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Aanbiedingsbrief voor beleidsplan van de 

 Hervormde gemeente te Den Ham voor de periode  

2019 – 2023  

 

 

Den Ham, 18 september  2019 

 

 

 

Geachte gemeenteleden, 

 

Hierbij bieden wij u het  beleidsplan 2019- 2023 van onze Hervormde gemeente aan. 

 

De inhoud van dit plan is geschreven in opdracht van de kerkenraad. 

 

Na een veelal beknopte inleiding met daarna een omschrijving van de huidige stand van zaken, volgen er 

beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. 

 

Het beleidsplan is goedgekeurd door de kerkenraad in de vergadering van 19-06-2019 .  

Nadat de kerkenraad het beleidsplan voorlopig heeft vastgesteld, is het gepubliceerd in de gemeente.  

De kerkenraad heeft de leden van de gemeente de gelegenheid gegeven hun mening over het beleidsplan 

kenbaar te maken in de gemeentevergadering van 26-06-2019. 

In de kerkenraadsvergadering van 18-09- 2019 is het beleidsplan definitief vastgesteld. 

 

De verschillende voornemens zullen verder uitgewerkt moeten worden en daarbij geprioriteerd.  

 

Het voorstel is om bij de uitwerking van de beleidsvoornemens de bestaande commissies en ook 

gemeenteleden te betrekken. 

 

 

Kerkenraad Hervormde Gemeente van Den Ham 
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   Beleidsplan 2019-2023 van de Hervormde gemeente te Den Ham 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

    

 De HEERE geve ons: 

 Leven (Vivat) 

 Groei (Crescat) 

 Bloei (Floreat) 

 

 
 

 

 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bnst.de/BuPythagoras/Pythagoraszirkel2.jpg&imgrefurl=http://www.bnst.de/BuPythagoras/Pythagoras02.htm&h=950&w=458&tbnid=nqqxw6E29Mt7lM:&zoom=1&docid=nyS88A7llve6xM&ei=H01-U_GqLIyPyQOVu4DgBg&tbm=isch&ved=0CGQQMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=1531&page=1&start=0&ndsp=18
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Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan 2019-2023 van de Hervormde gemeente te Den Ham. 
Het ontwerp van dit beleidsplan is geworteld op het eerdere gehanteerde beleidsplan en op vernieuwingen 
binnen onze gemeente van de afgelopen 4 jaar. 
In opdracht van de kerkenraad is bij het opstellen van dit beleidsplan een heldere en gedragen missie en visie 
vastgesteld. 
 
De  missie is gebaseerd op een tekstgedeelte  uit de  brief van Paulus aan de  Romeinen, hoofdstuk 12: 4 en 5.  
 
Daar staat geschreven 
 
in de NBV: 
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen 
één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.  
 
in de HSV: 
Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, 
hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. 
 
 
 
Vanuit deze missie is de visie geformuleerd voor dit beleidsplan. 
 

Wij zullen en kunnen niet alles wat in dit beleidsplan geschreven staat als leidend en 
bindend verklaren. Wij zijn ervan overtuigd dat we ons voortdurend denkend en biddend moeten (af)vragen 
wat Zijn wil en weg is in deze tijd, erop vertrouwend dat wij door Zijn Geest geleid worden.  
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1.     Visie  

 

De Hervormde gemeente te Den Ham wil zijn: 

 

Een van Jezus Christus getuigende gemeente, geïnspireerd door een geopende Bijbel. 

 
 

2.      De gemeente  

 

2.1   Inleiding 

 
De Hervormde gemeente te Den Ham maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Onze gemeente is veelkleurig, zoals vele gemeenten in ons land. In die veelkleurigheid willen we één gemeente 
zijn die bovenstaande visie in praktijk brengt. In onze beleidsvoornemens stellen we doelen die ons daarin 
kunnen versterken en ontwikkelen. 
 
