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VOORWOORD 
Het is gebruikelijk dat iedere kerkelijke gemeente een beleidsplan opstelt. Hierin 
wordt de plaats en positie van de kerk omschreven en er wordt een lijn voor de 
komende jaren uitgezet. Eens per 4-5 jaar wordt het beleidsplan aangepast.  
Aan de hand van 2 vragen is er gekeken naar de Hervormde Kerk van Kampereiland 
nu, en hoe wij in de toekomst kerk willen zijn. 

1. Hoe zien wij de gemeente nu? 
2. Wat is ons verlangen (droom) voor de gemeente van Kampereiland? 

 
Geschiedenis. 
De Hervormde Gemeente van Kampereiland is een zelfstandige gemeente maakt 
deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Veel van haar leden heeft van 
oudsher een  agrarische achtergrond. Tot 1898 was er een eigen predikant. Dit is nu 
helaas niet meer mogelijk, omdat de gemeente inmiddels te klein is. Er is gezocht 
naar andere mogelijkheden. Veelal ging er een predikant voor uit de omgeving. Van 
1955 tot 2009 was er een pastoraal verband met de Hervormde Gemeente van 
Kampen. Sinds 1 augustus 2009 is er een kerkelijk werker actief, voor zes uur per 
week. Deze verzorgt het pastoraat, catechisatie, gemeente-opbouw en verzorgt af en 
toe een kerkdienst. 
 
 
Naar aanleiding van een gemeenteavond in 2014 kan de gemeente als volgt typeren: 
De Hervormde Gemeente van Kampereiland  

- is een kleine en veelkleurige gemeente waar betrokkenheid op elkaar, maar 
bovenal betrokkenheid op God belangrijk is; 

- de verkondiging van Gods woord centraal staat; 
- de Bijbel de bron is waaruit zij wil leven van Gods genade en liefde; 
- wil een gemeente zijn waar saamhorigheid telt, zodat een ieder zich thuis kan 

voelen; 
- kent een grote variatie aan voorgangers om de veelkleurigheid van de 

gemeente op een zo goed mogelijke manier gestalte te geven. 
Betrokkenheid – zowel naar binnen als naar buiten – om zo met mensen vrijmoedig 
op weg te gaan.  
Daarbij gaat het erom  

- dat we God de eer geven,  
- dat we getuigen van het evangelie in woord en daad – verder weg en 

dichterbij,  
- en dat  we de gemeente van God opbouwen door de kracht en leiding van de 

Heilige Geest. 
 
Visie. 
Vanuit de Bijbelse visie van gemeente-zijn kan het volgende gezegd worden: 
De gemeente eert God in haar bestaan en haar functioneren. Zij verkondigt het 
evangelie en geeft het Koninkrijk van God gestalte; zij werkt aan de opbouw van de 
gemeenschap met God en met elkaar. 
Hieruit kunnen we de volgende visie formuleren: 
De Hervormde Gemeente van Kampereiland wil een gemeente zijn waar God, Zijn 
eer en Zijn woord centraal staan. Zij wil een gemeente zijn die open en warm is, een 
echte gemeenschap en een gastvrij huis, waar jong en oud God kan ontmoeten en 
het geloof kan beleven. Zij wil een gemeente zijn waar ieder lid meedoet op zijn/haar 
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eigen manier. Zij wil een gemeente zijn die vanuit de basis van Gods Woord wil 
groeien in geloof, waarbij Christus centraal staat en aandacht is voor het werk van de 
Heilige Geest. Zij wil groeien in liefde voor elkaar als broeders en zusters binnen de 
gemeente, maar ook daarbuiten door om te groeien in liefde voor de wereld die hulp 
nodig heeft. 
 
BELEIDSPUNTEN PER WERKVELD 
 
1.0. KERKENRAAD 
De kerkenraad is geroepen om leiding te geven aan de gemeente en de gemeente 
op te bouwen. Hierbij mag zij een heldere identiteit en een duidelijke visie formuleren 
op grond van de Bijbel. De kerkenraad mag vanuit een helder beleid de grote lijnen  

van het beleid ontwikkelen en bewaken. 

 
De kerkenraad wordt gevormd door 3  ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 
3 diakenen. De kerkelijk werker maakt geen deel uit van de kerkenraad. Eén van de 
kerkenraadsleden is benoemd tot voorzitter van de kerkenraad. 
Mocht de behoefte aanwezig zijn om toch een predikant in te schakelen dan kan een 
predikant uit de gemeente Kampen worden ingeschakeld ( slapend consulent). 
De kerkenraad is, mits de gemeente gehoord te hebben, zelfaanvullend. Sinds 1 
januari 2002 bestaat de kerkenraad uit zowel mannelijke als vrouwelijke 
ambtsdragers. Dit geldt voor zowel ouderling-kerkrentmeesters als voor diakenen. 
Per 22 april 2015 is het ook mogelijk om vrouwen als ouderling te benoemen. Het 
streven is om de kerkenraad dusdanig samen te stellen zodat het een goede 
afspiegeling is van onze gemeente. 
 

