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De Protestantse wijkgemeente Amerongen is onderdeel van de Protestantse Gemeente te 
Amerongen – Overberg. In haar plaatselijke regeling alsook in dit beleidsplan is de invulling 
van de activiteiten van de Protestantse wijkgemeente Amerongen uitvoerig beschreven. 
Daarbij is in samenspraak met de Hervormde wijkgemeente Overberg afgesproken dat 
beide w i j k g e m e e n t e n  op wijkniveau geheel zelfstandig opereren. Daarmee wordt de 
huidige werkwijze in hoge mate voortgezet, en doet dit recht aan het verschil in 
theologische aard en ligging van beide wijkgemeenten. Bij het toekennen van de grote 
zelfstandigheid aan de wijkgemeenten wordt rekening gehouden met wat hierover in de 
Kerkorde en ordinantie staat beschreven. 

 
Samenwerking binnen de Protestantse Gemeente vindt plaats in de Algemene Kerkenraad 
en de colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters. De verschillende taken, 
verantwoordelijkheden alsook werkwijze staan in de Beleidsplannen en Plaatselijke 
Regelingen van respectievelijk de Algemene Kerkenraad en van de beide wijkgemeenten 
uitvoerig beschreven. 

 
 

 
 

Geraakt door de woorden uit de Bijbel wil de Protestantse wijkgemeente Amerongen de in 
Jezus Christus gegeven hoop en belofte delen en uitdragen, in verbondenheid met elkaar.  

  Wij voelen ons geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest en gevoed met Gods liefde. 
 

 
 

De Protestantse wijkgemeente Amerongen is een gastvrije en actieve geloofsgemeenschap. 
Waar ruimte is voor iedereen en voor ieders geloofsontwikkeling. Waar jong en oud zich thuis 
en betrokken voelt.  Wij zien om naar elkaar en de mensen om ons heen. We dragen het 
evangelie van Jezus uit.  Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven door 
zorg te dragen voor de schepping.

1.2 Onze Visie 

1.1 Onze Missie 

1. Protestantse wijkgemeente Amerongen 
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2.1 Visie/doelstelling 
Geleid door de visie en missie van de Protestantse wijkgemeente Amerongen en met 
inachtneming van hetgeen hierna verwoord, stelt de diaconie zich tot doel: 'Het omzien naar 
de medemens in de gemeente en daarbuiten, evenals het bevorderen van de diaconale 
betrokkenheid en bewustzijn van de gemeente.’ 
 

Algemeen. 
De letterlijke betekenis van diaconie is: 'het zich dienstbaar opstellen ' of vrij vertaald: 'het 
bieden van hulp aan allen die deze nodig hebben'. 
 

De diaconie wil zich met haar werk niet alleen richten binnen de eigen kerk, maar ook 
daarbuiten, zowel lokaal, regionaal, landelijk als wereldwijd. 
 

Het ambt van jeugddiaken is op dit moment vacant. Op dit moment is het geen speerpunt van 
de diaconie deze vacature in te vullen.  
 

2.2 Werkwijze 

 
Diaconaal werk 
 

De diaconie heeft een aantal kerntaken: 
A. Dienen van de Nederlandse samenleving, waaronder de eigen gemeente (diaconaat 

binnenland) 
 

B. Leveren van een bijdrage aan het diaconaat buitenland. 
 

 

Huidige activiteiten diaconaat binnenland: 
 

• Voorbereiding en verzorging tafelvieringen; 
• Als diaken het verrichten van dienst bij de vieringen en deelname aan  vergaderingen; 
• Organiseren en afhandelen van de inzameling tijdens de vieringen; 
• Onderhouden van de digitale uitzending en het verspreiden van cd’s en usb sticks van 

vieringen; 
• Zorg voor de ouderen door assistentie bij de kerkdiensten, bij de viering van de 
 Tafel van de Heer in de verzorgingshuizen in Amerongen en in voorkomende  gevallen bij 
 gemeenteleden thuis; 
• Stille hulp geven; 
• Organiseren van ouderenmiddag; 
• Meedraaien en aanspreekpunt van de open maaltijden voor ouderen; 
• Verzorgen van attenties voor bepaalde groepen gemeenteleden (o.a. ouderen, 
 zieken, minima) bij bepaalde gelegenheden. Om het belang van diaconaat gemeente 
 breed te stimuleren worden gemeenteleden gevraagd voor praktische hulp of 
 ondersteuning.  
 Voorbeelden: 
 o De wekelijkse zondagse bloemengroet 
 o Attenties in de tijd van Pasen en Kerst 
 o Een vakantietasje met cadeautjes voor enkele gezinnen in Amerongen verzorgen 

2. Diaconie 
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• Actief investeren in de samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug om 
 beter zicht te krijgen op groepen mensen die ondersteuning behoeven. Het overleg in 
 Sociaal Vangnet levert hierin een bijdrage; 
• Vaststellen van binnenlandse collectedoelen en de gemeente informeren over de 
 doelen; 
• Samenstellen van het concept-collecterooster; 
• Het stimuleren van belang diaconale hulp door de inzet van de spaardoosjes in de 40 
 dagen tijd; 
• Het jaarlijks vaststellen van het diaconale project. Vervolgens wordt actief 
 betrokkenheid gevraagd voor het jaarlijkse doel bijvoorbeeld in een kerkdienst;  
• Jaarlijks opstellen en verantwoorden van begroting en jaarrekening. 
 

Activiteiten diaconaat buitenland 
 
• Het ondersteunen van buitenlandse projecten d.m.v. ongeveer 15 collectes per jaar. 
• Jaarlijks wordt een diaconaal project bepaald. Dit is periodiek een buitenlands 
 doel.  
• Bij calamiteiten en rampen wordt eventueel alsnog een extra buitenlandse  collecte 
georganiseerd. 
 
