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Beleidsplan 2018 - 2022 
 

Voorwoord.  

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Eefde maakt elke vier jaar een document met de 

beleidsplannen voor de volgende jaren. Het vorige beleidsplan besloeg de periode 2014-2018.  

Onze kerkenraad heeft er behoefte aan om stil te staan bij de veranderde situatie van onze 

gemeente en voornemens te formuleren voor de volgende jaren.  

Terugblik op de jaren 2014-2018  

De theologische en liturgische deskundigheid van de p In de afgelopen jaren namen we afscheid van 

Bea Mulder, de gemeenteadviseur die hielp het taakgroepen-model in te voeren. Koster Jan Klein 

Bleumink overleed plotseling in de zomer van 2014 en werd opgevolgd door Margarethe Massink. 

Wim van Helden was na het afscheid van Rien Hoekjen alweer een aanzienlijke tijd de enige organist 

in dienst.  Het was wenselijk ter verlichting van zijn taak dat er versterking zou komen. Met twee 

organisten zijn we als gemeente daarnaast minder kwetsbaar.   Ben Veldkamp bleek bereid 

aanvullende organist te zijn en Broer de Boer werd aangesteld als organist naast Wim van Helden. 

Wim van Helden stopte in 2017 als dirigent van de cantorij en enkele maanden later ook als organist 

van onze gemeente; er is passend afscheid van hem genomen als organist in maart 2018. Nico Jansen 

volgde hem op. Tenslotte nam ook Ben Veldkamp in oktober 2018 afscheid.  

De kerkzaal en de vergaderkamer werden grondig gerenoveerd. De vergaderkamer kreeg de naam 

‘Goedhartkamer’, naar de in 1999 overleden predikant Bert Goedhart. De tuin werd opgeknapt en 

het kerkplein kreeg een nieuwe vormgeving én uitstraling.  

In 2016 zijn de vernieuwde kerkzaal en Goedhartkamer in gebruik genomen. We zijn erg blij met de 

lichte, ruimtelijke uitstraling van het interieur van onze kerk. Er zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan 

voor vieringen en andere activiteiten. Zo kan het Avondmaal in een kring worden gevierd. De 

achterzijde van het koor kan als een groot projectiescherm worden gebruikt. Het verhoogde podium 

biedt ruimte voor een fors orkest of een groot koor. De preekstoel is verwijderd; een verplaatsbare 

lezenaar biedt nu meer mogelijkheden voor interactiviteit. De headset blijkt veel voordelen te bieden 

in de diensten en bij bijeenkomsten door de week in de kerkzaal. Gastvoorgangers en onze predikant 

roemen de plaats van de preekstoel midden tussen de vierende gemeente.  

Een werkgroep van gemeenteleden heeft nieuwe antependia ontworpen en vervaardigd. Deze 

antependia werden op de 1e Advent 2017 bij de aanvang van een nieuw kerkelijk jaar feestelijk in 

gebruik genomen. Harm Wijcherson, overleden in april 2015 en vele jaren gemeentelid, schonk uit 

zijn nalatenschap zijn vleugel aan de gemeente, hetgeen ook bijgedragen heeft aan de flexibiliteit in 

de vieringen en koren en andere muzikanten zoveel meer mogelijkheden biedt. 

In 2017 is besloten om na elke kerkdienst gezamenlijk koffie te drinken. Hiertoe zijn nieuwe 

koffietafels aangeschaft en is het uitschenkpunt in de hal opgeknapt.   

De vele veranderingen van de kerkruimten bieden naast een nieuw elan ook een sterk vergrote 

functionaliteit en hebben de Ontmoetingskerk een meer uitnodigende uitstraling gegeven.  
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In een groter verband bereidden de Generale Synode en de Classis ons voor op de nieuwe situatie 

van de kerk. De scriba van de Synode zond brieven aan de verschillende gremia binnen de lokale 

kerken over de noodzakelijke aanpassingen. Meer samenwerking tussen gemeenten is nodig. Soms 

zijn opheffing of fusie onvermijdelijk om de bestuurskracht en de financiële draagkracht van de 

gemeente veilig te stellen. De classes werden groter en het aantal vergaderingen kleiner. De basis 

van deze veranderingen in organisatorisch en inhoudelijk opzicht is verwoord in het visie document 

van de Protestantse Kerk in Nederland (Kerk 2025 Waar een woord is, is een weg, januari 2016.) De 

kerkenraad heeft een bezinningsdag aan dit document gewijd samen met belangstellenden vanuit de 

taakgroepen. 

De gemeente Eefde heeft zich sinds jaren beziggehouden met de samenwerking van de vier 

protestantse gemeentes van de voormalige gemeente Gorssel: Harfsen, Almen, Gorssel en Eefde 

(HAGE). De voorzitters en scriba’s van deze vier gemeenten ontmoeten elkaar tweemaal per jaar in 

het HAGE-overleg. Vanaf begin 2018 voeren Gorssel/Epse en Eefde een project uit om de 

samenwerking van onze Protestantse gemeenten te intensiveren. Geïnspireerd door de werkwijze 

van ‘Waarderende Gemeenteopbouw’ (www.waarderendegemeenteopbouw.nl) is een proces 

gestart waarin we met elkaar een idee krijgen waarom het zal gaan in de toekomst van onze 

gemeenten. Een belangrijk facet werd de nadruk op een positieve instelling, verhalen, vertrouwen in 

God en elkaar.  