Aandachtspunt: 

• Misschien een jeugdouderling aanstellen. Deze zou de ‘gewone’ 
ouderlingen kunnen ontlasten. Hij/zij zou als contactpersoon kunnen 
functioneren naar de kindernevendienstcommissie,  
de jeugddienstcommissie en het jongerenwerk. 

 
2.0. EREDIENST 
De zondagse eredienst is voor de gemeente middelpunt voor bezinning, bezieling en 
ontmoeting. Ontmoeting met God en Zijn Woord. Ontmoeting met medegelovigen. 
Ontmoeting vanwege de opdracht om in Gods naam bezig te zijn in de gemeente en 
samenleving. In de eredienst mag de gemeente ook gevoed, gesterkt en getroost 
worden, en mag zij de sacramenten vieren. 
Ontmoeting met elkaar en omzien naar elkaar kan ook betekenen dat er voorbede 
e/o dankgebed gevraagd wordt. Dit moet altijd via de scriba gebeuren. 
 
2.1. Organisatie 
Op alle zondagen wordt er een morgendienst gehouden. Iedere eerste zondag van 
de maand is er een reguliere avonddienst. Op elke derde zondag van de maand is er 
een bijzondere avonddienst. Hierbij valt te denken aan een jeugddienst, een dienst 
waarin het catechisatieseizoen wordt afgesloten, een dienst georganiseerd door de 
missionaire commissie.  
Per 2017 worden de reguliere avonddiensten afgeschaft en zullen er elke eerste 
zondag van de maand een bijzondere diensten gehouden worden. 
Eén keer per jaar wordt er een kerk-school-gezinsdienst gehouden.  
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Deze vindt ’s morgens plaats. 
Op de kerkelijke hoogtijdagen is er geen avonddienst. 
In de Stille Week wordt er op donderdagavond een dienst gehouden waarin het 
Heilig Avondmaal wordt gevierd. Op vrijdagavond (Goede Vrijdag) is er een 
vesperdienst. Op 1e Paasdag is er uiteraard ook een dienst, zodat er als het ware 
een drieluik van diensten is. 
 

Aandachtspunt: 

• Het zou mooi zijn wanneer in deze drie diensten steeds dezelfde 
voorganger is. 

 
Het preekrooster wordt samengesteld door de preekvoorziener. Deze hoeft geen 
deel uit te maken van de kerkenraad. Hij wordt terzijde gestaan door een lid van de 
kerkenraad. Het preekrooster wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad. 
De preekvoorziener zorgt ervoor dat de dienstdoende predikant op tijd een brief krijgt 
met de herinnering aan de afgesproken preekbeurt. In deze brief wordt ook 
aangegeven wat in de kerk van Kampereiland de gebruikelijke orde van dienst is. 
De preekvoorziener dient er op te letten dat in het benaderen van 
predikanten/voorgangers de veelkleurigheid van de gemeente terug te vinden is. Dit 
houdt o.a. in dat er een aantal keren per jaar een predikant voorgaat die gebruikt 
maakt van Bundel 1938. 
Met ingang van 22 april 2015 is het mogelijk dat er een vrouwelijke 
predikant/voorganger voorgaat in de eredienst, mits zij in het bezit is van een 
preekconsent.  
 
2.2. Liturgie 
In de zowel de morgen- als de avonddiensten wordt gebruik gemaakt van het 
Liedboek voor de kerken en van de Evangelische Liedbundel. Een aantal keren per 
jaar wordt er in de morgendienst gezongen uit Bundel 1938. 
Tijdens kerkelijke hoogtijdagen kan er ook gebruik gemaakt worden van andere 
bundels. De liturgie zal dan uitgewerkt worden in een PowerPoint en via de beamer 
geprojecteerd worden. 
Tijdens ‘beamerdiensten’ is er altijd een bloemengroet. De bestemming hiervoor 
wordt aangegeven door de kerkenraad, of door de commissie/groep die de dienst 
voorbereid. 
 

Aandachtspunt: 

• Voor de diensten met Kerst en Pasen een commissie samenstellen van 
2 personen die samen met de predikant/voorganger liederen voor deze 
diensten uitzoeken om zo gevarieerde en herkenbare liederen te 
kunnen zingen in deze feestelijke diensten. 

