Daarom verlangen wij om
geloofsgemeenschap te zijn

Beleidsplan
Hervormde
gemeente Emst
2020 - 2024
Bouwstenen voor dit beleidsplan zijn het
beleidsplan 2016-2019 van de Hervormde
gemeente Emst en de gesprekken die binnen de
kerkenraad en de gemeente gevoerd zijn in het
kader van KerkEmst2025.

1. Karakteristiek en identiteit
In het dorp Emst wonen ruim 3000 inwoners. De
meeste gemeenteleden zijn woonachtig in Emst;
een beperkt aantal leden woont in omliggende
dorpen. Eind 2019 stonden in onze gemeente 765
mensen ingeschreven: 401 als dooplid, 364 als
belijdend lid. Er komen zondags bij reguliere
diensten gemiddeld rond de 400 mensen per
dienst in de kerk. Alle leeftijdscategorieën zijn in
de gemeente vertegenwoordigd, wat opvalt is de
grote groep (jonge) gezinnen.
Het streven is om voor iedereen een open en
warme gemeenschap te zijn..

Missie
De Hervormde gemeente te Emst wil in al haar
beleidspunten en activiteiten een Christus
belijdende geloofsgemeenschap zijn die -in
verbondenheid met de algemene christelijke Kerk
en met de gereformeerde traditie / noemen
belijdenisgeschriften zoals in de kerkorde
verwoord. (zie Bijlage 1) - de Bijbel tot bron en
norm heeft; gericht is op de ontmoeting met Jezus
Christus, de ontmoeting met elkaar en de
ontmoeting met het dorp. Wij weten ons door de
Heilige Geest geroepen om te groeien in Christus,
Hem te volgen, Gods liefde bekend te maken en
zijn wereld te dienen.
Visie: Hoe willen we gemeente zijn?
Wij geloven dat God door Zijn Geest en Woord
mensen van allerlei achtergrond en leeftijd wil
ontmoeten en aan elkaar verbindt tot een
gemeenschap die Jezus Christus, de Zaligmaker
van de wereld, erkent als haar Hoofd en Heere.

een

krachtige

 die in woord en daad getuigt van de levens
veranderende boodschap van het Evangelie;
 die als een huis met open deuren en een open
Bijbel een betekenisvolle plaats biedt aan jong
en oud in deze tijd;
 waar Gods aanwezigheid wordt beleden en
gevierd in prediking, liederen, gebeden en de
sacramenten van doop en avondmaal;
 met een uitnodigende houding naar haar
omgeving en daarbij voor ogen houdt dat haar
identiteit en bestaansrecht bepaald wordt door
het verlossende Evangelie van Jezus Christus;
en
 waar God mensen aan elkaar geeft om op
verschillende manieren samen te leren, hun
geloof en leven te verdiepen en naar elkaar om
te zien dichtbij en verder weg.
Wij geloven dat de gemeente zo een plek is:
- waar jongeren en ouderen tot geloof komen in
onze Zaligmaker Jezus Christus.
- waar hun relatie met de Drieënige God zich
verdiept.
- waar mensen groeien in geloof.
- waar zij zich verbonden weten met elkaar en met
de wereld dichtbij en ver weg.
Deze kern beschouwen wij als het hart van de
kerkelijke gemeente. Door alles heen speelt het
verlangen dat de gemeente een gemeenschap is
voor alle generaties; dat kinderen, jongeren én
ouderen zich in alles welkom zullen voelen.

2. Via geloofsopbouw naar
gemeenteopbouw
Kernwoord in het hiervoor genoemde over de
gemeente is ‘verbinding’. Van belang is dat deze
verbinding (met God, elkaar en de wereld) in alle
geledingen van de gemeente en bij al het werk in
de gemeente zichtbaar is.
Geen verbinding zonder communicatie. Bij alles
wat we plannen en ondernemen luisteren we eerst
naar wat onze Heere God daarover zegt, luisteren
we als kerkenraad en gemeente naar de Bijbel, de
belijdenisgeschriften en wat de kerk(geschiedenis)
aanbiedt
én
luisteren
we
naar
elkaar.
Communicatie dus met een grote C en kleine c.
Zo luisterend naar het heden en het verleden
bezinnen we ons om zo te komen tot verstandig
beleid. Onder bezinning wordt hier verstaan: vanuit
Bijbels perspectief als kerkenraad en gemeente
nadenken en samen spreken over alles wat ons
functioneren betreft, zowel inhoudelijk als praktisch.
Hierbij kan gedacht worden aan de inrichting van
de eredienst, vormen van muziek, kinderen in de