2.2    Identiteit en plaatselijke situatie 

  

In gehoorzaamheid aan de inhoud van de Bijbel gelooft de gemeente dat dit het betrouwbare Woord van God 
is. Zij wil in spreken en handelen zich navolger weten van de Heiland, Jezus Christus.  
De gemeente weet zich in haar identiteit verbonden aan de gereformeerde traditie, volgens het gedachtegoed 
van Luther en Calvijn. Namelijk de boodschap van Christus, die is gekruisigd, gestorven, begraven en  opgestaan 
uit de dood. 
De gemeente is zeer gevarieerd samengesteld wat betreft leeftijd, traditie en geloofsbeleving. 

Ondanks deze verscheidenheid is ervoor gekozen om één gemeente te blijven. 

 

2.3    Kerkenraad  

 

De voltallige kerkenraad bestaat uit 2 predikanten, 22 ouderlingen, 6 ouderlingen-kerkrentmeester en 9 

diakenen 

 
Voor meer informatie over de kerkenraad, zie bijlage 10.3 van dit beleidsplan. 
 
2.4   Werkgroep 
 
De kerkenraad heeft een werkgroep genaamd Taakgroep Jeugd- en jongerenwerk (TGJ) ingesteld. 
Haar plan van aanpak is in ontwikkeling en wordt als bijlage 10.2 toegevoegd. 
 
 
2.5    Samenwerken met andere plaatselijke kerken     

 

Het lichaam van Christus beperkt zich niet tot onze gemeente. Daarom staat de gemeente open voor 

samenwerking met andere kerkgenootschappen. Als gemeenten en kerk kunnen we elkaar helpen en van 

elkaar leren. In de samenwerking behoudt elke gemeente haar eigen identiteit en wordt deze wederzijds 

gerespecteerd.  

De plaatselijke kerkgenootschappen zijn geen concurrenten van elkaar. Samen vormen wij het Lichaam van 

Christus.   
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Beleidsvoornemens: 

 

Met de Gereformeerde kerk: 

 Onderzoek doen naar een periodieke andere invulling van de tweede dienst. 

 Een nauwere samenwerking creëren op het gebied van jongerenwerk. 

 Informatie uitwisselen over elkaars structuren, wijken en bemensing. 

 Een samenwerking richting de toekomst vanaf 2021 beschrijven en borgen in een 

intentieverklaring. 

 

Met de Gereformeerde kerk vrijgemaakt: 

 Initiatief nemen naar een constructieve samenwerking op allerlei vlak. 

 Jaarlijks het uitwisselen van preekbeurten in de tweede dienst op een thema. 

 Ter opbouw van de relatie goede ervaringen delen. 

 

2.6   Communicatie 

 

De huidige communicatie met de gemeente verloopt via de volgende kanalen: 

 Kerkblad ‘Ons kerkelijk leven’ – verschijnt eens per 14 dagen. In voorkomende gevallen wordt gebruik 

gemaakt van een inlegvel.  

 Kerkradio/-tv. 

 Website – hierop wordt zoveel mogelijk de actuele stand van zaken op diverse terreinen betreffende 

de gemeente weergegeven.  Ook is hier de liturgie in te zien van de eerstvolgende kerkdiensten. 

 Informatiegids. 

 Gemeenteavonden. 

 Eredienst.  

 Social Media. 

  

2.7    Beleidsvoornemens 

 Gemeenteleden bewuster maken van roeping en taak van het ambt. 

 Verder ontwikkelen naar een liefdevolle gemeente, die wil groeien in het geloof. 

 Onderzoek laten doen naar de vitaliteit  van onze gemeente en de beleving van het gemeente zijn. Dit 

onderzoek gaat in samenwerking met PThU (Protestantse Theologische Universiteit) te Groningen. Als 

bijlage wordt een uitwerking van de enquête toegevoegd. 

 Vanuit dit onderzoek een plan van aanpak maken om samen met de gemeente de terugloop te 

stoppen en groei te laten ontstaan. 

 Enthousiasme uitstralen naar de mensen buiten de gemeente, zodat ze nieuwsgierig worden naar het 

geloof. 

 De zoekende mens van de 21
e
 eeuw een genadig God en de liefde van Jezus Christus met eerbied 

laten zien. 

 Op basis van de Bijbel verkennende gesprekken voeren met de andere kerkgenootschappen uit ons 
dorp om te komen tot meer samenwerking. 