 
2.3. Jeugddiensten 
De jeugd vormt een belangrijk deel van de gemeente en is de toekomstige 
gemeente. De jeugddienstcommissie verzorgd 6 keer per jaar een jeugddienst, onder 
verantwoording van de kerkenraad. Eén van de kerkenraadsleden is contactpersoon 
richting de jeugddienstcommissie en dient op de hoogte gehouden te worden over de 
gang van zaken. 



 

 

6 Beleidsplan Hervormde Gemeente Kampereiland 

6 

Er wordt door de gezamenlijke groep catechisanten ook een jeugddienst opgesteld in 
samenwerking met de catecheet. Deze jeugdavonddienst wordt meestal aan het eind 
van het catechese jaar gehouden. 
Tijdens de jeugddiensten worden er 2 collecten gehouden. De collecte tijdens de 
dienst is voor het doel dat de commissie bepaalt. De collecte bij de uitgang is voor 
diaconie en kerk.  
 

Aandachtspunt: 

• Bekijken of het mogelijk is om in de morgendienst een jeugddienst te 
organiseren. Gedachte hierachter is: we leren jongeren alleen ‘s 
avonds naar de kerk te gaan, terwijl er ‘s morgens ook kerk is. 

 
2.4. Kinderen 
Tijdens de kerkdienst is er voor de jongste kinderen oppasdienst.  
Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er kindernevendienst.  
De groepen 0, 1, 2 en 3 gaan elke week naar de kindernevendienst.  
De groepen  4 en 5  en de groepen 6, 7 en 8 hebben om de week kindernevendienst. 
De indeling van de groepen kan worden aangepast als het verschil in aantal kinderen 
per groep te groot wordt. Eén van de kerkenraadsleden is contactpersoon voor de 
kindernevendienst en blijft zo op de hoogte van de activiteiten. 
Met kerst is er een adventsproject, en in de 40 dagentijd wordt een paasproject 
gevolgd. Tijdens deze weken is er voor alle kinderen kindernevendienst. 
 
2.5. Avondmaalsdiensten 
Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Toegang tot het Heilig 
Avondmaal heeft een ieder die in zijn of haar gemeente gerechtigd is om deel te 
hebben aan het Heilig Avondmaal. De viering vindt plaats in de (voorste) banken. 
Er is geen aparte voorbereidingsdienst. Wel wordt gevraagd aan de dienstdoende 
predikant/voorganger of hij/zij in dankgebed/voorbede aandacht wil schenken aan de 
viering van het Heilig Avondmaal op de volgende zondag. 
In het kerkblad zal een stukje ter voorbereiding geschreven worden. 
Via de diakenen krijgt de predikant die het Heilig Avondmaal zal bedienen het 
formulier aangereikt zoals we dat op Kampereiland gebruiken. 
 
2.6. Doop 
Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen dit kenbaar maken via de scriba. In 
overleg kunnen zij aangeven door wie zij dat graag willen laten doen. 
Voorafgaande aan de doopdienst vindt er een doopgesprek plaats. Dit is onder 
leiding van de dienstdoende ouderling. Zo mogelijk is ook de predikant hierbij 
aanwezig. 
Mochten één of beide ouders nog geen belijdenis gedaan hebben, dan zullen zij 
gestimuleerd worden om belijdeniscatechese te gaan volgen.  
 

Aandachtspunt: 

• Het zou goed zijn wanneer er een soort van doopcatechese aangeboden 
wordt. 

• Mogelijkheid onderzoeken om een gespreksgroep voor (jonge) ouders te 
starten. 
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2.7. Bijzondere diensten 
2.7.1. Huwelijksdiensten 
Wanneer een bruidspaar hun huwelijk wil laten inzegenen in de kerk van 
Kampereiland, dan kunnen zij daartoe een verzoek indienen bij de scriba. Voor 
bruidsparen waarvan één of beiden lid zijn van de gemeente wordt de kerk gratis 
beschikbaar gesteld. Wel zal de eerste collecte bestemd zijn voor de kerk voor de 
bestrijding van de onkosten. 
Voor bruidsparen ‘buiten’ de gemeente wordt wel huur gevraagd voor het gebruik 
van de kerk. (Informatie hieromtrent is te verkrijgen bij de kerkrentmeesters). 
Het bruidspaar kan zelf aangeven welke predikant zij willen vragen voor de 
inzegening van hun huwelijk.  
 
