veraf.
De ontwikkelingen, veraf en/of dichtbij, maken het nodig om als Lambertikerkgemeente opnieuw
een positie te bepalen. Om uit te spreken wie we zijn, waar we voor staan. Dat kan deels op
basis van het vorige beleidplan (2008). Ons verleden hoeven we niet te vergeten. Belangrijker
is om na te denken over de toekomst. Over hoe we over vijf jaar in de wereld, in de
gemeenschap kunnen en willen staan.
Dit beleidsplan wil die positie bepalen en de koers daartoe uitzetten.
In het dorp Zelhem staat de Lambertikerk, letterlijk, centraal. Waar je ook bent, binnen of buiten
het dorp, een blik naar de horizon toont de karakteristieke kerktoren. Het vertelt waar je
ongeveer bent en de klokken lieten, zeker in het verleden, maar ook nu nog, horen hoever de
dag of nacht gevorderd is. ‘Pap eten’, als om 21.00 uur de papklok beiert, is weliswaar niet
meer de praktijk. Toch markeert het een vast moment op de avond, net zoals het kerkgebouw
een vaste plaats in de dorpskom van Zelhem heeft. In het beleid mogen we, kunnen we die
centrale plaats van het kerkgebouw als een kans zien.
We zijn trots dat we kerkgemeente mogen zijn binnen de muren van de aloude kerk. Veel
belangrijker: we zijn er trots op dat we ook kerk mogen/ kunnen zijn buiten de (veilige) muren
van de Lambertikerk. De kern van geloven is immers oog hebben voor elkaar! Oog voor
eenzame of ernstig zieke mensen, oog voor de (groeiende) armoede in ons dorp, oog voor de
scherpere tegenstellingen tussen mensen, groepen, landen en ook geloven. Deze
ontwikkelingen maken dat we vol aan de bak moeten. Aan de slag vanuit de overtuiging dat
geloof ruimte geeft en moet geven, voor iedere individuele mens.
Kerkorde verplicht
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) schrijft voor dat er een beleidsplan
moet zijn. Niet om het in de kast te leggen. Een beleidsplan geeft kaders waarbinnen we de
activiteiten, de geloofsbeleving, de gewenste liturgie etc. kunnen plaatsen. En op basis waarvan
we elkaar kunnen bevragen of iets leidt langs een rechte weg, een omweg of zelfs een
doodlopende weg naar het beoogde doel in de toekomst.
Tegelijk is het geen dogma, bijstelling tussentijds mag, kan en moet wellicht soms. Geen
bijstellingen vanwege incidenten, wel als sprake is van een niet haalbaar of zelfs niet meer
gewenst doel in de toekomst. Een levend, zich ontwikkelend document dus.
Acties
Een aantal meer of minder actuele deelplannen bestaat al in onze gemeente. Naast het
huiswerk van het vaststellen van beleidsdoelen, komt de taak om deze bestaande notities te
screenen op hun bijdrage aan de (nieuwe ) doelen. Mogelijk passen ze perfect, wellicht is het
(hoog) tijd voor vernieuwing.
Het beleidsplan kent daarmee een gelaagde uitwerking. De hoofddoelen in het beleid stelt de
kerkenraad op en, na consultatie van de gemeente, vast. Vandaaruit worden bestaande
deelplannen gescreend of nieuwe geschreven.
Kern
Het beleidsplan vormt de handleiding, de handreiking van de Lambertikerkgemeente voor haar
leden, voor haar manier van geloofsbeleving, in eigen kring en in de wereld.
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2. Bezinning op het kerk zijn anno 2015
Kerk zijn is heden ten dage een uitdaging. De vanzelfsprekendheid van 50 jaar geleden is
verdwenen, de kerk moet in de maatschappij haar eigen plaats verwerven. Belangrijk in het
streven naar deze eigen plek is het kennen van ontwikkelingen in de wereld, in Nederland, in
Zelhem. Geen volledig beeld, wel zoveel mogelijk de herkenbare zaken. Dat geeft handvatten
deze te duiden en onze eigenheid daarin weer te geven.
1. De Protestantse Kerk in Nederland bestaat 10 jaar. Er is geen discussie over haar bestaan,
wel over de koers die zij moet varen. De Lambertikerkgemeente in Zelhem erkent haar
protestantse basis, zoekt wel haar eigen mogelijkheden binnen dit geheel.
2. Diverse maatschappelijke veranderingen zijn te onderkennen.:
a. Het agrarisch karakter, lang bepalend voor Zelhem, is niet meer toonaangevend. De
dorpskernen zijn sterk ontwikkeld, het aantal landbouwondernemers is fors gedaald, het
aantal niet-agrarische buitengebied-bewoners is gestegen.