 

2.3 Beleidsvoornemens: 
 

Activiteiten te ontwikkelen: 
 

• Het actief deelnemen aan de te ontwikkelen gemeente app. 
• Het actualiseren van de informatie op de website betreffende de diaconie en het 
 aanleveren van actuele content. 
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3. Beleidsplan Financiën - De Wijkraad van Kerkrentmeesters 
 
3.1 Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan Financiën opgesteld door de kerkrentmeesters van de 
protestantse wijkgemeente Amerongen. Dit beleidsplan Financiën vormt een onderdeel 
van het beleidsplan 2021 – 2025 van de protestantse wijkgemeente in Amerongen. 
 
3.2 Doelstelling en kerntaken 
Krachtens de kerkorde van de PKN is de behartiging van de stoffelijke belangen van de 
gemeente opgedragen aan de kerkrentmeesters. De wijkraad van kerkrentmeesters heeft 
tot taak het scheppen en het onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden 
voor het leven en werken van de wijkgemeente door: 
 
• Het beheren van de financiën 
• Het maken van de (meerjaren-) begroting en de jaarrekening 
• Het zorg dragen voor de geldwerving 
• Het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten 
• Het beheren van de roerende en onroerende zaken 
• Het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever 
• Het bijhouden van het doop-, lidmaten- en huwelijksregister 
• Het beheren van de archieven 
• Het coördineren van het kerkblad Klokkenluider 
• Een fairtrade gemeente willen zijn 
• Te streven naar het label Groene Kerk 
 
3.3 Beleidsuitgangspunten en voornemens 
Wij zien al enige jaren financiële aandachtspunten en uitdagingen bij het tot stand komen 
van een jaarlijks sluitende begroting.  Ook in onze wijkgemeente dalen de inkomsten. 
Oorzaken zijn de afname van de betrokkenheid en het dalende ledenaantal. De volgende 
uitgangspunten zullen minimaal noodzakelijk zijn om de kerk financieel standvastig te 
laten voortbestaan: 
 
1. Goed rentmeesterschap: een duurzaam sluitende begroting 
• Er is een balans tussen opbrengsten en uitgaven vanuit een continuïteitsprincipe.  
 De kostenstructuur moet gezond blijven en daarmee gerelateerd aan de 
 inkomstenstructuur. 
 
2. Gebouwen 
• De Andrieskerk is ons kerkelijk centrum en multifunctionele kerkgebouw. Voor 
 diensten en ontmoetingen, nevenbijeenkomsten en verhuur aan derden.  
• Beperkt gebruikte en niet functionele gebouwen worden indien mogelijk afgestoten. 
• Over het gebouw ‘De Ark’ wordt rond 2021 een besluit genomen. 
• De implementatie van duurzaamheid in het gebruik van energie en in het onderhoud 

van de gebouwen moet bij elke aanpassing/wijziging voldoende aandacht krijgen. 
 

3. Kerkrentmeesters 
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3. We werken met vrijwilligers 
• Actieve gemeenteleden zetten onbezoldigd hun talenten in  
• Onze predikanten zijn betaalde krachten. 
 
De wijkraad van kerkrentmeesters neemt het initiatief om extra inkomsten te verwerven: 
• o.a. het tweejaarlijks houden van een snuffelmarkt of een vergelijkbaar evenement;  
• het ondersteunen van de door het college geïnitieerde Stichting Vrienden van de 
 Andrieskerk bij de verwerving van inkomsten voor de onderhoudskosten van de 
 Andrieskerk;  
• het onderzoeken en aanvragen van diverse subsidies; 
• het verhuren van de Ark en Andrieskerk voor bijeenkomsten; 
• voor het begeleiden van huwelijken en begrafenissen en het beschikbaar stellen van 

de Ark en de Andrieskerk en de daarbij horende voorzieningen. 
  
3.4 Huidige organisatie en middelen 
 
Organisatie 
De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit minstens 5 leden. Een afvaardiging van het 
college van minimaal 2 leden heeft zitting in de kerkenraad en zijn dus ouderling-
kerkrentmeester. Gemiddeld 8 maal per jaar wordt er vergaderd. De notulen van de 
vergadering worden ondertekend door voorzitter en de secretaris en ter kennisname 
doorgezonden aan de kerkenraad.  
 
Er is ook een College van Kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente te Amerongen - 
Overberg waarin ook de wijkraad van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente 
Overberg vertegenwoordigd is.   
Elke wijkraad vaardigt de voorzitter, secretaris en penningmeester af naar het College van 
Kerkrentmeesters. 
 
Personele zaken  
De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor medewerkers in (tijdelijk) 
dienstverband waarvoor sociale premies en loonbelasting moet worden betaald met 
uitzondering van de predikant en kerkelijke werkers. Met de medewerkers waarvoor de 
wijkraad van kerkrentmeesters functioneel verantwoordelijk is, wordt minimaal eenmaal 
per jaar een evaluatiegesprek gehouden. Het functioneren van de predikanten en de 
kerkelijke werkers valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
 