kerk, pastoraat, jeugd, ouderen, dertigers etc. Uit
deze bezinning vloeit het beleid voort.
Bij de meeste zaken die in de kerkelijke gemeente
worden gedaan staan we niet dagelijks stil bij het
beleid dat daarachter zit. Toch is het van wezenlijk
belang dat onze activiteiten terug te voeren zijn op
beleid. Dus dat we niet zomaar iets doen wat goed
lijkt of voelt, maar ons steeds afvragen of het past
binnen onze visie en missie of sterker gezegd, of
het overeenkomt met dat wat we belijden. Onder
activiteiten worden onder meer verstaan de
concrete vormen van toerusting zoals catechese,
cursussen, prediking, vormen van pastoraat,
verenigingen en kringen rond bijbelstudie etc. Al
deze activiteiten vloeien voort uit bezinning en
beleid, maar vormen ook zelf vaak een vorm van
bezinning.
Het is van belang dat het hiervoor genoemde bij
alles wat er gebeurt binnen de gemeente doorwerkt
en herkenbaar is. En we bij onze kerkelijke
bijeenkomsten de volgende vragen stellen:
 wat betekent dit bijbelgedeelte en deze
overdenking voor mij persoonlijk (momenten van
stilte en gebed)?
 hoe verbindt dit mij en ons aan elkaar als leden
van de gemeente?
 wat kan ik en kunnen wij hiermee in de praktijk
van alle dag en in deze wereld?
Dit kan mogelijk niet altijd uitvoerig worden
gedaan, maar dit is wel iets waar we elkaar van
tijd tot tijd aan hebben te herinneren: de verticale
verbinding met God en de horizontale verbinding
met elkaar.
Naast het steeds blijven beoefenen in alle
geledingen van de gemeente van de grote C, blijft
ook aandacht voor de kleine c van belang.
Belangrijk is om dat op alle niveaus in de gemeente
handen en voeten te geven, waarbij het gebed met
en voor elkaar een wezenlijk bestanddeel is van
ons gemeentezijn.
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4. Erediensten
Als gemeente komen we samen in de erediensten,
daarbij mogen we de Heere God ontmoeten in de
verkondiging van Zijn Woord en ontmoeten we ook
elkaar. Belangrijke elementen in de erediensten zijn
de Woordverkondiging, gebed en dankzegging,
verootmoediging en lofprijzing en het geven van
onze gaven.
In onze gemeente maken we gebruik van de
Herziene Statenvertaling. Tijdens de eredienst
zingen we psalmen. De kerkenraad acht het richting
de toekomst van de gemeente van groot belang dat
er bezinning is op dat wat er in onze gemeente en
ook in verwante gemeenten gezongen wordt. De
verstaanbaarheid van de te zingen psalmen achten
wij van grote betekenis. De kerkenraad volgt
daartoe geïnteresseerd de ontwikkelingen met
betrekking tot een nieuwe psalmberijming.

Woordverkondiging
Zoals is verwoord in onze visie zien wij onze
plaatselijke gemeente als
een gemeenschap waar Gods aanwezigheid
wordt gevierd in prediking, psalmen en liederen,
gebeden en de sacramenten van doop en
avondmaal; een gemeenschap met een
uitnodigende houding naar haar omgeving en
daarbij voor ogen houdt dat haar identiteit en
bestaansrecht bepaald wordt door het
verlossende Evangelie van Jezus Christus.
Om de gemeenteleden, van jong tot oud, in de
prediking aan te spreken wordt gelet op eigentijds
en eenvoudig
taalgebruik,
de praktische
toepasbaarheid en authenticiteit (echtheid). In dit
alles gaat het erom dat de Bijbel opengaat en God
zelf aan het Woord komt.