Missie van de Protestantse Gemeente Eefde 

‘De kerk is pas kerk als zij er is voor anderen’ .. 

’Zij zal moeten getuigen   van evenwichtigheid, echtheid, vertrouwen, trouw, standvastigheid, 

bescheidenheid. Zij zal de betekenis van het ‘voorbeeld’ niet mogen onderschatten; haar woord 

wordt onderstreept en krijgt kracht door het ‘voorbeeld’, niet door ideeën. ‘   (Dietrich Bonhoeffer, 

1906-1945) 

Wij willen een geloofsgemeenschap zijn, waarin de betrokkenheid op God, betrokkenheid op elkaar 

en betrokkenheid op de samenleving gestalte krijgen.  

Als gemeente maken wij deel uit van het lichaam van Christus en zijn we wereldwijd verbonden met 

allen die in zijn voetsporen willen treden. Christus naar wie wij heten, is niet gekomen om gediend te 

worden, maar om te dienen. 

In Christus hebben wij deel gekregen aan het woord van God, zoals dat in de boeken van het OT 

gestalte heeft gekregen, en door Hem weten we ons verbonden met het Joodse volk. 

Christus zelf is het levende woord van God voor ons geworden. Hij heeft de gemeente in het leven 

geroepen om Hem te gedenken. We willen Hem gedenken in ons vieren, ontmoeten en dienen.  

In ons vieren willen we luisteren naar het aanbod van Gods liefde en trouw en ons voeden met hoop 

en verwachting. Hier wordt ons de weg gewezen naar het Messiaanse Rijk van vrede en recht.  

In ons ontmoeten willen we omzien naar elkaar, elkaar bemoedigen, van elkaar leren in dialoog en 

gesprek. Ons geloof blijft levend als we steeds met elkaar het (geloofs-)gesprek blijven aangaan, in 

de diverse vormen van ontmoeting die onder ons kunnen plaatshebben. De taakgroepen pastoraat 

en ontmoeting & inspiratie faciliteren deze ontmoetingen. 

In ons dienen willen we opkomen voor wie geen helper heeft en het alleen niet redt.  

De gemeente is geen doel in zichzelf, zij is er tot dienst aan de gerechtigheid. Daaraan gestalte geven, 

ver weg en dichtbij, is onze taak.  

De diaconie gaat ons daarin voor en stimuleert de gemeente in aandacht en bijstand voor de noden 

in binnen- en buitenlands diaconaat. Dit krijgt concrete gestalte door bijvoorbeeld bijdragen aan 

regionale (ISBN, IKA, Voedselbank) en landelijke organisaties (Kerk in Actie).  

http://www.waarderendegemeenteopbouw.nl/
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De Protestantse Gemeente Eefde het predicaat ‘Groene Kerk’ verworven. Daarin verplichten we ons 

ernst te maken met duurzaamheid en zo met vele anderen binnen en buiten de kerk bij te dragen 

aan een bewoonbare aarde, ook voor toekomstige generaties.  

Zo wil onze gemeente open zijn: open voor Gods Geest die de vertrouwde en onbekende woorden 

en verhalen levend maakt. Open voor wat een ander beweegt en meedraagt. Open voor de noden 

ver weg en dichtbij.  

De kerkenraad  

De volledige kerkenraad vergadert viermaal per jaar en houdt zich vooral bezig met beleidszaken, 

met inhoud en bezinning. De ‘kleine kerkenraad’ vergadert zesmaal per jaar en bestaat uit 

vertegenwoordigers van de taakgroepen, aangevuld met predikant, voorzitter en scriba. De kleine 

kerkenraad maakt werkplannen voor het nieuwe jaar, wisselt onderling informatie uit en voert 

activiteiten uit.   

Voor de volgende periode van 2018 tot 2022 formuleert de kerkenraad formuleert de volgende 

aandachtspunten:  

• Werken aan de intensivering van de samenwerking met de Protestantse gemeente 

Gorssel/Epse. 

• Samen met Gorssel/Epse, door gebruik maken van de methode ‘Waarderende 

gemeenteopbouw’, vooral aandacht geven aan de positieve ervaringen uit het verleden en 

deze gebruiken om met elkaar te zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn.  

• De Ontmoetingskerk in Eefde blijven gebruiken als ‘Kerk als plaats van ontmoeting en 

inspiratie’. 

• Meer mogelijkheden zoeken om samen met leden van de omliggende gemeentes 

gemeenschap te beleven. Een voorbeeld hiervan is de Havekedienst, waaraan naast Eefde de 

protestantse gemeenten uit Gorssel/Epse, Harfsen en Almen deelnemen. Dit is al jaren een 

hoogtepunt van het kerkelijk jaar in onze regio.  