Financiële middelen 
De uitgaven van de wijkraad van kerkrentmeesters worden voor een groot deel betaald uit 
levend geld (via kerkbalans, giften en collecten), subsidies, rente-inkomsten en 
opbrengsten uit de verhuur van landerijen en kerkelijke gebouwen. Om inzicht te krijgen in 
de totale kosten van de kerkelijke gebouwen is/wordt een meerjaren (10 jaar) 
onderhoudsplan opgesteld. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het uitgangspunt 
dat de kosten gelijkmatig over de termijn worden verdeeld door jaarlijks een gelijk bedrag 
toe te voegen aan de voorziening van onderhoud. De jaarlijkse werkelijke kosten worden 
ten laste van deze voorziening gebracht. 
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3.5 Informatieverstrekking 
Door middel van de website, wordt iedereen op de hoogte gehouden van het ‘gemeente-
zijn’ en van de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden.   
Via het kerkblad dat gratis (maar met verzoek tot een vrijwillige bijdrage) wordt verspreid, 
wordt men op de hoogte gehouden van de actuele kerkelijke zaken.  
Jaarlijks worden, mede door de wijkraad van kerkrentmeesters, gemeenteavonden 
georganiseerd waarin een toelichting wordt gegeven op de jaarrekening en de begroting.  
De gemeente wordt middels bovengenoemde communicatiemiddelen regelmatig 
geïnformeerd over het pastoraat, vorming en toerusting, onderhoud en beheerstaken, die 
noodzakelijk zijn om de kerkelijke organisatie in stand te houden. 
 
3.6 Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt los van de financiële administratie gevoerd. Gestreefd wordt 
naar een zo goed mogelijke integratie van ledenadministratie en financiële administratie, 
zodat geen dubbele werkzaamheden behoeven te worden uitgevoerd. LRP is leidend voor 
de ledenadministratie en de bijdrageadministratie waarbij zelfwerkzaamheid zoveel als 
mogelijk uitgangspunt moet zijn. 
 
Archivering  
De oudere relevante stukken van ons archief zijn grotendeels overgedragen aan het 
regionaal historisch centrum in Wijk bij Duurstede. Een klein gedeelte moet nog definitief 
worden bewerkt. De huidige archivering is deels digitaal. Hierover zullen nog bindende 
afspraken moeten worden gemaakt.  
  
3.7 De Klokkenluider 
Tenminste eenmaal per jaar komt de Commissie Klokkenluider bijeen.  Er wordt een 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd. De kerkleden zullen er actief op gewezen worden 
dat de Klokkenluider ook per mail te ontvangen is om zodoende verder te besparen op 
druk- en bezorgkosten. Ook voor de digitaal verzonden Klokkenluider wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd, die de helft is van het in druk bezorgde blad.



Pagina 9 van 20 
 

Beleidsplan Protestantse wijkgemeente Amerongen 
 

 

 

 
 

 
 

Pastoraat is een kerntaak van de christelijke gemeente. Het omzien naar elkaar in opdracht 
van de Heer, die zichzelf de Goede Herder noemt, is van groot belang. Mensen kunnen vreugde 
ervaren, verdwalen, vereenzamen, worstelen met geloofs- en levensvragen. De aandacht, 
troost en hulp die we als gemeente van de Heer kunnen bieden, is een uitwerking van het beeld 
van de kerk als lichaam van Christus en als gastvrije herberg. Het betekent vooral dat we een 
eindje meelopen op de levens- en geloofsweg die de ander gaat. In die ontmoeting richten we 
ons op elkaar en op God. 
 

4.2 Werkwijze  
 

Het pastoraat wordt aangestuurd door de Taakgroep Pastoraat. Zij geeft inhoud en sturing aan 
de pastorale taak van de gemeente en legt daarvoor verantwoordelijkheid af binnen de 
kerkenraad. Zij komt ten minste vier keer per jaar bij elkaar. 
 

4.3 Organisatie 

 

De taakgroep Pastoraat bestaat uit de volgende 9 personen:   
 

• 1 ouderling taakgroep Pastoraat  
• 3 wijkteamcoördinatoren  
• De contactpersoon vanuit de contactbezoekers 

• Contactpersoon voor ouderenpastoraat  
• Contactpersoon voor aanvullend pastoraat  
• 2 predikanten 

 

Naast de kerntaak heeft iedereen een aanvullende rol binnen de taakgroep pastoraat. 
Pastoraal is de wijkgemeente ingedeeld in drie secties. Iedere sectie heeft een wijkteam, 
bestaande uit een wijkteamcoördinator (bij voorkeur ambtsdrager), contactbezoekers en 
pastoraalbezoekers. Beide predikanten hebben de wijk naar rato van hun aanstelling verdeeld. 
Wijkteams kunnen gebruik maken van het aanvullend pastoraat (psycho-pastorale begeleiding) 
dit in samenwerking met predikanten en wijkteamcoördinator. Wanneer we als gemeente niet 
over voldoende specifieke deskundigheid beschikken verwijzen we door naar andere 
instanties. Ook dan laten we elkaar niet los. We houden contact op de weg die de ander gaat. 
Zo blijven we "onderweg in verbinding".  
Crisispastoraat ligt vooral op de weg van de predikanten. Men houdt elkaar op de hoogte over 
wat er gaande is in de wijken, behalve in geval waar geheimhouding is gewenst. Naast het 
individuele pastoraat bestaat de mogelijkheid van het organiseren van huiskamergesprekken of 
een wijkavond, het zgn. groepspastoraat.  
Elk kerkelijk seizoen organiseert de taakgroep thema-avonden voor de hele gemeente en 
andere belangstellenden en koffieochtenden voor contactbezoekers en pastoraal bezoekers. 
Dit in het kader van de toerusting. 
 

 
 
 
 
 

4.1 Visie/Doelstelling 

4. Taakgroep Pastoraat 
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4.4 Aandachtspunten  
De vanzelfsprekendheid van kerk en traditioneel pastoraat is op veel plekken voorbij en veel 
kerken zijn op zoek naar nieuwe vormen van pastoraat. Dit gaat niet aan onze gemeente 
voorbij. De groep ouderen groeit en een toenemend aantal gemeenteleden toont weinig of geen 
zichtbare betrokkenheid meer op het kerkelijk leven. Een steeds kleinere groep mensen is 
beschikbaar voor dit werk. Het steeds op peil houden van het aantal pastoraal- en 
contactbezoekers vraagt onze aandacht. 
Voor de komende jaren zullen we ons moeten afvragen of de huidige vorm van pastoraat nog 
aansluit op de visie hoe wij een pastorale gemeente willen zijn, ook kijkend naar de volgende 
generatie. 
 

