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Uitgangspunten 
De Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe maakt deel uit van de Protestantse Kerk in 

Nederland. Als gemeente van Christus weten wij ons op deze plaats door Gods Geest geroepen  

tot kerk zijn.  

Daarbij hoort dat wij ons regelmatig bezinnen op de volgende vragen: 

- wat maakt ons tot kerk op déze plaats 

- voor wie zijn wij kerk 

- welke gevolgen heeft dat voor ons handelen 

- waarop concentreren wij ons de komende jaren 

Als gemeente staan wij in een traditie, waarin bepaalde keuzes gemaakt zijn die ons nog 

steeds inspireren. De belangrijkste keuzes zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling, 

Daarnaast blijven wij zoeken naar vernieuwing waar dat nodig lijkt om de Bijbelverhalen in 

verband te blijven brengen met ons dagelijks leven en om als gemeenschap te blijven groeien 

in leren, vieren en dienen. 

Daarbij willen we zoveel mogelijk de gaven en verantwoordelijkheden van mensen binnen en 

buiten de gemeente tot hun recht laten komen. Wij proberen de verschillen tussen mensen 

niet te zien als een bedreiging, maar als een verrijking. 

De komende jaren zullen het vooral de volgende zaken zijn die onze aandacht vragen, waarbij 

wij open blijven staan voor de mogelijkheid dat de Geest ons andere wegen wijst. 

 

Leren 
Een lerende gemeente is een vitale gemeente. Uitgangspunt is dat leren een diamant is met 

vele facetten: je doet steeds nieuwe ontdekkingen en die kunnen andere activiteiten in de 

gemeente dragen en de gemeente opbouwen. 

Wij proberen een actieve godsdienstige beleving te stimuleren door een gevarieerd aanbod  

van kringwerk en thema-avonden, ook in samenwerking met omliggende gemeenten en met 

de r.-k. geloofsgemeenschap ter plaatse.  

Dit aanbod zal zoveel mogelijk ook gepubliceerd worden in het regionale weekblad. 

Minstens eenmaal per jaar houdt de kerkenraad een bezinningsdag. Daarnaast vergadert zij 

eenmaal per maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus), evenals het moderamen. 

 

Vieren 
De eredienst heeft een centrale plaats in het gemeente zijn. Gezocht wordt naar 

mogelijkheden om de participatie door gemeenteleden (ook de kinderen) te bevorderen. 

Regelmatig is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

Er is een groep lectoren, die een training heeft gevolgd. Zij verzorgen één van de 

Schriftlezingen in de dienst.  

Er is een commissie eredienst, die een training heeft gevolgd. Deze commissie verzorgt vier 

keer per jaar een eredienst en kan ook de predikant vervangen als deze uitvalt.  

Diakenen doen mee aan de voorbeden, als daar aanleiding toe is en geven informatie omtrent 

het doel van de diaconale collecten. Zij heten ook zoveel mogelijk de kerkgangers welkom bij 

de ingang. Er wordt ook gebruik gemaakt van gastvrouwen/heren. 

Het avondmaal wordt ongeveer 10 keer per jaar gevierd (Witte donderdag, paasnacht en 

regiodiensten inbegrepen).  

De Paascyclus van Witte donderdag tot en met Paasmorgen wordt gevierd. 

Eenmaal per maand is er op woensdagavond een oecumenisch avondgebed. 

In de Ganshoek wordt eenmaal per drie weken op zondagavond een dienst gehouden, waarin 

afwisselend de predikant en enkele gemeenteleden voorgaan. Na de dienst drinken we met 

elkaar een kopje koffie of thee. 
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In rouwdiensten gaat de predikant voor. In geval van ziekte, vakantie of overbelasting van de 

predikant, wordt met de familie overlegd of zij een predikant uit de omgeving willen hebben of 

iemand uit de gemeente die daarvoor een training heeft gevolgd. Indien de familie op eigen 

initiatief iemand anders uit de gemeente voorstelt die geen training heeft gehad, is dat alleen 

mogelijk na overleg met de kerkenraad. 