 Gemeenteleden inschakelen voor de diverse communicatiemiddelen. 
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3.      De Eredienst  

 

3.1   Inleiding 

 

Centraal in elke eredienst staat de verkondiging uit de Bijbel. Wij geloven dat hierin de ontmoeting plaatsvindt 

tussen de Here God en Zijn gemeente, dankzij de verzoening en voldoening door het werk van Jezus Christus. 

 

 

3.2    Bediening van Woord en Sacramenten 

  

Elke zondag vindt de bediening van het Woord plaats tijdens de erediensten en regelmatig vieren we de 

sacramenten. Zes keer per jaar is er ruimte voor een doopdienst en vier keer per jaar vieren we te midden van 

de gemeente het Heilig Avondmaal. 

 In het woonzorgcentrum ‘Het Liefferdinck’ wordt op de avondmaalszondag, in samenwerking met de 

Gereformeerde kerk, het Heilig Avondmaal gevierd. Op aanvraag kan er ook thuis het Heilig Avondmaal worden 

bediend.  

 

De erediensten vinden plaats volgens een liturgie, waarin naast Bijbellezing sprake is van schuldbelijdenis, 

lofprijzing, dienst der gebeden, dienst der barmhartigheid, belijden van het gemeenschappelijk geloof en 

aanvaarden van de geboden en beloften van de Here God. 

Voorafgaand aan de eredienst wordt de gemeente welkom geheten en worden er enkele afkondigingen 

gedaan die betrekking hebben op de dienst en de gemeente. Alle bijzondere afkondigingen worden 

aangeleverd via de scriba. 

   

Een veelkleurige gemeente - zoals die van ons - vereist een niet al te statische liturgie, omdat in deze 

veelkleurigheid eenheid in de gemeente ons uitgangspunt is. Daarom is er ruimte voor verschillende vormen 

van erediensten zoals, gezins-, jeugd- en evangelisatiediensten. De predikant maakt, in overleg met de 

liturgiecommissie, de liturgie voor bovengenoemde diensten. 

De eredienst mag daarmee een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt binnen het geheel van de gemeente. 

 

Er worden ook leerdiensten gehouden om de gemeente toe te rusten. 

    

3.3    Bijzondere diensten  

De gemeente komt ook samen in bijzondere diensten, zoals tijdens 

 Bid- en dankdag. 

 Rouw- en trouwdiensten. 

 Oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen. 

 Kerk-op- Schoot diensten. 

 Naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen in kerk en in de wereld. 

     

3.4    Beleidsvoornemens  

 Streven naar begrijpelijke uitleg van het Woord en prediking, met verbindingen naar het dagelijks 

leven. 

 Vaker leerdiensten houden. Niet alleen voor behandeling van de Heidelbergse Catechismus, maar ook 

om aandacht te geven aan andere belijdenisgeschriften en levensvragen (thematiek) van de 

tegenwoordige tijd. Bij deze diensten, indien gewenst, ook vooral gemeenteleden betrekken bij de 

voorbereiding. 
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 Stimuleren van geloofsgesprekken tussen de gemeenteleden naar aanleiding van de verkondiging. De 

zgn. preekbesprekingen. 

 Missionair gemeente zijn. 

 

 

 4.     Pastoraat  

 

4.1   Inleiding  

 

Zoals een herder omziet naar zijn schapen, zo zien God en Jezus om naar de mensen. Wij zijn als volgelingen 

van Jezus geroepen om ook herder te zijn, herder van elkaar. De kern van het pastoraat is Gods liefde in Jezus 

Christus ontvangen en doorgeven. 

In het evangelie van Johannes identificeert Jezus zich met God en noemt Hij zichzelf de Goede Herder. Staande 

in de Gereformeerde traditie spreken we over het  ambt aller gelovigen. 

Alle gelovigen hebben een pastorale opdracht, waarbij de verantwoordelijkheid voor het pastoraat bij de 

kerkenraad ligt. 

 

4.2   Huisbezoek  

 

Het huisbezoek  is een vorm van gemeenteopbouw. Een gelegenheid om te horen wat er leeft in de gemeente. 