2.7.2. Diensten voorafgaande aan een begrafenis 
Wanneer familie van een overleden gemeentelid een dienst wil voorafgaande aan de 
begrafenis, kan zij zelf aangeven door wie die dienst geleid wordt – de kerkelijk 
werker of een predikant. 
Voor het gebruik van de kerk gelden dezelfde voorwaarden als hierboven 
beschreven onder punt 2.7.1. 
 
3.0. PASTORAAT 
Pastoraat is: omzien naar elkaar en zorg voor elkaar.  
In eerste instantie: zorg voor elkaars geestelijk leven en stimulans tot geestelijke 
groei. Als tweede, daaraan gelijk is: aandacht voor elkaar in lief en leed. Vaak hoeft 
er niet veel gezegd te worden, maar is aanwezigheid en luisteren al heel veel. 
Pastoraat wil trachten het gewone leven te verbinden met Gods aanwezigheid en 
belichten vanuit het geloof. We mogen elkaar helpen om te bidden, elkaar helpen om 
oog te krijgen voor genade in ons leven, de aanwezigheid van God in het centrum 
van ons bestaan bevestigen, met elkaar zoeken naar een lichtpunt wanneer er 
zorgen en verdriet zijn die het leven zwaar maken. 
Hoewel dit een opdracht is voor alle gemeenteleden, zijn er die daartoe in het 
bijzonder geroepen zijn. 
 
3.1.  Kerkelijk werker 
Bij bijzondere gelegenheden, maar ook bij ziekte kan er een beroep gedaan worden 
op de kerkelijk werker. Dat kan rechtstreeks, maar ook via de scriba aangegeven 
worden.  
 
3.2. Ouderlingen 
De ouderlingen worden door de gemeente gekozen. Bij hen kan een ieder terecht 
met zorgen/problemen (omzien naar elkaar).  
Het streven is om alle pastorale eenheden eens per twee jaar een huisbezoek te 
brengen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om te horen hoe het met de betrokken 
gemeenteleden gaat in huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven. 
 

Aandachtspunt: 

• Regulier huisbezoek vraagt van de ouderlingen veel tijd. Het is goed 
om na te gaan of en hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Het 
zou bijv. goed zijn om na te gaan of de huidige frequentie (1x per 2 
jaar) voldoet, en ook wat gemeenteleden van een ouderling 
verwachten. 
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Naast de reguliere huisbezoeken kan er ook een groothuisbezoek georganiseerd 
worden. Onder leiding van de kerkelijk werker en in het bijzijn van minimaal één 
kerkenraadslid bespreken gemeenteleden bij iemand thuis een onderwerp. Mensen 
worden persoonlijk uitgenodigd. Per seizoen kunnen meerdere groothuisbezoeken 
rondom hetzelfde onderwerp plaatsvinden. 
 
Eén of twee keer per winterseizoen vindt er een Gemeenteavond plaats. Doorgaans 
wordt deze gehouden in “Ons Erf”. Hiervoor worden alle gemeenteleden uitgenodigd. 
Naast het behandelen van een bepaald onderwerp kunnen er tijdens deze avond ook 
algemene zaken ter tafel komen. 
 
De ouderlingen zijn – namens de kerkenraad – verantwoordelijk voor de orde van 
dienst. 
 

Aandachtspunt: 

• Mogelijkheid bekijken of via ouderlingenbezoek geïnformeerd kan 
worden naar de wensen rondom het invullen van kerkdiensten. Het kan 
zijn dat er nog meer (dan nu het geval is) verscheidenheid in diensten 
komt om aan te sluiten bij de beleefwereld van verschillende mensen 
en leeftijdsgroepen. 

 
De ouderlingen – in praktijk de dan dienstdoende ouderling - nemen initiatief tot het 
aangaan van een voorbereidend gesprek rondom bijzondere diensten (doop, 
huwelijk). 
Hiervoor hanteren zij een checklist om te voorkomen dat er dingen vergeten worden. 
 
3.3.  Ouderling-kerkrentmeesters 
3.3.1. Uitgangspunt 
De ouderling-kerkrentmeesters zijn in financieel opzicht verantwoordelijk voor het in 
stand houden van de erediensten, catechese, jeugddiensten, kindernevendiensten, 
kringwerk en andere gewenste voorzieningen die voor pastorale zorg noodzakelijk 
zijn. Bovendien zijn de ouderling-kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het 
personele beleid van de gemeente. Een andere belangrijke taak van de ouderling-
kerkrentmeesters is om gelden te verwerven voor de instandhouding van onze 
gemeente. Uiteraard is de gemeente verplicht de financiële middelen te verschaffen 
die hiervoor noodzakelijk zijn. 
 