b. De Lambertikerkgemeente was een volkskerk, met lange tijd vaste gewoonten. Nu zijn
belijdenis, doop en zelfs een kerkelijke uitvaart geen vanzelfsprekendheden meer.
c. Er is sprake van een vergrijzende bevolkingsopbouw, de enkele nieuwe wijken zijn
vooral gericht op de ‘gevestigde’ generatie. De oudere volksbuurten kennen meer
(sociale) armoe. De huizenmarkt in Zelhem biedt jonge starters weinig soelaas.
d. Een toenemende mondigheid (emancipatie). Daarin spelen de mogelijkheden van het
digitale netwerk een grote rol.
e. Vrijwilligerswerk ligt minder in de belangstelling. Deels door economische
ontwikkelingen, inclusief verzwaring van werkdruk, anderszins ook door een mindere
betrokkenheid bij organisaties/verenigingen. Individualisme wordt sterk nagestreefd en
ook hoog gewaardeerd. Ook in politiek beleid stuurt men aan op individualisme.
f. Er zijn minder kinderen per gezin, vaak begint men op latere leeftijd aan kinderen.
Daarbij kiest men ook vaak voor de combinatie met werk en/of carrière. Dat betekent
fors tijdsbeslag. Daarnaast is meer dan ooit sprake van gebroken of niet conventioneel
opgebouwde gezinnen. Dit eist tijd en energie van mensen.
g. De economische voorspoed, gecombineerd met de vrijheid van kiezen maakt de
beleving rond godsdienst anders. Naast het gevoel dat men zonder geloof wel door het
leven kan, zijn er (veel) andere mogelijkheden voor geestelijke ontwikkeling.
h. De multimediale ontwikkeling maakt dat iedereen snel geïnformeerd wil worden en
overal een mening over heeft. De meer doordachte manier van in het leven staan, doet
het minder in de populistische wereld van de social media.
i. Een aantal incidenten (misbruik) maakt dat de kerk (en de religie) niet meer het vaste
baken is/zijn voor mensen.
3. Kerkelijke veranderingen:
a. Veel niet-actieve kerkleden verbreken de formele band met de kerkgemeente. Daardoor
loopt het aantal lidmaten terug. De druk om lid te blijven (voor de bühne) is niet meer
aanwezig. Als Lambertikerkgemeente vragen we ook mensen om zich bewust te zijn
van hun (niet-actieve) band met de kerk. En, wanneer zij meerdere jaren al financieel
niet bijdragen, na te denken of zij de band in stand willen houden.
b. Kerkgang wordt minder een gewoonte en meer een keuzemoment. Mensen bezoeken
minder frequent kerkdiensten, men kiest ook specifiek voor bepaalde diensten.
c. Door een veelheid aan activiteiten, commissies en werkgroepen zijn de actieve
kerkleden vaak intensiever betrokken bij het kerkenwerk. Maar tegelijk is het moeilijker
om alle beschikbare plekken en specifiek de vacatures bij de ambtsdragers ingevuld te
krijgen. Men lijkt zich vooral min of meer vrijblijvend en op een eigen favoriete plek te
willen inzetten. Minder actieve leden raken op grotere afstand tot het kerkelijk gebeuren.
d. De Lambertikerkgemeente heeft zich duidelijk naar de samenleving gewend. Zij wil
midden in de dorpsgemeenschap staan en zich letterlijk en figuurlijk open opstellen.
e. De bijdrage voor Kerkbalans ligt al lang op eenzelfde niveau. Het aantal bijdragende
leden daalt, dat betekent dat zij die wel bijdragen meer zijn gaan geven. Tegelijk bestaat
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er een grote groep die (relatief) kleine bedragen bijdraagt. Ten opzichte van het
landelijke/provinciale beeld liggen de bijdragen in Zelhem per lid boven het gemiddelde.
f. De Lambertikerkgemeente organiseert veel voor de plaatselijke jeugd. De groep die
deelneemt is echter beperkt. De deelname aan de catechese is naar verhouding groot.
Een kleine groep jongeren bezoekt ook kerkdiensten.
g. De aanwas in de jongste groep (0-10 jaar) is zeer beperkt, de kinderkerk heeft met
steeds minder deelname te maken. Van de oppas wordt heel weinig gebruik gemaakt.
h. De afgelopen jaren is de discussie over de ontwikkeling van de gemeente ontaard in
discussie over het functioneren van de predikant(en). Dit remt enorm in het ontwikkelen
van nieuwe beleid, nieuwe activiteiten. En het zorgt dat mensen gefrustreerd afhaken.
Bovenstaande punten geven zaken aan waar de Lambertikerkgemeente voor staat/komt te
staan. Daarop inspelen vraagt veel initiatief, het is wel noodzakelijk om een plaats in de
samenleving te behouden.