Eredienst  

De theologische en liturgische deskundigheid van de predikant zijn van groot belang voor de 

eredienst. Liturgie en vooral de muzikale component ervan krijgen veel aandacht. Ds. Arie Broekhuis 

wijdt zich met genoegen aan activiteiten in het kader van de Permanente Educatie. Binnen de 

periode van het nieuwe beleidsplan, zal ds. Broekhuis echter met emeritaat gaan, zodat er een 

nieuwe voorganger beroepen zal moeten worden. Deze zoektocht zal natuurlijk beïnvloed worden 

door de voortgang van het overleg met Gorssel/Epse en er is dan ook overeengekomen dat nieuwe 

vrijgestelden, zoals kerkelijk werkers en predikanten, niet zullen worden beroepen en/of aangesteld 

zonder overleg tussen de beide gemeentes. 

De cantorij is en blijft een onmisbaar element van de eredienst en het verheugt de kerkenraad dat zij 

na het afscheid van Wim van Helden voort is gegaan o.l.v. interim - cantor Ben Veldkamp en tot 

nieuwe bloei komt onder leiding van de cantor/organist Nico Jansen.  

De toekomst van Protestantse Gemeente in Eefde.  

In de afgelopen jaren heeft de PKN op meerdere manieren vormgegeven aan een drang tot 

vernieuwing. Deels wordt deze ingegeven door afnemende ledentallen en inkomsten. Belangrijker is 

dat we zoeken naar nieuwe manieren van kerk-zijn in de sterk veranderende wereld. 

Samenwerkingsvormen tussen gemeenten, ander gebruik van kerkgebouwen, andere rollen van 
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predikanten en kerkelijk werkers worden onderzocht. ‘Pioniersplekken’ exploreren een nieuwe 

plaats en inhoud voor samenkomsten.  

De protestantse gemeentes van Eefde en Gorssel/Epse hebben besloten hun samenwerking te 

intensiveren. We hebben daarbij hulp gezocht van een professionele begeleider. De methode 

‘Waarderende Gemeenteopbouw’ is leidraad voor het gesprek met elkaar. We delen goede 

ervaringen, zoeken naar succesfactoren en organiseren meer samen. We willen efficiënter gaan 

werken nu het aantal vrijwilligers afneemt. Vooral kandidaat-ambtsdragers zijn schaars.  

In februari 2018 is het overleg begonnen. Het is de bedoeling dat de structurele aspecten van dit 

proces in de zomer van 2019 zijn afgerond. Het uiteindelijk doel is niet vastgesteld, dat is afhankelijk 

wat onze gesprekken opleveren. Een fusie van beide gemeenten is een mogelijkheid, maar het kan 

ook zijn dat we beter uit de voeten kunnen met twee aparte, organisatorisch nauw samenwerkende 

gemeentes.  

De werkbelasting van de vrijwilligers  

In de huidige tijd melden vrijwilligers zich zelden spontaan. Ze zijn wel onmisbaar. Gelukkig zijn er 

meer dan 100 kerkleden betrokken bij duidelijk omschreven taken en jaarlijkse projecten. 

Samenwerking met Gorssel/Epse maakt projecten mogelijk waarvoor Eefde alleen te weinig 

menskracht heeft..   

De kerkenraad wil op een meer persoonlijke manier een beroep doen op potentiële vrijwilligers voor 

nieuwe projecten van beperkte duur en omvang. Talentgericht werven kan mensen aanspreken op 

hun sterke kanten en wellicht hobby’s. Efficiëntere inzet beperkt de belasting en daarbij zullen we 

zeker contact maken met de mensen die zich aan de rand van het kerkelijk leven bevinden.   

• Projectmatig werken bevorderen.  

• Mensen aanspreken buiten het bestaande circuit van kerkelijke vrijwilligers.  

• Aansluiting zoeken bij mensen en groepen in Eefde en Gorssel/Epse die dezelfde dingen willen 

doen.  

Taakgroepen. 

Sinds 2013 werkt de Protestante Gemeente Eefde met een taakgroepen-model. Deze taakgroepen 

stellen ieder hun eigen beleidsplannen op en baseren daarop hun jaar- en werkplannen.  

De beleidsplannen worden opgenomen in het algemene beleidsplan van de Protestantse Gemeente 

Eefde en in de kerkenraad besproken. Over de afgeleide jaarplannen en werkplannen wordt in de 

kleine kerkenraad gerapporteerd. Op basis van deze plannen worden er ook een budgetten 

opgesteld, die in de kerkenraad besproken en goedgekeurd worden. 

In de volgende secties zijn de beleidsplannen van de verschillende colleges en taakgroepen 

opgenomen. 

Taakgroep Pastoraat en Eredienst 

De Kerkenraad werkt aan het bijstellen van het Beleidsplan Protestantse Gemeente Eefde (PGE) voor 

de periode 2018 - 2022. In dit beleidsplan beschrijft de PGE op welke wijze zij voor de volgende vier 

jaar Kerk wil zijn. Aan onze taakgroep is gevraagd de huidige bijdrage aan het beleidsplan te 

evalueren en mogelijke ambities en visies omtrent het Pastoraat en de Eredienst (P&E) te 

verwoorden.  