4.5 Beleidsvoornemens voor 2021 

 

De taakgroep wil zich in eerste instantie focussen op de uitbreiding van de taakgroep pastoraat 
met een ouderling taakgroep pastoraat en 3 wijkteamcoördinatoren.  
De taakgroep zal de dialoog aangaan en een visie ontwikkelen m.b.t. de nieuwe wegen voor het 
gemeentepastoraat a.d.h.v. het document “Verbinding en Aandacht” (uitgave van de 
Protestantse Kerk in Nederland).  
Elk kerkelijk seizoen organiseert de taakgroep twee thema-avonden.  
Om deze avonden beter te integreren binnen de kerkelijke agenda zal er tijdig contact worden 
gezocht met de taakgroep Adries Door De Week. 
Elk kerkelijk seizoen organiseert de taakgroep twee koffieochtenden voor contactbezoekers en 
pastoraalbezoekers. 
De taakgroep gaat het contact met het Sociaal Dorpsteam evalueren.  
Leefgemeenschap Bethanië heeft een diaconaal werker in dienst (Marieke Schouten) die in het 
bijzonder is aangesteld voor het werk met migranten in en rond Amerongen. Zij zoekt hierin ook 
de samenwerking (op diaconaal en pastoraal gebied) met onze wijkgemeente. 
Wat wij daarin kunnen betekenen, is nog niet duidelijk, maar we nemen ons voor om dit contact 
te onderhouden en versterken. 
 

Verder blijven we 

 

• allen ondersteunen die bezoekwerk doen, door onderlinge bemoediging. 
• onderling pastoraat in alle geledingen en groepen (h)erkennen en stimuleren. 
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5. Taakgroep Jeugd en Gezin 

 

 
 
 
 
 

 
Dit beleidsplan voor de periode 2021 t/m 2024, is opgesteld door de taakgroep Jeugd & 
Gezin bestaande uit Mendie Hofma (predikant), Marjolein Berkhof (CYA), Jan-Willem 
Maurits (CYA-band en catechese), Gijsbert Drost (tienernevendienst) en Jaap Gijsbertsen 
(jeugdouderling, catechese en redactie). Bij het opstellen van de paragrafen zijn de direct 
betrokkenen geraadpleegd. 
 

 
 

1 Visie 
Dit beleidsplan is geschreven door Jaap Gijsbertsen, met input vanuit de taakgroep Jeugd & 
Gezin vanuit de volgende visie op jeugdwerk:  
‘Voor de jeugd willen wij een sfeer creëren van echtheid, openheid en saamhorigheid. We 
willen ze volgen, vasthouden en op een eigentijdse manier geloof doorgeven. Hierbij zien we 
onszelf als coach, die de jeugd en verdere gemeente actief op elkaar betrekt en bij wie de 
jeugd zelf de kans krijgt om zich te ontwikkelen’. 
 
2 Doelstelling 
• We streven naar een veilige en open sfeer waarin jongeren zich uitgenodigd voelen om 

hun vragen en worstelingen te delen. 
• We bieden een context en mogelijkheden voor de jeugd om zich te ontwikkelen in 

geloofsbeleving en deze te leren toepassen in het dagelijks leven. Dit doen we in de 
eerste plaats door het voorbeeld dat we geven als jeugdleiders en gemeente. Daarnaast 
voeren we voortdurend een open gesprek met de jeugd over de (geloofs)zaken die ons 
bezig houden. Tenslotte bieden we een programma dat de cognitieve 
geloofsontwikkeling ondersteunt.  

 
We streven naar een jeugdwerk met een missionair karakter. Ons doel is uit te stralen dat 
iedereen welkom is bij Jezus en in onze gemeenschap.  
In het jeugdwerk werken we bottom-up. De jeugdwerkers, de jeugdouderling, jeugddiaken, 
predikant(en) én de jeugd zelf, geven samen vorm aan het jeugdwerk. 
 
3 Werkwijze en verantwoordelijkheid per activiteit 

 
De jeugd verdient aandacht, een plaats en tijd om zich te kunnen ontwikkelen in 
geloofsbeleving. In het jeugdwerk is de jeugdouderling, als onderdeel van de kerkenraad, 
verantwoordelijk voor het bewaken van de visie en doelstellingen, de structuur van het 
jeugdwerk, het initiëren van (taakgroep)-overlegmomenten en afstemming met de 
kerkenraad.  De jeugdwerkers dragen verantwoordelijkheid voor de invulling van het 
(deel)programma waarvoor zij zich inzetten. Om de kwaliteit en vitaliteit van het jeugdwerk te 
waarborgen is het belangrijk dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om 
programma’s in te vullen en jeugdwerkers te trainen. 
  
We willen de jeugd bereiken met aansprekende activiteiten en mogelijkheden tot ontmoeting. 
In verschillende programma’s werken we dit praktisch uit.  
Daarnaast ondersteunen we waar mogelijk activiteiten met een christelijk karakter (mede) 
gericht op de jongeren in onze gemeente.  

5.1 Visie/Doelstelling 
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Een voorbeeld van een dergelijke activiteit is het ‘Kamp Vrijuit’. 
Onderstaand worden de jeugdwerkprogramma’s, opvolgend van jong naar oud beschreven: 
 
3.1 Kindernevendienst  
Binnen de gemeente hebben de kinderen van de basisschoolleeftijd hun eigen plek. In 
samenwerking met de ouders, ondersteunen we het kind in zijn of haar geloofsgroei. Dit doen 
we door in de kindernevendienst op twee leeftijdsniveaus de verhalen uit de Bijbel uit te 
leggen, door te bidden en te zingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode: Kind op 
Zondag. Daarnaast betrekken we kinderen op verschillende manieren bij de eredienst, op een 
manier die bij hen past.  
 