Kinderen in de dienst

3. Kerkenraad en moderamen
De voltallige kerkenraad bestaat in 2021 uit 16
ambtsdragers: 8 ouderlingen, 3 ouderlingenkerkrentmeester, 4 diakenen en 1 predikant
(100%). De kerkenraad vergadert zo mogelijk
iedere derde dinsdag van de maand. Daarnaast
vergaderen meermalen afzonderlijk het consistorie
(ouderlingen en predikant), het college van
diakenen en het college van kerkrentmeesters. Het
moderamen bestaat uit 4 leden namelijk de preses,
de assessor, de scriba en de predikant.
Het moderamen bereidt de vergaderingen van de
kerkenraad voor en behandelt - indien nodig -

Voor de allerkleinsten van 0 t/m 2 jaar is er oppas
geregeld in de Hoeksteen; voor de
oudere
kinderen van 3 t/m 6 jaar wordt er vanaf het
moment van de preek een bijeenkomst
georganiseerd met behulp van de OpStapmethode van de HGJB. Voor de kinderen die in de
dienst aanwezig zijn, zijn er zogenoemde
kerkboekjes
beschikbaar;
boekjes
waarin
(mee)geschreven en ook gekleurd kan worden.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen merken
dat ze gezien worden en dat ze op hun niveau
worden aangesproken in de preek. Belangrijk punt
is ook dat de kinderen tijdens de doopdiensten
aangesproken worden en zo herinnerd worden
aan hun eigen doop.

Bijzondere diensten
Er zijn bijzondere diensten bij de afsluiting van de
vakantiebijbelweek en de opening van het
winterwerk. De plaatselijke School met de Bijbel
nodigt voor de bid- en dankdagen de predikanten
van de plaatselijke kerken uit om bij toerbeurt in
de klassen aandacht te vragen voor deze
belangrijke momenten.
Gedurende de week voorafgaande aan Pasen
vinden vanaf de maandag tot en met de
donderdag Passiestonden plaats. Op Goede
Vrijdag vindt ‘s avonds een eredienst plaats.

5. Pastoraat
De ouderlingen in de gemeente zijn met name
belast met het pastoraat – zorg voor het geestelijk
welzijn van de gemeente. Ook het toezicht houden
op de prediking is een belangrijke taak. Verder zijn
zij gehouden - wanneer nodig - tucht uit te oefenen
in zaken die schadelijk zijn voor het geestelijk
welzijn van de leden en de gemeente. Wat betreft
pastoraat hebben ambtsdragers een bijzondere
verantwoordelijkheid, maar eigenlijk zijn alle
gemeenteleden geroepen om naar elkaar om te
zien. Pastoraat is essentieel in het gemeente zijn
tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Huisbezoek
De gemeente is verdeeld in 6 wijken, met voor
iedere wijk een eigen ouderling. Uitgangspunt voor
het huisbezoek is dat alle geregistreerde adressen
eens in de twee jaar worden benaderd voor
huisbezoek. Deelname van de kinderen aan het
huisbezoek wordt op prijs gesteld en gestimuleerd.
Naast belangrijke zaken als gezondheid, huwelijk,
opvoeding en werk mag tijdens het huisbezoek ook
nadrukkelijk de vraag aan de orde komen: Weet ik
mij een kind van God en geloof ik dat mijn zonden
vergeven zijn? En hoe neem ik deel aan de
sacramenten? Hoe leef ik als christen? Hoe kan ik
in mijn gezin/werk een goede getuige zijn van
Jezus Christus? En hoe geef ik uiting aan de
werken van barmhartigheid in woord en daad? Bij
het gesprek kan gebruik worden gemaakt van een
vooraf toegestuurde vragenlijst.
Het huisbezoek is dus vooral een moment waarop
het geloofsgesprek mag plaatsvinden.

6. Diaconaat
Diakonia is één van de centrale woorden uit het
Nieuwe Testament en betekent het geheel van de
dienst der barmhartigheid van de gemeente van
Christus. In navolging van Jezus Christus moeten
christenen zich richten op God en de naaste. Om
gehoor te geven aan deze opdracht roepen de
diakenen de gemeenteleden op om hun krachten
en gaven te geven aan hen die het nodig hebben.