In de vergadering van de taakgroep P&E van 23 mei 2018 is de organisatie van het Pastoraat 

geëvalueerd en is geconcludeerd, dat deze organisatie ook voor de komende 4 jaar in principe zal 

voldoen. Ook bij een mogelijk toekomstige samenwerking met de PG Gorssel / Epse kan deze opzet 
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van het pastoraat probleemloos functioneren naast de organisatie van Gorssel Epse. Op termijn 

kunnen dan beide organisaties van het pastoraat in elkaar worden geschoven. 

Bij het uitvoeren van activiteiten, zoals elk jaar weer beschreven in het jaarplan van de taakgroep 

P&E en uitgewerkt in het bijbehorende werkplan, zal telkens onderzocht worden of samenwerking 

met Gorssel / Epse zinvol of mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijk organiseren van 

themadiensten en -middagen. De themadiensten en -middagen worden in principe georganiseerd 

voor gemeenteleden, maar staan daarnaast open voor belangstellenden van buiten de 

kerkgemeenschap. 

De kern van Pastoraat is omzien naar elkaar! 

De taken van de taakgroep Pastoraat & Eredienst bestaan uit het behartigen van alle pastorale 

aangelegenheden in de gemeente. Het bezoek aan gemeenteleden door een lid van het pastorale 

team (predikant en ouderling) vindt plaats op verzoek en n.a.v. gebeurtenissen. Als aanspreekpunt 

voor gemeenteleden in buurten (aantal straten met een bepaalde sociale samenhang) functioneren 

een 20-tal contactpersonen tezamen met het pastorale team. Nieuw ingekomen gemeenteleden 

worden bezocht en wegwijs gemaakt. 

De taakgroep Pastoraat & Eredienst rust de contactpersonen toe en inspireert hen 

d.m.v. themabijeenkomsten. In samenwerking met de contactpersonen worden 

huiskamergesprekken per buurt georganiseerd. Ook organiseert de taakgroep ontmoetingsmiddagen 

en koffie inloopochtenden voor gemeenteleden en anderen. Per kwartaal worden in de kerkruimte 

de verjaardagen gevierd van gemeenteleden van 75 jaar en ouder. De hulpvraag 

van hulpbehoevende gemeenteleden en het hulpaanbod van vrijwilligers worden op 

elkaar afgestemd. 

Samen met de predikant bereidt de taakgroep speciale themadiensten voor. Voor gemeenteleden 

in Woonzorgcentrum Het Spijk worden Avondmaalsvieringen in huiselijke kring gehouden. Voor 

de Paasdagen krijgen de gemeenteleden, die wonen in de woonzorgcentra Het Spijk, De Borkel, De 

Lunette, Polbeek, Den Bouw, en de oudere gemeenteleden van de Beekweide een ‘Paasattentie’ 

aangeboden. Ter gedachtenis van de overledenen wordt een gedachteniswand onderhouden. In 

de kerk wordt aan de vooravond van de viering waarin de gedachtenis van overledenen plaatsvindt 

(sinds enige jaren in de nabijheid van Allerzielen) een inloop georganiseerd, waarbij nabestaanden 

hun overleden dierbare kunnen gedenken door een kaarsje aan te steken, stil te zijn en eventueel 

een gesprek te voeren. Dit staat open voor alle nabestaanden, ook al komen zij van buiten. 

Eredienst en Kerkmuziek  

Uitgangspunten voor het beleid t.a.v. de eredienst en kerkmuziek in onze gemeente zijn artikel VII 
over de eredienst, artikel VIII over de heilige doop en artikel IX over het heilig avondmaal van de 
Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (eenvoudig op te zoeken op de website van de 
Protestantse Kerk in Nederland). 
In het onderdeel ‘Eredienst en kerkmuziek’ willen we de volgde thema’s aan de orde stellen: 

1. Visie op de eredienst en kerkmuziek; 
2. Beleidsvoornemens c.q. activiteiten; 
3. Prioriteiten en Werkplan. 

Ad 1 Visie op de eredienst en kerkmuziek 
Onze gemeente maakt als Protestantse Gemeente Eefde deel uit van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Binnen de landelijke kerk bestaan vele variaties qua kerkmodel van bevindelijk en 
orthodox tot evangelisch. De Protestantse Gemeente Eefde verstaat zichzelf als een gemeente naar 
oecumenisch model: de kerk is er voor anderen, gericht op gerechtigheid en vrede, open naar dorp 
en samenleving. De gemeente weet zich in haar zoektocht naar waarheid, goedheid en schoonheid 
verbonden met gelovigen wereldwijd en in nabije omgeving (oecumenisch) en met de kerk van alle 
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tijden en plaatsen (‘Wij zijn de eersten niet’). We putten dankbaar uit wat ons aan schoonheid op het 
gebied van liturgie en kerkmuziek vanuit het verleden is aangereikt. 
De eredienst is de plaats waar de lofzang en de klacht worden aangeheven, waar de Bijbel gehoord 
wordt tot inspiratie en bemoediging, tot bevestiging en kritiek. Het is de plaats en tijd, waar we ‘God 
en elkaar willen ontmoeten’.  