3.2 Catechese  
De catechese is opgebouwd uit drie groepen: 
• Basis catechese: 12 - 14 jaar. Deze groep bevat de uitstromers van de 
 kindernevendienst. De groep komt drie tot vier keer per seizoen bij elkaar. 
• Jonge catechese: 14 - 16 jaar. Deze groep volgt op de basis catechese. Jongeren komen 

in het seizoen tweewekelijks op zondagavond bij elkaar. 
• Oudere catechese: 16 jaar en ouder. Deze groep volgt de jonge catechese op en komt in 

het seizoen tweewekelijks bij elkaar op zondagavond parallel met de jonge catechese. 
 
De leiding bestaat uit tweetallen (meestal echtparen). Zij hebben een grote mate van vrijheid 
bij het invullen van het programma. Belangrijk is dat hierin de doelstellingen van het 
jeugdwerk gerealiseerd worden op een wijze die voor de jongeren herkenbaar, toepasbaar en 
actueel is. De locatie van de catechese wordt bepaald door de leiding en is bij voorkeur thuis. 
Het catechese seizoen wordt gezamenlijk (met alle groepen) geopend en afgesloten met een 
gezellige activiteit. 
 
3.3 Tienernevendienst  
Tieners krijgen door het jaar één keer in de drie weken hun eigen dienst aangeboden 
(gebaseerd op de methode Kind op Zondag), tijdens een deel van de eredienst. Daarbij laten 
wij hen ervaren dat zij een deel van de gemeente zijn en kunnen zij op eigentijdse wijze 
verdieping zoeken in geloofsonderwerpen.  
 
3.4 CYA  
CYA (Christian Youth Amerongen) wil jongeren inspireren in geloof en betrekken bij de 
eredienst. Dit bereiken we door het organiseren van diensten met thema’s en daaraan 
verbonden activiteiten, waar jongeren zich toe aangetrokken voelen. We betrekken jongeren 
bij de voorbereiding en uitvoering van CYA-diensten en -activiteiten en nodigen hen uit een 
actieve rol op zich te nemen.  
 
3.5 CYA-band  
De CYA-band verzorgt de muzikale begeleiding van de CYA-diensten. Hierbij wordt gebruikt 
gemaakt van eigentijdse muziek. Het streven is om jonge muzikanten te betrekken bij de band 
en hen zo de kans te geven hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Dit krijgt 
prioriteit boven het naar een muzikaal kwalitatief hoger niveau brengen van de band. De band 
werkt met een vaste basissamenstelling met aanvulling van jonge muzikanten. 
Naar aanleiding van afstemming ten behoeve van dit beleidsplan zijn we tot de conclusie 
gekomen dat de activiteiten van de CYA-band beter passen bij de taakgroep Liturgie & 
Viering. 
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3.6 Diaconaal project  
Het doel van het diaconaal project is enerzijds het vernieuwen of verstevigen van verbindingen 
tussen gemeenteleden en dorpsgenoten en anderzijds het bieden van primaire hulp aan 
mensen in binnen- of buitenland.  
Hiermee willen we jongeren in aanraking laten komen met situaties die vaak anders zijn dan 
die van henzelf. 
  
Het diaconaal project is de verantwoordelijkheid van de jeugddiaken. Uitvoering van een 
diaconaal project is met de huidige capaciteit niet mogelijk. Onze ambitie is dit in de toekomst 
indien mogelijk weer op te pakken.  
 
3.7 Individueel Pastoraat 
Het is belangrijk dat kinder- en tienerwerkers toegerust worden voor pastoraat aan tieners. 
Immers, tieners zullen vaak niet uit zichzelf pastorale hulp zoeken, maar geven in 
ontmoetingen met jeugdwerkers soms wel signalen af waar je op in kunt springen. Pastoraat 
bij jongeren werkt over het algemeen niet goed op de klassieke manier (persoonlijk 
huisbezoek), maar komt voort uit het groepswerk, waarin persoonlijk contact ontstaat. Die 
vertrouwensband vormt de basis voor één op één-gesprek. 
 
4  Actiepunten voor de komende jaren 
 
4.1 Kindernevendienst 
• Continueren 
• Team op sterkte houden 
• Organiseren van bijzondere activiteiten rondom feestdagen 
 
4.2 Catechese 
• Basis catechese: organiseren van drie tot vier ontmoetingen per seizoen, waarin de 

tieners betrokken blijven op de gemeente en op elkaar. Een plek waarin ontmoeting en 
relatie centraal staat vanuit een laagdrempelige en informele (thuis)setting.  
Samen praten over geloven en het leven aan de hand van thema’s, met ruimte voor hun 
(levens)vragen en twijfels. 

• Jonge catechese: continueren en werken aan relatie en geloofsopbouwende activiteiten. 
Tevens verbinding houden met de oudere catechese en ouders van jongeren. 

• Oudere catechese: verbonden blijven met de oudere jeugd in onze gemeente door het 
organiseren van de catechese ontmoetingen tijdens het seizoen, het tonen van 
persoonlijke betrokkenheid op belangrijke momenten (verjaardag, examen etc.) en/of het 
onderhouden van contact door tenminste één keer per jaar een persoonlijke ontmoeting 
te organiseren. 