3. Gemeentevisie
De Lambertikerkgemeente wil een uitstraling hebben en haar houding laten zien op basis van
hierna genoemde uitgangspunten:
 De Lambertikerkgemeente (formeel: de Protestantse Gemeente te Zelhem) is een open
gemeente die midden in de (Zelhemse) samenleving staat.
 De Lambertikerkgemeente put haar inspiratie en levenshouding uit de Bijbel en wortelt in de
protestantse traditie. Zij is ingebed in het verband van de Protestantse Kerk in Nederland en
onderhoudt brede oecumenische contacten.
 De Lambertikerkgemeente schaamt zich niet voor het evangelie.
 Aan het gemeenteleven wordt vorm en inhoud gegeven door binnen de Lambertikerkgemeente mensen in tal van activiteiten te betrekken.
 Op de zondagen en de christelijke feestdagen zijn er kerkdiensten. Deze vormen de spil van
het kerkelijk leven. In de kerkdiensten zoekt de gemeente en ieder individueel lid de
ontmoeting met God. Dit leidt tot een ontmoeting met onszelf, met onze directe medemens
en met de wereld.
 De toewijding aan God en het invulling geven aan het dagelijkse leven vormen één geheel.
 De zondagse eredienst kan niet los gezien worden van het handelen in de verdere week.
 Zang en muziek zijn belangrijke elementen in de identiteit van de Lambertikerkgemeente.
Variatie is een groot goed. Hierbij wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van een
ieders talent: samenzang, orgelspel, overige (koor)zang en muziek. En er is ruimte voor
jongeren met hun eigentijdse muziekinvulling.
 De Lambertikerkgemeente houdt kinderen en jongeren duidelijk voor ogen, betrekt hen bij
de vieringen en maakt graag gebruik van hun medewerking.
 Rondom de zondagse kerkdiensten circuleren tal van groepen, activiteiten e.d. die hun
werken en beleven ontlenen aan de gemeenschap van de Lambertikerkgemeente. Diverse
(werk)groepen leveren hun bijdrage aan de erediensten.
o Ook halen zij hun sterkte, hun motivatie uit hun eigen functioneren.
o Zo kan iedere groep een afspiegeling zijn van (een deel van) het gemeenteleven van
de Lambertikerkgemeente.
 De Lambertikerkgemeente wil de persoonlijke inspiratie en de eigen zoektocht van mensen
serieus nemen en daarin oprecht gesprekspartner zijn. Dat leidt tot een veelkleurig en
veelvormig gemeenteleven, waarin de eenheid in Christus in de verscheidenheid beleefd
wordt. Een breed scala aan activiteiten is mogelijk binnen de identiteit van de gemeente.
 De Protestantse Gemeente te Zelhem ervaart het als haar kracht open te staan voor
verschillende groepen mensen met verschillende visies en wil hen tegemoet treden en/of
een relatie aangaan zonder de eigen visie te veronachtzamen.
De Lambertikerkgemeente wil een vierende, lerende, delende, dienende en oecumenische
gemeente zijn, waarin het heden, met behulp van de christelijke geloofstraditie, geplaatst wordt
in het perspectief van de toekomst.
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4. Doelstelling
Wat is het doel van onze Lambertikerkgemeente? Waar staan we voor, waar gaan we voor,
waar willen we met elkaar naar toe? Dat proberen we hieronder te verwoorden.
De drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, vormt de grondslag van het gemeenteleven.
We willen op grond van de Bijbel
delen in de ruimte die God geschapen heeft in Jezus Christus
en door de gaven van de Geest
vorm geven aan het gemeenteleven.
Met behulp van geloof, hoop en liefde
willen we onszelf en anderen kleuren tot kinderen van God en
de samenleving waarin wij leven plaatsen in het perspectief van het Koninkrijk.
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja
2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit, of is gewond,
halleluja
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja
(Lied 973 uit het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk)