Ad 2 Beleidsvoornemens en activiteiten 
Onze gemeente volgt in de eredienst de gang van het kerkelijk jaar. We vieren op ‘de adem van het 
jaar’. Er is een samenhang van de diensten, die verloopt van Advent (aanvang kerkelijk jaar), Kerst- 
en Epifanietijd, de Veertigdagen- en de Paastijd, Pinksteren en de zomertijd en najaarszondagen (ook 
wel Voleindingszondagen genoemd). 
In de regel volgen we het leesrooster van de Raad van Kerken, waarbij een driejaarlijks 
evangelierooster de leidraad vormt. Daarnaast is er ruimte om gebruik te maken van alternatieve 
lezingen, die eveneens door de Raad van Kerken worden aangeboden. Er is ruimte om in het kerkelijk 
jaar een eigen weg van Bijbellezen te kiezen (bijv. in de zomer een Brief uit het NT) of een thema aan 
te snijden, dat vanuit de gemeente naar voren wordt gebracht.  
De eredienst biedt gelegenheid om activiteiten in de gemeente in een viering breder aan de orde te 
stellen. Leerhuis, Gespreksgroepen, Taakgroepen Pastoraat en Diaconie kunnen aan de dienst een 
eigen kleur geven en dwarsverbanden leggen. 
Er zijn door het jaar heen enkele thema diensten, zoals De Biddag en dankdag voor gewas en arbeid, 
de Zondagen Wereldddiakonaat en de Startdienst, waaraan uit diverse geledingen en taakgroepen 
van onze gemeente medewerking wordt geboden. 
Hemelvaartsdag en Oudejaarsdag geven de mogelijkheid gebruik te maken van het Morgen- en 
Avondgebed. 

Onmisbaar in de protestantse eredienste is de muziek en in het bijzonder de gemeentezang. 
Muziek en zang verbinden, verdiepen en raken een mens in de ziel. Wat woorden niet kunnen, kan 
de muziek wel ‘zeggen’.  
Daartoe zijn instrumenten nodig en muzikanten met kennis van zaken en vaardigheden. We mogen 
ons gelukkig prijzen met een cantor-organist en organist. We hebben de beschikking over een orgel 
en een vleugel. 
De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters volgen bij de aanstelling van organisten de 
landelijke kwaliteitseisen die aan een kerkmusicus worden gesteld. Hiermee onderstrepen we het 
belang van de kwaliteit van de kerkmuziek ten behoeve van de gemeentezang en het orgelspel. 
De orde van dienst wordt vastgesteld door de kerkenraad, nadat deze eerst in de taakgroep 
Pastoraat en Eredienst o.l.v. de predikant als theologisch en liturgisch deskundige is besproken. We 
volgen in grote lijnen het oecumenisch ordinarium, d.w.z. de orde zoals die van oudsher in de 
ongedeelde kerk is en wordt gevolgd. (Zie voor de opbouw van de dienst: Dienstboek, Een proeve, 
1998, pag. 154 e.v. en Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk, 2013, pag. 593 e.v.). 
Om deze orde van dienst levend te houden is het van belang zoveel mogelijk te variëren in de 
invulling van de onderdelen: bijv. bij het Kyrie, glorialied, acclamaties, tafelgebeden. 
Van onmisbaar belang is dus de muziek in de dienst, en daarmee de cantor-organist, die ons een 
nieuw lied kan leren en het oude lied nieuw kan laten zingen. In de muzikale begeleiding kan de 
cantor-organist bijdragen aan de lofzang, waarop de Eeuwige troont (naar Psalm 22) en waarvan de 
gemeente kan genieten. 
Onze gemeente mag zich verheugen over en rijk zijn met de cantorij, die haar medewerking verleent 
aan een aantal erediensten in het jaar. In het bijzonder is de cantorij present bij de hoogtijdagen van 
Kerst, Pasen (ofwel De Drie Dagen van Pasen) en soms ook bij Pinksteren. 
Bij de gedachtenis van overleden gemeenteleden, die sinds enige jaren vanuit oecumenische 
overwegingen in de nabijheid van Allerheiligen/Allerzielen plaatsheeft, werkt de cantorij mee. 
De cantor-organist ontvangt tijdig van de dienstdoende gastvoorganger de opgave van liederen. Met 
de eigen predikant vindt er geregeld overleg plaats over de voortgang in de eredienst. Liederen voor 
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de dienst worden aangedragen door de predikant en samen met de organist wordt zo nodig naar een 
balans gezocht van de liederen in een eredienst.  
Bij orden van dienst wordt dankbaar gemaakt van het Liedboek online. Naast de predikant is 
ouderling Ko van Raamsdonk beschikbaar om met dit computerprogramma om te gaan. 
Voor de hoogtijdagen van Kerst en Pasen en bij diensten waaraan de cantorij meewerkt wordt 
gezorgd voor een orde van dienst (‘boekje’). 
Orden van dienst (‘abusievelijk liturgieën genoemd’) worden vervaardigd door mw. Lydie Wijkstra 
met als achterwacht mw. Riet van Bosheide. De koster, Margarethe Massink vervaardigt de orde van 
dienst voor uitvaart- of gedachtenisdiensten.  