   
4.3 Tienernevendienst 
Buiten de zomerperiode om, minimaal 1 x per maand een TND. Met de planning zoveel 
mogelijk rekening houdend met speciale diensten en diensten die betrekking hebben op 
jeugd. Wij houden het schema aan van Kind op zondag, dat sluit dan meestal aan op de 
verhalen en bijbelgedeeltes van de KND en de Eredienst. De drempel willen we laag houden 
voor de tieners en een sfeer creëren dat iedereen zijn vraag kan stellen en zijn verhaal kan 
doen. We proberen verbinding te leggen tussen de kerk en andere vormen van jeugdwerk om 
zo onze jeugd zo veel mogelijk bij de kerk te houden. 
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4.4 CYA 
De CYA-commissie organiseert jaarlijks minimaal 4 CYA-erediensten. Voor de komende jaren 
wil de CYA-uitbreiding van het aantal CYA-erediensten en van het aktiviteitenaanbod 
exploreren. De commissie is gemengd samengesteld, jongeren en volwassenen. De CYA-
erediensten hebben een geloofsthema dat jongeren aanspreekt en aansluit bij hun leefwereld. 
Voor de invulling van de CYA-dienst en voorbereiding ervan worden zoveel mogelijk jongeren 
uitgenodigd en ingezet. De liederen en muziek in de dienst wordt door de CYA-band verzorgd 
voor een eigentijds geluid passend bij de CYA-dienst. De CYA-commissie stimuleert de 
ontmoeting van jongeren in het geloof door het organiseren van één of meerdere 
jeugdactiviteiten in een kerkelijk jaar. De CYA-commissie houdt verbinding met de overige 
jeugdprogramma’s door onder andere de overstapdienst mede vorm te geven en gezamenlijke 
activiteiten te organiseren. 
 
4.5 CYA-band 
De CYA-band heeft aangegeven vanuit haar activiteiten beter te passen onder de activiteiten 
van de taakgroep Liturgie & Viering. Raakvlak met de activiteiten van de taakgroep Jeugd & 
Gezin ligt in de wens om (meer) jongeren op te nemen in de band. 
 
4.6 Diaconaal project 
Bij het opstellen van dit document zijn er geen concrete plannen voor een diaconaal project. 
Dit is ingegeven door beperkingen in capaciteit. Als taakgroep blijven we alert op kansen om 
(kleinschalig) concreet om te zien naar de mensen om ons heen.  
 
4.7 Ondersteunen van (groot-)ouders in de geloofsopvoeding. 
We inventariseren onder ouders welke behoefte er is aan ondersteuning in de 
geloofsopvoeding. Bijbellezen en gebeden/liedjes met peuters, geloofsgesprekken met 
tieners, omgaan met de andere keuzes die je volwassen kinderen maken. Het kan fijn zijn om 
ideeën en ervaringen uit te wisselen met anderen in dezelfde situatie, of toerusting te krijgen. 
Tot nu toe wordt dit niet aangeboden. We gaan onderzoeken welke behoefte er is. 



Pagina 15 van 20 
 

Beleidsplan Protestantse wijkgemeente Amerongen 
 

 

 

 
 

 
 

Visie 
 
De Taakgroep Andries door de Week verricht zijn werkzaamheden binnen en ter 
bevordering van de missie en visie van de Protestantse Wijkgemeente Amerongen. 
 
Doelstelling 
 
Omdat de gemeente is geroepen om een lerende gemeenschap te zijn (Kerkorde artikel XI) 
is het de doelstelling van de Taakgroep de gemeente hierbij behulpzaam te zijn. 
Ook is bij de Taakgroep de taak neergelegd activiteiten te ontplooien die uiting geven aan 
onze verbondenheid met het volk Israël (Kerkorde Ord.1 art.). 
 
Samenstelling van de Taakgroep 
 
De Taakgroep Andries door de week is ingesteld door de kerkenraad. Vanuit de kerkenraad 
is één kerkenraadslid de linking-pin tussen kerkenraad en Taakgroep. Eén van de 
predikanten is qualitate qua lid van de Taakgroep. Daarnaast hebben nog minimaal drie 
leden vanuit de wijkgemeente zitting in de Taakgroep. 
 
Werkwijze 
 
De Taakgroep komt een aantal malen per jaar bijeen. Zij wijst uit haar midden een voorzitter 
en secretaris aan. De leden van de Taakgroep kunnen verder in onderling overleg tot een 
taakverdeling komen die dienstbaar is aan de uitvoering van beleid en taak. 
De wijkkerkenraad of andere Taakgroepen kunnen voor 1 mei aan de Taakgroep vragen of 
voorstellen doen om expliciet aandacht aan bepaalde thema ’s of onderwerpen te besteden 
in het daaropvolgende seizoen. Taakgroepen kunnen ook voorstellen om gezamenlijk met 
de Taakgroep Andries door de week activiteiten te organiseren.  
Bij het samenstellen van het programma neemt de Taakgroep zich voor om vooraf goed 
helder te krijgen waarnaar in de gemeente vraag en waaraan behoefte is.  Er worden per 
seizoen minimaal 6 activiteiten georganiseerd. De Taakgroep draagt zorg voor een zo breed 
mogelijk aanbod van vormings- en toerustingsactiviteiten. Hierbij zal zeker aandacht zijn 
voor activiteiten waaruit het vormen van kring(en) kan voortkomen. 
De Taakgroep zorgt voor een goede en adequate publiciteit van zijn activiteiten. 
Om uiting te geven aan de verbondenheid met het volk Israël zal de commissie hier jaarlijks 
aandacht voor vragen 
 
Financiën 
 
De Taakgroep dient jaarlijks voor 1 september een begroting in bij de wijkraad van 
kerkrentmeesters.