Pastoraat staat niet alleen stil bij noden in de gemeente, maar heeft net zo goed aandacht voor vreugdevolle 

gebeurtenissen in het leven van de gemeente. 

 ‘Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.’(Romeinen 12: 15) 

 

Het huisbezoek kan in twee categorieën worden verdeeld: 

 

 Crisispastoraat 

 Aandachtspastoraat 

 

Het crisispastoraat is met name het werkterrein van de predikant in samenspraak met de ouderling en het 

aandachtspastoraat is veelal voor de ouderling,  pastoraal medewerker en bezoekdames/-heren. 

Het streven is dat één maal per twee jaar een bezoek aan een pastorale eenheid wordt gebracht. 

In de individuele gesprekken is er oog voor het persoonlijk geloof, waarbij het gesprek het karakter van een 

geloofsgesprek kan krijgen. 

 

Als ambtsdragers kiezen we ervoor deze vormen van pastoraat niet te koppelen aan bepaalde functies. Het is 

dus niet zo dat alleen de predikant of ouderling met een gemeentelid mag/kan bidden. Zoals gezegd : alle leden 

van de gemeente zijn geroepen tot pastoraat. 

Ondanks de bredere maatschappelijke ontwikkeling van individualisering en afnemende sociale verbanden 

wordt het toch belangrijk gevonden om het huisbezoek te blijven doen en zo mogelijk te intensiveren. 

 

4.3   Andere vormen van pastorale zorg  

Hoewel ieder gemeentelid in principe pastoraal actief kan zijn, hebben we in Den Ham mensen gevraagd  

om hier speciaal aandacht aan te geven. Naast de predikant en de ouderling zijn er in de secties ook  pastoraal 

medewerkers en bezoekdames/-heren. 
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Ten aanzien van huwelijk en samenwonen is er een notitie aangenomen in de kerkenraad waarin wordt 

verwoord hoe we pastoraal met gemeenteleden in gesprek gaan, waarbij wederzijds respect voor elkaar als 

gelovigen de houding bepaalt. Voor meer informatie, zie bijlage 10.1 van dit beleidsplan. De kerkenraad staat 

open voor een pastoraal gesprek omtrent geaardheid (zie bijlage 10.5)   

 

4.4   Beleidsvoornemens 

 

 We willen  in de Eredienst Jezus Christus verkondigen, waardoor betrokkenheid ontstaat tussen de 

gemeenteleden onderling. 

 Ieder jaar  aan het begin van het winterwerk zal in een kerkenraadsvergadering geïnventariseerd  

moeten worden of er cursussen / trainingen georganiseerd moeten worden. In eerste opzet voor 

ambtsdragers, pastorale medewerkers  en bezoekdames/-heren. Bij voldoende ruimte ook voor 

gemeenteleden die belangstelling hebben voor pastoraat. 

 Er zal constant aandacht moeten blijven voor werkers in het pastoraat. De intensiteit zal bewaakt 

dienen te worden om overbelasting te voorkomen. De sectie ouderling heeft periodiek contact. 

 Een evenwichtige taakverdeling is van groot belang. De factor tijd speelt vaak een grote rol om al het 

werk voor de kerk te kunnen doen. Een aandachtspunt is ook om het aantal vergaderingen zoveel 

mogelijk te beperken, zodat er meer tijd overblijft voor het  pastoraat. 

 Groot huisbezoek behoort tot de mogelijkheden, evenals Buurtkring 

 

5.     Apostolaat  

 

5.1   Inleiding  

 

De gemeente moet  het evangelie niet alleen binnen de eigen gemeente verkondigen, maar hiermee ook naar 

buiten treden. Dat kan zijn naar mensen in de directe omgeving die niet (meer) kerkelijk zijn, maar ook gericht 

zijn op de rest van wereld.  

‘Ga dan heen, onderwijs al de volken.…’ (Mattheus 28: 19a) 

 

5.2   Zending en Evangelisatie 

 

Binnen de gemeente krijgt het apostolaat vooral aandacht door de activiteiten van twee commissies. 

 

 De Zendingscommissie  

 De Evangelisatiecommissie  

 

De zendingscommissie richt zich vooral op het uitdragen van het Woord van God over de landsgrenzen heen en 

de evangelisatiecommissie in onze eigen omgeving. 