Liturgie vieren is samen de dienst uitmaken. 
Een belangrijk kenmerk van de oecumenische orde van dienst is participatie. Participatie wil zeggen 
dat de vierende gemeente geen toeschouwer is van wat zich op het liturgisch podium afspeelt. 
Naast de predikant als voorganger zijn het de ouderling en diaken, die een rol vervullen in de dienst 
o.a.  bij bemoediging en drempelgebed, gebeden en dienst van de Tafel. 
We maken in de dienst vooral gebruik van het Liedboek, ‘Zingen en bidden in huis en kerk’, dat in 
onze landelijke kerk als Liedboek is aanvaard. Desgewenst kan bij goede redenen uit andere tradities 
geput worden bij de keuze van liederen. 
De gemeente doet actief mee d.m.v. de responsies, de gezongen lofprijzing, het Onze Vader met 
gesproken en gezongen versies, de acclamaties. 
De lezingen worden behartigd door de lectorgroep. Desgewenst kan de predikant zelf een of 
meerdere lezingen zelf uitspreken (te denken valt aan gastvoorgangers). 
De lectoren worden door de predikant aangezocht op zijn/haar initiatief dan wel op advies van 
anderen. Lezing van de Schrift vraagt n.l. vaardigheden en is een belangrijk onderdeel van de preek, 
die erop volgt. 
Er is op initiatief van de taakgroep Pastoraat en Eredienst een Voorbedenboek beschikbaar gekomen, 
waarop Gemeenteleden gebedsintenties kunnen noteren. De ouderling van dienst draagt er kort 
voor aanvang van de dienst zorg voor, dat de predikant deze gebedsintenties onder ogen krijgt. 
De koster draagt er zorg voor, dat op de zon- en feestdagen het juiste antependium hangt. Dit naast 
tal van andere taken, die de koster verricht t.b.v. een goede voortgang van de dienst. 

Ad 3. Prioriteiten en werkplan  
3.1  Muzikale variaties ontwikkelen bij de vaste (proprium=gelijkblijvende) onderdelen in de liturgie 

(Antifonen, kyrie, onderdelen van de dienst van de Tafel e.d.). 
3.2.  Nieuwe liederen aanleren door de cantor-organist. Het Liedboek biedt nog tal van 

mogelijkheden. 
3.3  Muzikanten (instrumentaal en vocaal) uit de gemeente betrekken bij de diensten. 
3.4.  Facilitering van projectie van beelden op het liturgisch podium (bijv. Kruiswegstaties), 

waarvoor een goede verduistering onmisbaar is. 
3.05  Budget voor kerkmuziek vaststellen voor gastspelers, koren e.d.  
3.06  Aandacht voor een stijlvol ingerichte vierruimte.  

De plaats van de cantor-organist en organist in het beleid van eredienst en kerkmuziek 
3.07  De cantor-organist zorgt voor een degelijke zang-technische training van de cantorijleden. 
3.08  Indien nodig zorgt de cantor-organist voor kennisoverdracht d.m.v. een cursus A.M.V. 

(Algemeen Muzikale Vorming). 
3.09  De cantor-organist schrijft enkele malen per jaar een artikel in Kerkvenster over het reilen en 

zeilen van de cantorij en kerkmuziek in het algemeen. 
3.10  In principe maakt de cantor-organist deel uit van de "koffieconcert-commissie". 
3.11  De cantor-organist (en ook de organist) zorgt samen met de voorganger voor genoeg variatie in 

de vaste gezangen van de dienst. 
3.12  De cantor-organist (en ook de organist) luistert goed naar de muzikale wensen vanuit de 

gemeente. 
3.13  De cantor-organist ondersteunt (indien nodig én indien gewenst) collegae-organist(en). 
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College van Diakenen (Taakgroep Diaconie). 

Missie: 

Diaconaat is dienstbaar zijn aan de medemens. Dit is een opdracht die iedere christen aangaat en in 

veel opzichten zal deze dienstverlening niet los kunnen worden gezien van pastoraat. Diakenen 

hebben als taak in het bijzonder bezig te zijn met concrete dienstverlening, het scheppen van 

voorwaarden daartoe, alsmede het oproepen en toerusten van de gemeente tot onderlinge 

dienstverlening. 

Kernbegrippen van het diaconaat zijn: 

• Liefde: waarin Jezus ons is voorgegaan en die zich uitstrekt over alle grenzen heen  

• Gerechtigheid: niet zozeer als juridisch begrip, maar in de zin van: de ander, het andere tot zijn 

recht laten komen. 

• Bevrijding: waarop Gods handelen in de Bijbel bij uitstek gericht is: uittocht uit Egypte, 

bevrijding van de macht van de dood, verlossing uit het lijden. 

Taken/Visie: 

Een eerste en blijvende taak is het zich bezinnen op wat voor de gemeente de opdracht om 

missionair te zijn vandaag betekent. Andere taken: de gemeente bewust maken, dat zij missionaire 

gemeente is, niet gesloten en in zichzelf gekeerd, maar open naar de samenleving en de mensen om 

haar heen. De gemeente helpen en activeren om in hun dagelijkse leven in woord en daad en 

levenshouding getuige van het evangelie te zijn. Het bevorderen van een missionaire instelling van 

de verschillende kerkelijke organen en groepen, zodat zij niet alleen naar binnen, maar ook naar 

buiten functioneren. Mogelijk missionaire activiteiten organiseren, waarbij gemeenteleden 

betrokken worden en die afgestemd zijn op vragen en behoeften van mensen en groepen in de eigen 

omgeving.    