6.1 Visie/Doelstelling 

6. Taakgroep Andries door de Week 
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Onze visie 
 
Centrale visie Protestantse Wijkgemeente Amerongen: 
“De Protestantse wijkgemeente Amerongen is een gastvrije en actieve 
geloofsgemeenschap. 
Waar ruimte is voor iedereen en voor ieders geloofsontwikkeling.  
Waar jong en oud zich thuis en betrokken voelt.  
Wij zien om naar elkaar en de mensen om ons heen. 
We dragen het evangelie van Jezus uit.   
Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven door zorg te dragen voor de 
schepping.”    
Afgeleide visie taakgroep liturgie en vieringen: 
Eredienst en vieringen vormen het hart van het gemeente-zijn. In de erediensten komen wij 
samen rond Woord en Sacrament om God en elkaar te ontmoeten. In onze erediensten en 
vieringen willen we bereiken dat jong en oud zich thuis en betrokken voelen en dat je 
ervaart dat er naar je wordt omgezien. Bovendien is er door variatie in vieringen ruimte voor 
verschillen in geloofsbeleving. Als gemeente maken wij deel uit van de wereldwijde kerk, 
dragen wij het evangelie van Jezus uit en ervaren wij in de liturgie de traditie en onze 
verbondenheid met het volk van Israël en de wereldwijde kerk.  De buitenwereld en in het 
bijzonder onze dorpsgenoten mogen ervaren dat wij een gastvrije en actieve 
geloofsgemeenschap vormen, die zich verantwoordelijk voelt voor de wereld waarin wij 
leven door zorg te dragen voor Gods schepping. Dat moet zichtbaar zijn in de 
themazettingen van onze erediensten en vieringen. 
 
Onze missie 
 
Centrale missie Protestantse Wijkgemeente Amerongen: 
“Geraakt door de woorden uit de Bijbel wil de Protestantse wijkgemeente Amerongen de in 
Jezus Christus gegeven hoop en belofte delen en uitdragen, in verbondenheid met elkaar. 
Wij voelen ons geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest en gevoed met Gods 
liefde.” 
Afgeleide missie Taakgroep Liturgie en Vieringen: 
De Taakgroep Liturgie en Vieringen (TG L&V) draagt namens de kerkenraad 
verantwoordelijkheid voor vorm en inhoud van de erediensten en brengt daarover adviezen 
uit. De Taakgroep streeft ernaar om variatie in vieringen aan te brengen, waarbij de 
betrokkenheid van iedereen gestimuleerd wordt. 
 
Samenstelling taakgroep 
 
De taken van de TG L&V zijn gevarieerd. Daarom is het voor een goede uitvoering van haar 
taken van belang dat binnen de TG leden met diverse bekwaamheden en vaardigheden 
aanwezig zijn. Daarbij denken we aan muzikale, liturgische en theologische deskundigheid, 
maar ook praktische en organisatorische vaardigheden. In de TG zijn in elk geval 
vertegenwoordigd: de predikanten, afgevaardigden namens de kerkenraad, namens de 
organisten, namens andere musici en namens de gemeente. Indien nodig wordt overlegd 
met afgevaardigden namens KND en jongeren (CYA) 

7.1 Visie/Doelstelling 

7. Taakgroep Liturgie en Vieringen 
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      Werkwijze 

• De TG L&V vergadert minstens vier keer per jaar. 
• Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt 
• Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. 
 
Verhouding Kerkenraad – TG L&V 
 
De TG L&V heeft ruimte om eigen invulling te geven aan de eredienst mits het 
binnen de kaders van het beleidsplan blijft. De TG L&V is verantwoordelijk voor: 
• Liturgische vormgeving van de eredienst 
• Bezinning op inhoud en vorm van vieringen 
• Opstellen van jaarplan voor vieringen 
• Advisering over inrichting kerkgebouw 
• Muzikale vormgeving 
• Liturgisch bloemschikken. 
 
Taken 
 
Om in de eredienst de veelkleurigheid van de gemeente tot uiting te brengen en de 
betrokkenheid van iedereen te bevorderen heeft de commissie de volgende 
specifieke taken: 
• Liturgische vormgeving van de eredienst 
• Bezinning op inhoud en vorm van vieringen 
• Opstellen van jaarplan voor vieringen 
• Advisering over inrichting kerkgebouw 
• Voorlichting aan de gemeente over liturgie, rituelen en symbolen.  
 
Uitgangspunten en werkzaamheden van de liturgiecommissie 
 
Erediensten 
1.  Erediensten vallen onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
Dat is zichtbaar door aanwezigheid en handdruk van de ouderling van dienst. Hierbij 
gelden de door liturgie commissie geadviseerde en door de kerkenraad vastgestelde 
regels van voor de liturgie. Bij (alternatieve)vieringen is er meer ruimte voor een 
vrijere liturgische indeling.  
2. Elke zondagmorgen is er een eredienst. Voor de orde(n) van dienst kan vrijelijk 
gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die het Dienstboek biedt. 
3. Er kan in de dienst gebruik gemaakt worden van diverse Bijbelvertalingen. De 
voorganger beslist hierin. 
4. De te zingen liederen in de dienst komen uit meerdere bundels. Het Liedboek van 
2013 en Hemelhoog vormen de basis, maar ook uit andere bundels kan gezongen 
worden. 
5. In elke dienst is ruimte voor een apart kinderlied. 
6. Regelmatig verleent de cantorij medewerking. 
7. In de CYA-diensten wordt de muzikale begeleiding verzorgd door de CYA-band, 
bestaande uit eigen (jongere) gemeenteleden.  
8. Daarnaast verzorgt de CYA-band nog ongeveer 5 keer per jaar een deel van de 
begeleiding in een dienst naast de organist.  
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9. Incidenteel verlenen diverse instrumentalisten en/of zangers hun medewerking 
aan de diensten. 
10. Afwisseling binnen de dienst van instrumenten is gewenst. Met het oog hierop 
wordt er een overzicht gemaakt van alle musici in onze gemeente (met 
contactgegevens), zodat zij makkelijk te benaderen zijn. 
11. Doorgaans worden de schriftlezingen verzorgd door een lector. 
12. Iedere zondag is er kindernevendienst. 
13. Gemiddeld één keer per 3 weken is er tienernevendienst. 
14. Elke zondag is er gelegenheid om aan het eind van de dienst de allerkleinsten op 
te halen bij de oppas, zodat ook zij de zegen meekrijgen. 
15. Mensen die de dienst niet kunnen bezoeken, kunnen gebruik maken van de 
mogelijkheid deze op hetzelfde moment te volgen via internet of later terug te kijken 
via Kerkdienst Gemist.  
16. Er zijn door het jaar diensten met een bijzonder karakter. Wij streven daarbij 
naar tenminste de volgende bijzondere diensten: 
o 4 CYA diensten 
o 1 startdienst, 
o 2 kerk-school-gezinsdiensten, 
o 1 overstapdienst. 
o 4 andere zogenaamde meedenkdiensten, waarbij leden van onze kerk gevraagd 