Dit uitdelen gebeurt aan gemeenteleden maar ook
aan hen die geen binding hebben met onze
gemeente. Bovendien worden ook landelijke en
wereldwijde projecten ondersteund.
De diakenen vormen samen het college van
diakenen, dat uit vier personen bestaat, en zijn
allen lid van de kerkenraad. Het college is
verantwoordelijk voor het plannen en inzamelen
van de diaconale collecten die tijdens elke
zondagse eredienst worden gehouden. Verder
beheert ze het diaconale vermogen van de
gemeente, zoals de diaconale gronden en het
Ebbenhuis. Ook het dienen aan de tafel van de
Heere, het jongeren- en ouderendiaconaat, het
organiseren van de kerktelefoon en de kerkenraad
vertegenwoordigen in de commissies Zie eens om,
HandSaam en werkgroep Oost Europa behoort tot
de kerntaken van de diakenen. Deze laatste
commissie onderhoudt ook de contacten met de
zustergemeente Siniob in Roemenië.
De financiële inkomsten worden verkregen door de
diaconale
collecten
tijdens
de
zondagse
erediensten en door de pachtopbrengsten van het
onroerende goed. Deze inkomsten krijgen allen een
passende diaconale bestemming.
Het Ebbenhuis zal ingezet worden voor de opvang
van mensen die door omstandigheden in de
problemen zijn geraakt en voor tijdelijke huisvesting
van mensen die kortstondig onderdak nodig
hebben.
De administratie van de diaconie wordt sinds
enkele jaren door een administrerend gemeentelid
verzorgd en jaarlijks worden de begroting en de
jaarrekening van de diaconie ter inzage gelegd van
de
gemeente
en
gedeponeerd
bij
het
toezichthoudende orgaan van de PKN.
Beleid voor de toekomst
De diaconie wil in de komende jaren extra
aandacht geven aan de volgende zaken:
- het stimuleren van het diaconale bewustzijn van
jongeren.
- het Ebbenhuis inzetten om medemensen zonder
onderdak tijdelijk te voorzien van huisvesting en
zorg.

7. Beheerszaken
Het beheer richt zich op de instandhouding van de
Hervormde gemeente in Emst, waarbij het
uitdragen van Gods Woord in kerk en maatschappij
voorop staat. Het is de taak van het college van
kerkrentmeesters, dat uit drie personen bestaat, om
voor de nodige financiële middelen te zorgen om
deze opdracht mogelijk te maken. Hiernaast heeft
het college de verantwoording voor het beheer van
de roerende- en onroerende zaken van de
gemeente en voor de ledenadministratie. De
financiële administratie wordt in eigen beheer
uitgevoerd en de begroting en jaarrekening worden
jaarlijks ter inzage gelegd van de gemeente en

gedeponeerd bij het toezichthoudende orgaan van
de PKN. Via het kerkblad wordt gedurende het
lopende jaar verantwoording afgelegd van
ontvangen giften.
Momenteel komen er ruim voldoende middelen
binnen om aan de financiële verplichtingen van de
gemeente te voldoen. De kerk, pastorie en het
kerkcentrum de Hoeksteen verkeren in redelijk
goede staat van onderhoud. De werkzaamheden in
de gemeente worden zoveel als mogelijk door
vrijwilligers uitgevoerd.

Beleid voor de toekomst
Het college van kerkrentmeesters wil in de
komende jaren extra aandacht geven aan de
volgende zaken:
- het genereren van extra inkomsten om voldoende
dekking te vinden voor de jaarlijks stijgende
onkosten en efficiënter om te gaan met de
financiële middelen.
- het opstellen van een onderhoudsplan van de
gebouwen en een meerjarenplanning en
begroting, uiterlijk in 2022, voor een efficiëntere
inzet van financiële middelen en tijd van
vrijwilligers.
- het reserveren van voldoende financiële middelen
ter bekostiging van de in de meerjarenbegroting
geplande onderhoudskosten en restauraties.