Een belangrijke taak is ook op verantwoorde wijze de diaconale bezittingen beheren om met de 

opbrengst hiervan de diaconale zorg te kunnen continueren. Daarom zal het college criteria opstellen 

voor het selecteren van goede doelen/diaconale zorgprojecten.   

Werelddiaconaat is een antwoord van de kerken op de nood in de wereld. 

Ontwikkelingssamenwerking is werken aan structurele verbeteringen en duurzame oplossingen. 

Aandacht geven aan terugkoppeling is essentieel. Wat kan het ‘binnenland” leren van met het 

“buitenland opgedane ervaringen en andersom(wisselwerking). 

De huidige situatie. 

Binnen onze gemeente kent de taakgroep diaconie twee ambtsdragers en een groep taakdiakenen. 

Samen voeren zij de bestaande en nieuwe taken uit. 

Er wordt gewerkt met een jaarplan. Als alle diaconale activiteiten gepland worden, dan kan de 

diaconie de werkzaamheden spreiden over de maanden september t/m augustus. Op dit moment 

vinden de volgende activiteiten plaats: 

- Collecteren en samenstellen roosters: elke 

zondag zijn er twee collectes  

- Seniorenreis organiseren 

- Heilig Avondmaal in de kerk 

- Heilig Avondmaal in Het Spijk 

- Liturgisch bloemschikken 

- Voedselbank 

- Bloemengroet bij de zondagse dienst 

- Bloemen bij gedachtenisdiensten in de kerk 

- Bezoeken regionale diaconie vergaderingen     

- Werelddiaconaat 

- Bijeenkomst taakdiakenen en 

administrateur 

- Ziekenhuisbezoek 
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- Postzegels verzamelen en opsturen 

- Dankdag voor gewas en arbeid    

- IKA vakantie week 

- Paasgroeten 

- Veertig dagen kalender 

- I.S.B.N. 

- Zomerlunch 

- Kerk en vluchteling 

- Kleding actie 

- Taalcursus vluchtelingen 

- Financiën en verslaglegging; het zorg dragen 

voor een begroting en jaarrekening 

- Secretariaat diaconie: afhandelen post en 

verslaglegging diaconie vergaderingen. 

Toekomst. 

De samenwerking van Eefde en Gorssel/Epse. 

Het samenwerkingsproject van de kerkgemeenten van Eefde en Gorssel/Epse komt uit de 

startblokken.  

De diaconieën in de regio werken al samen en zij hebben twee keer per jaar een bijeenkomst om 

lopende zaken te bespreken. 

Missie: Kiezen voor Samen. Groeien in samen kerk zijn. 

Kernwoorden: verantwoordelijkheid-onderlinge ontmoeting –saamhorigheid. 

Visie: in de loop van de komende jaren zal de Classis Achterhoek uitgroeien tot een levend netwerk 

van Protestantse gemeenten.         

Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie  

De taakgroep wil inspirerende ontmoetingen organiseren voor de inwoners van Eefde en omgeving. 

De doelgroepen zijn zowel mensen binnen als buiten de kerkgemeenschap.  

De taakgroep wil mensen laten nadenken en met elkaar laten communiceren. Dat sluit goed aan bij 

de ‘Waarderende Gemeenteopbouw’. Het is van belang om een nieuwsgierig lerende gemeente te 

zijn.  

De concrete werkplannen van de Taakgroep zien er als volgt uit:  

• Tentoonstellingen. We stellen in de Ontmoetingskerk tentoonstellingen samen. Deze nodigen 

uit tot reflectie en uitwisseling van gedachten met andere bezoekers.  Zo mogelijk is de 

kunstenaar of deskundige een deel van de tijd aanwezig.  

• Filmmiddagen met mogelijkheid tot nagesprek en broodmaaltijd. 

• Bijeenkomsten rondom muziek. 

• Lezingen en/of theater. 

• Berichtgeving van de activiteiten in de gele brochure die halfjaarlijks verschijnt. 

Taakgroep Communicatie  

Deze taakgroep heeft momenteel geen directe medewerkers. Het werk wordt door het moderamen 

en de verschillende andere taakgroepen uitgevoerd. Waar nodig biedt Homme Krol assistentie. Tot 

de taken van de taakgroep behoren: 

De Kerkbrief  

De wekelijkse Kerkbrief is de meest gebruikte en snelle actuele communicatievorm voor de mensen 

die in de kerk komen.   
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Kerkvenster  

Kerkvenster is de manier waarmee de gemeenteleden onderling communiceren. De redactie werkt 

zelfstandig binnen het redactiestatuut. Het blad wordt elke maand in eigen beheer geproduceerd en 

gedistribueerd onder alle gemeenteleden.  

Vorm en inhoud van het Kerkvenster veranderen voortdurend. Te denken valt aan het toevoegen 

van interviews, columns, discussies.  

Leden kunnen kiezen voor de mogelijkheid Kerkvenster alleen per e-mail te ontvangen.  