wordt om actief mee te denken over de vormgeving van de dienst. 
o De Maaltijd van de Heer wordt 6 tot 7 keer per jaar gehouden. De vorm is 
 variërend (lopend, zittend of staand in een kring). 
17. Doopdiensten worden vastgesteld in overleg met de doopouders (indien    
mogelijk meerdere dopelingen per dienst). 
18. Iedere zondag is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken na de dienst 
om de onderlinge saamhorigheid te bevorderen.  
19. Voor de diensten met een bijzonder karakter is er een liturgisch/ symbolisch 
bloemstuk aanwezig. In elk geval met Pasen, Pinksteren, Kerst, Adventstijd, 40-
dagentijd, startzondag, laatste zondag kerkelijk jaar, overstapdienst, dankdag     en 
biddag. 
20. De liturgie zal tijdens de dienst zichtbaar zijn op schermen. De voorgangers 
worden uitgenodigd hier actief gebruik van te maken.  
21. Bij iedere eredienst is ook een papieren en digitale zondagsbrief beschikbaar. 
22. Bij overlijdens wordt stilgestaan door middel van herdenking, voorbeden voor de 
familie en het plaatsen van een gedenksteen op de Jacobsladder in de    
Gedenkhoek. 
23. Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die ons zijn 
voorgegaan. De Gedenkhoek - Jacobsladder wordt hierbij gebruikt. 
24. Bij geboortes worden ook geboortekaartjes in de gedenkhoek op de gedenktafel 
geplaatst. 
 
Alternatieve vieringen 
 

1. Alternatieve vieringen, zoals een Taizéviering, een vesper of een bijzondere 
themaviering kunnen op zondagmiddag of -avond of op andere momenten in de 
week georganiseerd worden. Dit geeft vorm aan onze veelkleurigheid en onze 
actieve geloofsgemeenschap. 
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2. Alternatieve vieringen kennen geen ambtelijke tegenwoordigheid van de 
kerkenraad, maar dienen wel gemeld te worden bij de kerkenraad.  
3. Vespers: Tijdens de periode van Advent wordt er zo mogelijk eenmaal een vesper 
 gehouden. Op Aswoensdag vindt ook een vesper plaats. In de Stille Week zijn er 
drie vespers. (De drie dagen voor Pasen: Witte Donderdag (zittend Avondmaal), 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (paaswake) zijn reguliere vieringen) 
 
 
Jaarlijkse activiteiten van de liturgiecommissie 
 
1. Jaarlijks wordt in overleg met de predikanten een preekrooster opgesteld. Daarbij 
 wordt een evenwichtige verdeling van preekbeurten nagestreefd en worden de 
bijzondere diensten ingepland.  
2. Bij de opstelling van het preekrooster wordt ook de inzet van muzikale middelen 
ingepland. 
3. Aan de hand van het preekrooster en een lijst van gastpredikanten wordt de 
invulling  van het preekrooster afgerond door de coördinator preekbeurten. 
4. Evaluatie van diensten en vieringen (periodiek). 
5. Voor de activiteiten wordt een begroting opgesteld en ter vaststelling voorgelegd 
aan kerkrentmeesters en kerkenraad. 
 
 
Beleidsactualisatie voor de periode 2021-2025 
1. Evalueren en anticiperen op diensten in Coronatijd. 
2. Actualiseren lijst van gastpredikanten. 
3. Liturgievernieuwing. Dit alles in het licht van de verhouding tussen traditie en 
 vernieuwing, continuïteit en creativiteit/variatie, kwaliteit en spontaniteit.  
4. Evaluatie van het aanbod van erediensten en vieringen (periodiek). 
5. Evaluatie en bezinning op de viering van het avondmaal/Maaltijd des Heren. 
 
 
Jaarplanning 2021: 
 
Verdere aandacht voor erediensten in coronatijd; 
Voortzetten begeleiden aanleren van participatie van gemeente bij het begin van de 
dienst (Votum en groet, kyrie); 
Voortzetten aandacht voor variatie bij de psalm; 
Nadere bezinning over gesprekje bij weggaan kinderen naar KND; 
Verdere bezinning op viering MdH; 
Opstellen jaarplan 2022; 
Evaluatie diensten;  
Opstellen begroting; 
Inrichting ‘gedachtenishoek’, o.i.d. Op de altaartafel in de hoek de geboortekaartjes 
zetten van dat jaar, de mogelijkheid geven om een kaarsje aan te steken en iets te 
schrijven in een boek. Mooi aankleden op momenten dat de kerk open is; een 
bloemetje erbij, etc.; 
Zangavond organiseren, waarbij we onbekende liederen uit het liedboek 2013 
aanleren; 
Meedenkdiensten evaluere
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