Het geloof is onze inspiratiebron, de basis voor ons handelen in kerk en werk, op zondag en
door de week, in onze gemeente en daarbuiten. Het geeft ons kracht en hoop, de moed om met
elkaar als geloofsgemeenschap op weg te zijn naar Zijn rijk.
De Lambertikerkgemeente wil,
staande in de ruimte van God,
levend uit de liefde van Christus,
geïnspireerd door Gods Geest,
ruimte scheppen
om zelf het geloof te beleven en te groeien in die liefde,
om elkaar tot steun en inspiratie te zijn op de weg van het geloof
en om ons met elkaar in te zetten
voor mensen binnen en buiten onze gemeente
en voor allen die het zonder hulp niet redden.
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Ik geloof in God
die zijn schepping trouw blijft
die bevrijdt wie bekneld is
die barmhartig en bewogen de wereld tegemoet treedt.
Ik geloof in Gods weg met Jezus, de joodse man uit Israël
die het geheim van de liefde ontvouwt
die het verlorene zoekt en verzamelt
die recht doet en gerechtigheid wil.
Ik geloof in de levende Christus
die onder en in mensen aanwezig is
die mensen wil winnen voor Gods liefde
die mensen stuwt en leidt naar hun voltooiing.
Ik geloof in de goede Geest van God
die als Gods bezieling alles tot leven brengt
die als Gods adem mensen in beweging zet
die als Gods wind ruimte schept voor vernieuwing.
Ik geloof in de bijbel als bijzonder boek
dat vertelt van Gods liefde voor mensen
dat richting geeft aan de ontmoeting tussen God en mens
dat wegen wijst voor de omgang van mensen met elkaar.
ik geloof in de mens
die door God bemind en gezocht wordt
die als schepsel van God in staat is om het goede te doen
die medemensen nodig heeft om echt tot leven te komen.
Ik geloof in verandering en vernieuwing
die zichtbaar worden in vergeving en verzoening
die mensen doen hopen op een nieuw begin met hun leven
die vertrouwen geven in de herschepping van alle dingen.
(P. Schelling, in 'Een huis met vele kamers,
inleiding in het christendom'
isbn 90 211 3850 6)
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grote kerkenraad
(komt 2 tot 3 x per jaar samen voor vergadering en/of bezinning en ontmoeting)