3.3.2. Financieel beleid 
Onze gemeente is geen rijke gemeente. Daarom zullen de ouderling-
kerkrentmeesters zo goed en efficiënt mogelijk met de beschikbare financiën moeten 
omgaan. 
Geldwerving wordt verkregen door: 

- Collectes tijdens de kerkdiensten: 
o Gezamenlijke collecten voor diaconie en ouderling-kerkrentmeesters, 

waarvan 2/3 ten goede komt aan de kerk; 
o Jaarlijks 6 extra collecten voor de kerk; 
o Indien noodzakelijk kunnen er extra collecten gehouden worden om te 

kunnen blijven voorzien in het onderhoud van de gebouwen. 
- Dankdagcollecte. 
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o Jaarlijks wordt er rondom Dankdag een Dankdagcollecte gehouden 
d.m.v. het versturen van een brief aan alle pastorale eenheden waarin 
een nader te bepalen doel beschreven wordt (meestal ten gunste van 
het onderhoud aan de gebouwen). 

- Vrijwillige bijdrage. 
o Aan alle volwassen doop- en belijdende leden wordt ieder jaar in 

januari gevraagd om een vrijwillige bijdrage via Aktie Kerkbalans. 
- Solidariteitskas. 
- Bijdrage van binnen of buiten de gemeente.  

o Hierbij valt bijv. te denken aan giften en legaten. 
- Bijdrage via het verjaardagsfonds. 

 
De kosten voor de instandhouding van onze gemeente zullen de komende jaren ook 
zeker weer stijgen. Het is dan ook wenselijk dat door de gemeenteleden hiermee 
rekening gehouden wordt in hun geven aan de collecten en hun toezegging voor de 
vrijwillige bijdrage. Samen zijn wij als gemeente verantwoordelijk. 
 

Aandachtspunt: 

• Op zoek gaan naar mogelijkheden om de gemeenteleden te (blijven) 
motiveren en activeren om ook financieel de gemeente te dragen. 

 
Elk jaar wordt er door de ouderling-kerkrentmeesters een jaarrekening van het 
voorgaande jaar opgesteld voor 1 mei. Na goedkeuring door de kerkenraad wordt 
deze voor 15 juni opgestuurd naar het Regionaal College voor de Behandeling van 
Beheerszaken (RCBB). 
De cijfers uit de voorgaande jaren worden gebruikt voor de opstelling van de 
begroting die voor 1 november aan de kerkenraad ter goedkeuring wordt 
aangeboden. Daarna zal de begroting voor 15 december worden ingediend bij het 
RCBB. 
De jaarrekening en de begroting worden na behandeling door de kerkenraad ter 
inzage gelegd voor de gemeenteleden. Hier wordt een vermelding van gemaakt in 
het kerkblad. Daarna zal deze worden verzonden. 
 
3.3.3. College van Advies 
Het College van Advies bestaat uit zes gemeenteleden. 
Zij adviseren de ouderling-kerkrentmeesters t.a.v. financiële beslissingen (e.a. indien 
de ouderling-kerkrentmeesters daarom vragen). Samen met de ouderling-
kerkrentmeesters nemen zij de begroting en de jaarrekening door alvorens deze ter 
beoordeling naar de kerkenraad gaat. 
 
3.3.4. Gebouwen 
Zowel het kerkgebouw als de voormalige kosterswoning en ook de consistorie is 
eigendom van de Hervormde Gemeente van Kampereiland op basis van recht van 
opstal van de stadserven. 
 
3.3.5. Veiligheid van gebouwen 

- Uit oogpunt van veiligheid adviseert het college van kerkrentmeesters 
maximaal 180 personen toe te laten tijdens een kerkdienst. 

- Volgens geldende eisen wordt voldaan aan de veiligheidseisen 
- Actueel houden van calamiteitenplan.  
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3.3.6. Personeel 
- Kerkelijk werker 
- 2 organisten, parttime.  De organisten ontvangen een onkostenvergoeding per 

dienst. 
 

3.3.7. Ledenregistratie 
De ledenregistratie gebeurt volgens de richtlijnen van de Leden Registratie 
Protestantse Kerk (LRP). 
 