Gestreefd wordt naar verdergaande samenwerking in de regio bijvoorbeeld via diaconale 

projecten, gezamenlijk kerkblad, regiodiensten, vorming en toerusting et cetera. 

 

Dienen 
Hieronder vallen niet alleen de projecten van de diaconie. Het is ook in brede zin omzien naar 

elkaar, naar de zieken, maar ook naar wie langere tijd niet in de kerk is gezien of wie nieuw is.  

We proberen zoveel mogelijk de ontmoeting met elkaar te bevorderen. 

Elk jaar is er minstens eenmaal een gemeentezondag met een activiteit na de kerkdienst. 

Elk jaar is er een gemeenteavond.  

Regelmatig is er na de dienst gelegenheid tot koffiedrinken en napraten. 

Gezocht wordt naar mogelijkheden om bepaalde categorieën gemeenteleden met elkaar in 

gesprek te brengen (ouders van jonge kinderen of tieners, doopouders, jongvolwassenen). 

Het pastoraat wordt gedaan door de predikant en de ouderlingen die regelmatig voor overleg 

en toerusting samenkomen. Daarnaast is er een groep bezoekmedewerkers die met name de 

ouderen bezoeken. Deze groep komt eenmaal per jaar samen voor een gezellige avond met 

een deel toerusting. 

Nieuw ingekomenen worden welkom geheten middels uitreiking van een kerkblad en een flyer 

met gegevens over onze kerkdiensten en contactpersonen. Na enige tijd worden zij gebeld om 

te vragen of ze behoefte hebben aan een gesprek met een ouderling.  

 

Beheer van geld en goed 
De kerkrentmeesters blijven zoeken naar creatieve vormen van organisatie, geldbeheer en 

geldwerving. De Kerkbalans is de laatste jaren redelijk stabiel. 

Voor de aanschaf van bepaalde zaken worden sponsors/subsidieverstrekkers gezocht. Om het 

kerkgebouw rendabel te blijven houden wordt, in samenwerking met ontmoetingsruimte Ons 

Belang, naar mogelijkheden gezocht. Op basis van onderhoudsplannen wordt het onderhoud 

aan kerk en pastorie zoveel mogelijk uitgevoerd. 

De jaarrekening en de begroting van de gemeente en de diaconie is in te zien op de website: 

www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl onder het kopje ‘Anbi en Financiën’.  

Gestreefd wordt naar een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Deels zouden 

die ook door mensen buiten de kerkenraad kunnen worden gedragen. 

 

Open gemeenschap 
Na de ontbinding van de formele samenwerking van de gefedereerde gemeenten De Vier Kring 

per 31 december 2015, zal de samenwerking op inhoudelijk terrein (gezamenlijke diensten, 

kerkblad, gezamenlijke overleggen et cetera), op basis van vrijwilligheid, met de gemeente te 

Terheijden-Wagenberg voortgezet worden. Er is een werkgroep Verbinding samengesteld uit 

vrijwilligers van beide gemeenten. Aan hen de taak om inspirerende gezamenlijke activiteiten 

te bedenken. 

De samenwerking met IBS De Grienden krijgt gestalte in een dienst die wordt voorbereid met 

de leiding van de kindernevendienst.  

Eenmaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering met de r.-k. geloofsgemeenschap, waarin 

aan de orde komt wat het komende jaar gezamenlijk wordt gedaan aan erediensten, 

kringwerk, et cetera. Wij vinden het belangrijk deze contacten te blijven versterken. 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Het Privacystatement staat op de website: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl onder 

het kopje ‘AVG’. 

 

Tenslotte 
Uitgaande van dit beleidsplan zal elk jaar een aanvulling volgen met de aandachtspunten  

voor dat jaar.  

                                                                                                    

                      Lage Zwaluwe, september 2018 