ouderlingenberaden (vergaderen 11x per jaar op de 2e woensdag van de maand)
Oost / OBO
West / OBW
Jeugdoud. / JOB
taken in de kerkdienst

taken in de kerkdienst

colleges van (vergaderen 11x per jaar op de 2e wo)
Diakenen / CvD
Kerkrentmeesters / CvK

taken in de kerkdienst

pastoraat
aandacht aan ouderen & zieken catechese-uitnodigingen
ontmoetingsbijeenkomsten/
(welkomstbezoeken)
(groothuisbezoeken)
bezoeken op verzoek
ziekenbezoek
rouwpastoraat
contactpersonen
contactpersonen

taken in de kerkdienst
(n.b. avondmaal)
kledingbank
(loket) voedselbank
Stille hulp (Signalering &
Hulpverlening)

dooppastoraat

kinderkerk

85+reisje (1x p jaar)

kinderoppas
jongsten /oudsten
org.zondagskinderen

12+poule & cola-soos
kinderkoor ‘de Kerkuiltjes’
gelegenheidsband ‘Sing-IT’

INLOOP
kerktaxi
KIA-buitenland
(met Zendingsbalans)
Weisswasser

kletskeet

ledenadministratie & financiële
administratie
kerkelijk bureau
koster
beheer(st)er Leerhuys

beheer van diaconale bezittingen

weeksluitingen Zonnekamp

fin. administratie
afvaardigingen naar vse maatschappelijke

archiefbeheer
kerkradio

(organisten en voorgangers)

organisaties en bovenplaatselijke verbanden

Fonds Mensen in Nood
2 afgevaardigden

fondswerving:
kerkbalans
solidariteitskas
Paascollecte
oudejaarscollecte
beheer gebouwen

cantor-organist /
organisten invalpoule
tuinonderhoud rond de kerk

contact met GVO-docent
openbare basisscholen
actie schoenmaatjes
lopers Philadelphia
woonvoorziening

taken in de kerkdienst

2 afgevaardigden

1 afgevaardigde

2 afgevaardigden

videowerkgroep
2 afgevaardigden

kleine kerkenraad

(vergadert 11x per jaar op de 3e woensdag van de maand)

PR
(Kerkleven, website, informatiefolder)

liturgiecommissie
Lamberticantorij / liturgische bloemengroep / zondagsbloemen / Kerkwachten (stiltecentrum) / kunst in de kerk

catechesecommissie
kinderkerkcatechese / basiscatechese / jongerencatechese / 16+catechese / belijdenismodule / (her)oriëntatiekringen

redactie kerkleven
afvaardiging naar classis
Raad van kerken Halle-Keijenborg-Zelhem

(waaronder de commissie V & T – Vorming en Toerusting – valt)
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5. Beleidsterreinen
Om het kerkelijk leven te organiseren, onderscheiden we zeven beleidsterreinen.
Als eerste de 4:
Vieren
Dienen
Delen
Leren
als 5de :
Organisatie en bestuur
als 6de :
Financieel
Om ruimte te scheppen voegen we een 7de toe, namelijk:
Wat van wezenlijk belang is, maar niet (gemakkelijk) in één van de zes
andere categorieën past.
Deze zeven terreinen zijn te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. Ze moeten
hun samenhang houden als zeven aspecten binnen één hoofdstuk.
Vieren – Dienen – Delen – Leren
Deze termen zijn ‘normaal’ Nederlands voor wat in ‘Kerklatijn’ Liturgie – Diaconaat –
Pastoraat - Catechese genoemd wordt.
Vieren (Liturgie) – Dienen (Diaconaat) – Delen (Pastoraat) – Leren (Catechese) vormen de
basiskleuren van het geloven. De verhouding waarin de kleuren kunnen worden gemengd is
onbeperkt, dat maakt een veelheid aan kleurschakeringen mogelijk. Dat geeft elke
plaatselijke gemeente een eigen kleur. Paulus spreekt over de ‘veelkleurige wijsheid Gods’
Naast inhoud is vorm belangrijk. Hoe willen we het gemeenteleven inrichten? Dat valt onder
het begrip ‘Organisatie en bestuur’.
De kerk kost geld. Er zijn uitgaven, inkomsten en bezittingen. Dat valt onder ‘Financieel’.
Belangrijk uitgangspunt is daarbij het (financieel) gezond blijven naar de toekomst.
Sommige wezenlijke dingen laten zich niet onder de vorige 6 aspecten indelen. Daarom als
7de: “Wat ook van groot belang is” – denk aan gastvrijheid en ‘Oecumene’
5.1. Vieren (Liturgie)
De kerk viert haar geloof. Wekelijkse samenkomsten op de dag van de opstanding vormen
de hartslag van het gemeenteleven. Daarin zingt de gemeente God de lof, openen we de
Bijbel en zoeken we naar de betekenis daarvan voor het dagelijks leven, bidden we samen
en ontvangen we Gods zegen. De eredienst vormt het centrum van het gemeenteleven: het
is uitgangspunt van ons doen en laten en tevens de ruimte waarin we inbrengen wat we
onderweg tegenkomen. Het vieren kan veel vormen aannemen, ‘in huis en in kerk’.
In onze gemeente is het hebben, het ontwikkelen van contacten een belangrijk aspect.
Anno 2015 krijgt het ”Vieren” vorm in:
5.1.a. Vieren algemeen

5.1.b. Kerkmuziek

5.1.c. Zeg het met bloemen (en planten)
5.1.d…??

5.2. Dienen (Diaconaat)
De gemeente weet zich geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid. Wij weten ons
geroepen, bevrijd tot dienst aan mensen in de knel. Deze vorm van daadwerkelijk geloven
stond aan de wieg van ziekenhuizen, verzorgingshuizen en uiteindelijk de verzorgingsstaat.
De verzorgingsstaat zette deze vorm van dienstbaarheid een aantal decennia op het tweede
plan. De terugtredende overheid zet dit aspect nu opnieuw in ons blikveld.
Anno 2015 krijgt “Dienen” vorm in:
5.2.a. De diaconie
5.2.b. Voedsel- en kledingbank

5.2.c. Kerk in actie
5.2.d…??