3.3.8.  Verzekeringsportefeuille 

- Gebouwen: brand, storm, inbraak en glas 
- Inventaris: brand, storm en inbraak 
- Kostbaarheden 
- Aansprakelijkheid 
- Ongevallen werknemers/ vrijwilligers 

 
4.0. DIACONIE 
Het woord diaconie is afgeleid van dienen, in navolging van de Heer Jezus Christus: 
‘Ik ben in jullie midden als iemand die dient’, (Luc. 22: 27). Jezus is gekomen om te 
dienen, om Zijn leven te geven als losprijs voor velen(Marc. 10:45).  
De diaconale taak behoort tot het beginsel van de kerk. Dit betekent dat het 
diaconaat niet alleen een onderdeel is van de kerk, maar iets wat heel de gemeente 
aangaat. De diaconale arbeid is een taak voor heel de  gemeente. 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de 
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen, wat haar aan gaven 
geschonken is. Te helpen waar geen helper is, en te getuigen van de gerechtigheid 
van God waar onrecht plaatsvindt.  
De diaconie betracht onderling dienstbetoon, verleent bijstand, verzorging en 
bescherming aan wie dat nodig hebben. Er is aandacht voor elkaar, belangstelling 
voor elkaars lief en leed, bewogenheid met het lot van de (verre) naaste in nood.  
 
De diaconie is daarnaast een zichtbaar onderdeel van de kerkenraad. Zij bestaat uit 
drie personen. Binnen deze drie personen is er de taakverdeling van voorzitter, 
secretaris en penningmeester.  
 
4.1. Bezoekwerk 
We kennen in onze gemeente de groep Lief en Leed. Zij besteden aandacht aan 
ouderen, zieken, nieuwe gemeente leden en daar waar geboorten zijn.  
 
4.2. Bloemengroet 
Bij speciale (liturgie-)diensten of Beamer diensten is er vaak een bloemengroet. De 
diaconie zorgt ervoor dat de bloemen bij de betreffende personen terecht komt.  
 
4.3. Heilig Avondmaal 
Het is de taak van de diaconie om ervoor te zorgen dat de tafel voor de viering van 
een Heilig Avondmaal gereedstaat. Brood en wijn besteld, gesneden en 
ingeschonken en wordt de tafel klaar gemaakt.  
Bij de viering van het Heilig Avondmaal opent de diaconie de tafel met de predikant, 
maakt de tafel gereed en delen de diakenen brood en wijn uit aan de 
gemeenteleden.  
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Tevens zorgt de diaconie ervoor dat de desbetreffende dominees op de hoogte 
worden gebracht van de gang van zaken rondom de avondmaalsviering in onze 
gemeente. 
 
4.4. Internet / USB-opnames 
Elke dienst wordt opgenomen via een USB-aansluiting en is te volgen via internet. 
Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten rechtstreeks te beluisteren, maar ook op een 
later tijdstip. De kosten voor het beluisteren van een dienst via internet zijn voor 
rekening van de diaconie. Een of twee keer per jaar zal er een collecte gehouden 
worden t.b.v. Internetuitzending. 
Bij bijzondere(doop-, trouw-, belijdenis-, en rouw-)diensten wordt de dienst op een 
extra USB-stick opgenomen. Deze wordt/ worden aan de betreffende personen 
uitgereikt.  
 
4.5. Diaconale gaven 
De diaconie stelt elk jaar een collecterooster op. Hier worden landelijke inzamelingen 
ingeroosterd. Daarnaast zijn er een aantal collecten voor speciale instanties, 
uitgezocht door de diaconie. Regelmatig komen van diverse instanties verzoeken 
binnen voor een bijdrage. Dit kan bijvoorbeeld een natuurramp zijn, waarvoor een 
speciale collecte wordt gehouden of een bijdrage voor een goed doel.  
Dit rooster wordt elk jaar herzien.  
 
Daarnaast zijn er ook nog de diaconie- en kerkgelden. Deze worden verdeeld tussen 
de diaconie en de kerk(rentmeesters). Van het bedrag wat de diaconie krijgt worden 
alle vaste lasten afgetrokken. Wat overblijft wordt verdeeld als gift/ dertiende maand 
naar diverse instanties. 
 
4.6. Diaconale hulp bij geldzorgen 
Het is mogelijk om, als iemand in geldnood verkeert, om deze persoon financieel te 
ondersteunen. Hierbij wordt goed onderzocht wat voor hulp iemand nodig heeft, wat 
er al gebeurd is aan hulp en hoe de diaconie ondersteuning kan geven. Er wordt dan 
een hulpplan opgesteld. 
De diaconie heeft een potje voor dergelijke hulp. 
 
4.7. Paaskaars 
Sinds 2013 branden we in de gemeente elke zondag tijdens de kerkdiensten de 
Paaskaars als symbool van Gods licht, in de kerk, in ons leven. De Paaskaars wordt 
elke Eerste Paasdag aan het begin van de dienst aangestoken. Op Goede Vrijdag 
wordt de kaars gedoofd. Het deel van de kaars dat overblijft wordt geschonken aan 
een lid van de gemeente. De diaconie overlegt aan wie de kaars geschonken wordt 
en brengt de kaars bij het betreffende gemeentelid. 
 