8.Vorming en bezinning
Jeugd
We zijn dankbaar voor de vele kinderen, jongeren
en jongvolwassenen in onze gemeente. Zij maken
volop deel uit van de gemeente. Veel
gemeenteleden zetten zich in als clubleider,
catecheet of mentor om onze jongeren aan de
hand te nemen met de volgende doelen:
- leren wie wij zijn voor God
- leren wie Jezus Christus voor ons wil zijn
- kennis bijbrengen van Gods Woord
- dagelijks te leven uit dat Woord
- toerusten voor een leven als christen in de
maatschappij
- bewust maken van hun plaats in de gemeente
- een veilige ontmoetingsplaats bieden
- herkenbare identificatiefiguren bieden
- oog te hebben voor hun naaste.
Dit wordt handen en voeten gegeven bij de
volgende activiteiten:

Oppas & OpStap
0-2 jr: Oppas tijdens de erediensten;
3-6 jr: Vanaf
start
van
preek
programma genaamd ‘OpStap’;
Kerkboekjes om te gebruiken
erediensten.

verdiepend
tijdens

de

Jeugdclubs
Tijdens jeugdclubavonden staan zowel de Bijbel als
de onderlinge vriendschappen centraal. De
jeugdclubs zijn: Jozef (jongens 10-11jr), Tabitha
(meisjes 10-11jr), Jotham (gemengd 12-13jr),
Mathanja (gemengd 14-15jr), ‘t Spant (gemengd
16+jr) en Time-Out (gemengd 14+jr).

Catechisatie
Tijdens de catechisatielessen worden door
catecheten en mentoren de jongeren ‘ingewijd en
getraind’ in de bijbelse leer door bijbelstudie, lesstof
en actieve gesprekken. Momenteel wordt voor 1215jr de methode ‘Leer en Leef’ van de HGJB
gehanteerd. Voor 16-17jr is dit de methode ‘Follow
Me Next’ van de HGJB en voor 18+jr de Reflectorserie van Dr. M. van Campen.

Jeugdpastoraat
We hechten waarde aan persoonlijke aandacht
voor en het onderhouden van een relatie met elk
kind binnen onze gemeente. Middels het
jeugdpastoraat willen we een luisterend oor bieden,
maar ook hulp en begeleiding geven aan jongeren
die in lastige situaties zitten.

Volwassenen
Ook volwassenen hebben groei in hun geloof
nodig. Binnen de gemeente zijn verschillende
verenigingen
actief,
waaronder
een
mannenvereniging en twee vrouwenverenigingen,
die op regelmatige basis samenkomen rondom een
geopende Bijbel en daaruit lessen trekken voor het
dagelijks geestelijk leven en waar men, al pratend
en luisterend, ook oog en oor heeft voor elkaars
omstandigheden.
Op veel andere plaatsen in de gemeente komen
gemeenteleden samen in bijbelkringen. Kringen die
om de paar weken veelal samenkomen in
huiskamers. Gedurende een of meer seizoenen
wordt een bijbelboek of een bijbelstudieboekje
behandeld.

Beleid voor de toekomst
Bij een deel van de gemeente bestaat een
verlangen naar een wat bredere bijbelgroep die een
keer per twee weken samenkomt in de Hoeksteen.

9. Toerustingscommissie
Meerdere activiteiten en commissies vallen onder
de paraplu van de Toerustingscommissie. Waar
vroeger het accent met name lag op
(straat)evangelisatie is dat palet aan taken in de
loop van de jaren verbreed. In willekeurige volgorde
noemen we het (mede) organiseren van:
- Alpha-cursus
- Volkskerstzang
- preekbesprekingen

Als zelfstandige onderdelen functioneren de:
- Zendingscommissie
- Commissie Vakantiebijbelweek
- Kinderoppas en OpStap
- Goed Nieuws Club

Beleid voor de toekomst
Extra aandacht geven aan het betrekken van heel
de gemeente en zo mogelijk het dorp bij de diverse
activiteiten.

10. Communicatie en PR
Veel informatie over en voor de gemeente is te
vinden op de website van de kerk –
www.kerkemst.nl. Elke week wordt het kerkelijk
gemeentenieuws vermeld in de Veluwse Kerkbode.
Maandelijks wordt een nieuwsbrief verzonden met
extra informatie, die minder geschikt is voor
openbare publicatie. Ook de gemeente-App wordt
gebruikt voor publicatie en mededelingen.

Beleid voor de toekomst
Aandacht voor het gebruik van de sociale media
voor de aankondiging van kerkdiensten en
kerkelijke activiteiten is belangrijk. Er wordt in de
komende tijd naar wegen gezocht om deze
middelen nog beter in te zetten.