5.3. Delen (Pastoraat)
Elke gemeente is een gestalte van Gods huisgezin (de Familia Deï) waarin mensen ook op
elkaar betrokken willen zijn. Mensen kunnen voor elkaar het verschil maken in geloofs- en
levensvragen. Dat noemen we pastoraat: de ontmoeting en onderlinge bemoediging. Hierbij

Beleidsplan 2015-2020

Lambertikerkgemeente

versie: 1 maart 2015

9

draait het om de vraag: Hoe vormen we samen een gemeenschap? Delen houdt net zo goed
in dat je iets van een ander kunt/mag ontvangen, als dat je een ander iets mag aanreiken.
Anno 2015 krijgt “Delen” vorm in:
5.3.a. Pastoraat

5.3.c. INLOOP
5.3.d…??

5.3.b. Jeugdwerk

5.4. Leren (Catechese)
Gelovig word je niet vanzelf. En geloven is een levenslange ontdekkingstocht. Een mens
leert als het goed is namelijk zijn leven lang. Want er valt heel veel te ontdekken. De
catechese, het geloofsonderricht – of anders gezegd ‘de vorming en toerusting’- betreft het
aanreiken van geloofskennis en geloofsvaardigheden.
Anno 2015 krijgt “Leren” vorm in:
5.4.a. De catechisaties

5.4.b. Vorming & Toerusting
5.4.c…??

5.5. Organisatie en bestuur
Het gemeenteleven kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Als Protestantse
Gemeente zijn we daarbij gebonden aan de kerkorde van de PKN. Binnen die kerkorde zijn
verschillende organisatiemodellen voor plaatselijke gemeenten denkbaar. Hierbij kan
gedacht worden aan de kerkenraad, commissies, taakgroepen en werkgroepen en alles wat
daarmee te maken heeft. De organisatie en het bestuur willen een bedding vormen voor het
gemeenteleven. Het zijn onmisbare randvoorwaarden. Als duidelijk is wat het speelveld is en
wat niet, dan weten we wat ons te doen staat. Organisatie en bestuur verbinden ons met
andere PKN- gemeenten en via de PKN ook met de wereldkerk in haar kleurschakeringen.
Anno 2015 krijgt “Organisatie en bestuur” vorm in:
5.5.a. Organisatiestructuur
5.5.f . Vrijwilligers (niet-ambtsdragers)
5.5.b. Kerkenraad
5.5.g. Raad van Kerken
5.5.h. Liturgiecommissie
5.5.c. Archief
5.5.i…??
5.5.d. PR en kerkblad
5.5.e. Kerkelijk bureau
5.6. Financieel
Kerk zijn heeft ook allerlei zakelijke aspecten. Er zijn gebouwen die onderhouden moeten
worden, activiteiten kosten geld, er zijn beroepskrachten die betaald worden. In Nederland
zijn kerk en staat op zo’n manier gescheiden dat geloofsgemeenschappen op geen enkele
manier voor hun kerkenwerk ondersteund worden. Alle inkomsten moeten dus zelf
gegenereerd worden door vrijwillige bijdragen via Kerkbalans, collecten e.d. Er zijn ook enige
inkomsten uit verhuur. Kerkbalans, collecten en inkomsten uit verhuur worden ‘levend geld’
genoemd. Uitgangspunt is dat kerkenwerk uit ‘levend geld’ bekostigd moet kunnen worden.
Anno 2015 krijgt “Financieel” vorm in:
5.6.a Collecten
5.6.b Kerkbalans

5.6.c Andere geldwerving
5.6.d…??

5.7. Wat ook van groot belang is
Dit 7de beleidsterrein bevat alles wat van groot belang is, maar zich niet in het model laat
vangen. Denk aan ‘Midden in de samenleving (willen) staan’ en ‘oecumene’ en dergelijke.
Anno 2015 krijgt “Wat ook van groot belang is” vorm in:
5.7.a. Gastvrij
5.7.c. Kunst in de kerk
5.7.d…??
5.7.b. Open kerk
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