 Aandachtspunt: 

• Voorbedenschrift 
Om de gemeente op een actievere manier met elkaar te verbinden zou er in 
de toekomst de mogelijkheid kunnen zijn om gebruik te maken van een 
voorbedenschrift. Hierin kan iemand voorbede aanvragen voor persoonlijk lief 
en leed, en ook wereldwijde aangelegenheden op het gebied van zorg, 
onzekerheid, maar ook voor blijde en dankbare gebeurtenissen.                     
Dit kan door het neerleggen van een schrift achter in de kerk, waar ieder 
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gemeentelid persoonlijk in kan schrijven, maar waar het ook door andere 
leden gelezen kan worden.  

5.0. VORMING EN TOERUSTING 
De gemeente is geroepen om levenslang te blijven leren. We mogen blijven groeien 
in geloof en liefde: gemeenschap met God, gemeenschap met elkaar, liefde voor de 
wereld. Groei tot geestelijke volwassenheid is karakteristiek voor een christelijke 
gemeente (Ef. 4: 11-13).  
Maar ook volwassenen moeten blijven groeien in geloof en liefde (2 Tess. 1: 3), in de 
relatie met Christus (Ef. 4:15-16; 2 Petr. 3:8) door geloofsonderricht, Bijbelstudie en 
het geloofsgesprek, in prediking, vorming en toerusting en in kleine groepen, waarin 
wordt gesproken over geloof en leven en men naar elkaar omziet. De christelijke 
identiteit mag blijvend worden opgebouwd: wie we zijn in Gods ogen, wie we zijn in 
Christus. Hiervoor is de geloofsgemeenschap onmisbaar. 
 
5.1. Catechisatie 
Na de basisschool is de mogelijkheid aanwezig om catechisatie te volgen.  
Het doel van de catechisatie is dat jongeren Jezus Christus leren kennen, een relatie 
met Hem aangaan en uit die relatie leven tot eer van God tot opbouw van het 
Koninkrijk van God, in en vanuit de gemeenschap met andere gelovigen. Graag 
willen we hiermee bereiken dat de jongeren leren hoe ze in het dagelijkse leven als 
christen met bepaalde situaties/vragen om kunnen gaan. 
Hiervoor worden binnen de Hervormde Gemeente van Kampereiland verschillende 
vormen aangeboden: 

- Huiscatechese (gegeven door gemeenteleden); 
- Catechisatie (gegeven door de kerkelijk werker); 
- Youth Alpha (via Youth for Christ, Kampen); 
- Belijdeniscatechisatie (gegeven door de kerkelijk werker). 

 
5.2. Gespreksgroepen 
Ook voor volwassenen is het nodig om te blijven groeien in geloof en liefde (2 Thess. 
1:3), om zo de relatie met Christus te onderhouden. 
Daarvoor zijn er gespreksgroepen waar gemeenteleden rondom een bepaald 
onderwerp een aantal keren per winterseizoen samenkomen. 
 

- Bijbelkring. 
Deze kring is meestal o.l.v. een predikant. In overleg met de betrokkenen 
wordt iemand gevraagd de kring te leiden. Met elkaar wordt afgesproken wat 
er behandeld zal worden. 
Deze kring is voor iedereen toegankelijk. 

- Jongerenkring. 
Deze kring wordt geleid door de kerkelijk werker, en is bedoeld voor jong-
belijdende gemeenteleden. 
In overleg wordt een onderwerp afgesproken. 

- AlJaBe-groep. 
Deze groep is een initiatief opgestart door 2 ouderlingen en is bedoeld voor 
jongeren (+ 20 jaar en ouder) die het contact met de kerk mogelijk kwijt 
dreigen te raken. Op een ongedwongen manier wordt geprobeerd om aan de 
hand van verschillende onderwerpen in gesprek te gaan en te ontdekken wat 
kerk en geloof daarin kunnen betekenen. 



 

 

13 Beleidsplan Hervormde Gemeente Kampereiland 

13 

Voor deze kring kunnen verschillende sprekers uitgenodigd worden. 
 
Aandachtspunt: 

• Het opstarten van een ‘jong-gezinnenkring’.  
Deze kring zou ter ondersteuning van (jonge) ouders kunnen zijn om met 
elkaar te praten over allerlei aspecten die te maken hebben met 
geloofsopvoeding. 
Overwogen kan worden om dat met aan te bieden voor ouders met 
kinderen van verschillende leeftijdscategorieën (bijv. 0-4, 4-12, 12-16). 