Website  

De website is het visitekaartje van de gemeente voor mensen van buiten. Dat zijn voor een deel ook 

Eefdenaren. Het doel van de website is gemakkelijk toegankelijkheid te bieden tot alle vaste en 

variabele informatie rond de gemeente. Ook andere religieuze en culturele evenementen zijn hier te 

vinden. In 2014 is de website vervangen worden door de website van een professionele 

systeembeheerder, waarbij Jan Willem Aalderink als website beheerder optreedt. 

Huis-aan-huis bladen  

De schrijvende pers heeft een groter bereik dan de media die de kerk gebruikt. De huis-aan-huis 

bladen, vooral De Gids zijn voor ons kerkelijk nieuws belangrijk.   

• We zijn blij dat Homme Krol beschikbaar blijft om de contacten te onderhouden met de 

schrijvende pers en desgevraagd artikelen te schrijven. Het is aan de gemeenteleden die iets 

organiseren om bijtijds een aankondiging of een verslag bij Homme neer te leggen.    

Nieuw ingekomen gemeenteleden  

Het eerste contact met de kerk is voor protestantse nieuw-ingekomenen een belangrijk moment. Dit 

eerste contact wordt gelegd door de contactpersoon die dit werk doet vanuit de taakgroep 

pastoraat. 

Dan wordt goeddeels de keuze gemaakt om (weer) met de kerk mee te doen of af te haken.   

• Er is een tas ontwikkeld met gegevens over de gemeente. Deze tas zal een rol gaan spelen in het 

contact met nieuw-ingekomenen en anderen die persoonlijke informatie van de gemeente 

willen ontvangen. De inhoud heeft nog verbreding nodig om deze op maat te kunnen inrichten.  

• Er zal een pakkende brochure ontwikkeld worden als een uitgebreide visitekaart van de 

gemeente.   

• Er wordt aan de nieuwingekomen gemeenteleden gevraagd of zij wensen voorgesteld te worden 

op zondag na de dienst en ook of zij bereid zijn zich te laten interviewen t.b.v. het kerkblad. 

Adreslijst  

De privacy wetgeving die als AVG sinds mei 2018 van kracht is geworden maakt het noodzakelijk 

zorgvuldig om te gaan met NAW gegevens. De kerkelijke gemeenten van Gorssel/Epse en Eefde 

onderzoeken samen de gevolgen voor de communicatie binnen de gemeente en de publiciteit naar 

buiten.  

Nieuwe Media  

De nieuwe media spelen in de moderne communicatie een grote rol, maar binnen de gemeente 

geven we geen prioriteit aan communicatie via nieuwe media.  

Het College van Kerkrentmeesters 

Het College van Kerkrentmeesters (CKR) beheert de budgetten waaruit de kosten voor het beheer 

van gebouwen en de personele bezetting van de kerkelijke organisatie worden betaald. Het CKR 

heeft sinds lange tijd aantal vacatures waardoor de beide ambtsdragers meer dan normaal worden 

belast. De kerkrentmeesters worden bijgestaan door drie niet-ambtsdragers: kerkrentmeester, een 
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administrateur en een kerkelijk ontvanger. Vanwege de lage respons vanuit de gemeente bij 

vacatures wordt naar alternatieven gezocht om toch invulling aan de vacatures te geven.   

De komende jaren staan in het teken van ‘investeren zonder de reserves aan te spreken’, hoewel de 

inkomsten uit levend geld (Actie Kerkbalans, collecten) geleidelijk afnemen.  

Het beleid is gericht op de instandhouding van de personele formatie (predikant, koster, cantor/ 

organist). Hiertoe dient de multifunctionaliteit van het kerkgebouw te worden bevorderd. Hierbij zal 

duurzaamheid als leidend principe worden gehanteerd bij de herinrichting van het kerkelijk erf, 

passend bij het keurmerk Groene Kerk.  

Taakgroep Kerk & Samenleving   

In Eefde is sprake van een grote saamhorigheid. Dat is een kracht van deze gemeente. Naast het 

waardevolle van ‘samen doen’ vraagt ‘samen vieren’ de aandacht. Kerk & Samenleving wil continu op 

zoek zijn naar vormen van vieren die passen bij het ‘open kerk zijn’ in de wereld van vandaag. De 

taakgroep wil het voortouw nemen bij bijzondere diensten die ook rand- en buitenkerkelijken 

aanspreken. Daarnaast wil de taakgroep ondersteuning bieden, vooral bij die activiteiten die gericht 

zijn op het ‘open kerk’ zijn voor de samenleving. 
De jaarlijkse activiteiten van de taakgroep omvatten:  

• Het (mede) organiseren van speciale activiteiten 

o Startdienst 

o Paasontbijt 

• Het organiseren van minimaal twee alternatieve vieringen in het kader van ‘open kerk zijn’, 

uitnodigend voor niet reguliere kerkgangers.  

o Valentijns ‘dienst’ 

o Marcus Passie (bv) 

• Het ondersteunen van andere colleges en taakgroepen bij activiteiten die mede gericht zijn op 

de (dorps)gemeenschap buiten de kerk.   

• Verzorgen van ‘De Kerststal’ en andere Kerstactiviteiten voor de jeugd. 

• Halfjaarlijkse contacten met de beide scholen in de gemeente Eefde 

 