 
 

6.0.  JEUGDWERK 
In 2014 is er door ds. W. Smit uit Kampen in het kader van een door hem gevolgde 
cursus een jeugdwerkbeleidsplan voor de Hervormde Gemeente van Kampereiland 
opgesteld . 
Hierin staan zeker aandachtspunten van belang kunnen zijn voor onze gemeente. 
 
Naast het de al genoemde activiteiten voor de jeugd (zie onder punt 2.4. en 5.1.) 
kennen we op Kampereiland ook het Jongerenwerk. 
Dit is bestemd voor alle jongeren van Kampereiland en omgeving, in de leeftijd van 
12 t/m 16 jaar. Een commissie bereidt dit voor met behulp van themaprogramma’s. 
Het doel van de bijeenkomst is om op ongedwongen en ontspannen wijze een stukje 
vorming en toerusting te geven. 
 

Aandachtspunt: 

• Het zou mooi zijn om te kijken of het mogelijk is dit werk uit te breiden 
voor jongeren van 16 t/m 18 jaar. 

 
(Het volledige jeugdwerkbeleidsplan is in 2014 toegestuurd/gemaild aan alle 
gemeenteleden. Via de scriba is het eventueel nog in te zien.) 
 
7.0. MISSIONAIRE COMMISSIE 
N.a.v. een missionaire avond o.l.v. ds. Van Ark en het boekje “30 kansrijke modellen 
voor missionaire gemeente”  is deze commissie actief binnen onze kerk. 
Zij probeert om manieren te vinden om mensen voor het eerst of opnieuw of blijvend 
te betrekken bij de kerk. 
 
7.1. Zangdiensten 
Zowel in de adventstijd als in de 40-dagentijd is er een zangdienst. Deze diensten 
worden voorbereid door de commissie en ook door hen geleid. Er is geen predikant 
in deze diensten. Aan de hand van bloemen en verschillende voorwerpen wordt een 
gedeelte vanuit de Bijbel uitgelegd en omlijst door bijpassende liederen. E.e.a wordt 
ondersteund door een PowerPointpresentatie.  
Andere manieren om met elkaar diensten in te vullen zijn bijv. een dienst met een 
gezamenlijke maaltijd of een openluchtdienst. 
 
7.2. Kampereiland helpt…! 
Samen met de Hervormde Kerk van Kamperveen worden er acties ondernomen om 
iets te doen voor Pacureni, een dorp in Roemenië. Dat kan bijv. door goederen en 
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(kinder)kleding in te zamelen, maar ook door ter plaatse hulp te bieden bij het 
opknappen van gebouwen en het aanleggen van faciliteiten. 
 
 
8.0.  Communicatie 
Om gemeenteleden op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de 
gemeente zijn er verschillende mogelijkheden: 

- Kerkblad 
o Dit wordt in samenwerking met de Hervormde Gemeente te Kampen 

uitgegeven. Men kan zich hierop abonneren. 
In dit kerkblad wordt allerlei informatie gepubliceerd aangaande 
kerkdiensten en het wel en wee binnen de verschillende wijken. 

- Nieuwsbrief 
o Voor onderwerpen welke het kerkblad ‘gemist’ hebben, of minder 

geschikt zijn voor vermelding in het kerkblad, wordt een nieuwsbrief 
verspreid onder de eigen gemeenteleden. dit gebeurt zoveel mogelijk 
via het email-adressenbestand. Gemeenteleden die geen mailadres 
hebben krijgen de brief ‘per post’. 

- Afkondigingen 
o Aan het begin van elke kerkdienst worden er afkondigingen 

voorgelezen. Hierin worden mededelingen ten aanzien van de dienst 
gedaan (collectes, kindernevendienst, voorganger, bijzonderheden). 
Ook kunnen daarin belangrijke activiteiten/samenkomsten in de nabije 
toekomst genoemd worden. 
Alle afkondigingen (en punten voor eventuele voor-/dankgebeden) 
lopen via de scriba. 

- Website 
o Er is een website van de Hervormde Gemeente van Kampereiland 

(www.hervormdkampereiland.nl). Via deze website is informatie te 
vinden over onze gemeente. 

 
9.0. Overzicht ledenaantallen 
De samenstelling van de gemeente veranderd voortdurend. De stand van zaken op 
dit moment is als volgt: 
 
Ledenaantal    per 01-08-2015   per 01-01-2010 

Belijdende leden   139     133 

Doopleden    106     114 

Overige leden       7         7 

 

Totaal     252     254 

 