 

In het open jeugdwerk vinden er diverse activiteiten plaats voor jongeren, niet alleen bedoeld voor onze 

gemeente, maar ook voor daarbuiten. 

 

Verder werken jongeren van de drie kerken uit Den Ham elke twee jaar gezamenlijk aan een diaconaal project, 

zoals het bouwen van kerkgebouwen, scholen, opvanghuizen en dergelijke. Dit om Christelijke gemeenten in 

andere landen te steunen. De bedoeling hiervan is, naast het diaconale aspect van de voorziening in onderdak, 

om ook met de plaatselijke bevolking over het geloof te spreken. 

Deze projecten worden gefinancierd door onder andere het organiseren van rommelmarkten en het doen van 

klussendiensten. 
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Voor meer uitgebreide informatie betreffende het jeugdwerk, zie bijlage 10.2 van dit beleidsplan. 

 

Vanwege de totale omvang van zending en evangelisatie is de Hervormde Gemeente te Den Ham niet in staat  

dit allemaal zelfstandig te doen. Daarvoor is samenwerking nodig met andere gemeenten, dan wel zendings- en 

evangelisatieorganisaties. 

 

5.3   Beleidsvoornemen   

 

 Participatie in de genoemde zendings- en evangelisatiewerkzaamheden minimaal handhaven en zo 

mogelijk uitbreiden. 

 

 

6.     Diaconaat  

 

6.1   Inleiding 

 

In de Bijbel lezen we hoe God de opdracht geeft om op te komen voor de naaste in nood. Niemand wordt 

overgeslagen. Armen, vreemdelingen, weduwen en wezen worden genoemd. 

Naast de zorg voor de “eigen” kerkelijke en burgerlijke gemeente worden ook organisaties en  

instellingen gesteund, die veelal vanuit Gods Woord activiteiten ontplooien op diaconaal gebied in binnen-  

en buitenland. In het diaconale werk gaat het vaak om concrete dienstverlening. 

 

6.2   Werkzaamheden diakenen 

 

Een belangrijke taak voor de diakenen is het werk in de eredienst, met name de inzameling van gaven van de 

gemeenteleden en de dienende rol bij de bediening van het Heilig Avondmaal. 

De diaken die contact onderhoudt met de jeugd en het jeugdwerk heeft een speciale taak.  

Een diaken is dienend bezig in en buiten de gemeente. In de gemeente krijgt dit vorm in de sectieteams, waarin 

een diaken samen met de ouderling een aansturende rol heeft.  

Omdat het diaconaat niet bedoeld is voor alleen maar mensen uit eigen gemeente zijn de diakenen ook 

dienend bezig  voor mensen buiten de gemeente.  

Alle taken en werkwijze van de diakenen zijn weergegeven in een overzicht dat door het college van diakenen 

is opgesteld.  

 

Het college van diakenen  stemt zijn beleid af op het beleid van de kerkenraad. Het doet verslag van zijn 

werkzaamheden aan de kerkenraad. 

 

6.3   Beleidsvoornemens  

 

• De betrokkenheid van de gemeente bij haar diaconaal werk vergroten.  

• In nauwe samenwerking met de leiding van het jeugdwerk en de TGJ, de jeugd blijven betrekken bij 

het diaconaal werk.  

• Alert zijn waar in de gemeente  armoede/sociale problematiek heerst of kan heersen. 

• Steeds zich weer bezinnen op de te stellen prioriteiten en de invulling van haar eigen diaconale werk. 
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7.     Vorming en toerusting  

7.1   Inleiding 

 

Vorming en toerusting zijn sinds Bijbelse tijden belangrijk voor iedere gemeente. We denken aan een woord 

van Paulus aan de gemeente te Efeze: ‘En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, 

evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt 

het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon 

van God een eenheid vormen.’ 

 

7.2   Catechese  

 

Tijdens de wintermaanden (eind september t/m maart) wordt wekelijks aan onze jongeren catechisatie, dat wil 

zeggen: onderwijs vanuit Schrift en Belijdenis, gegeven. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn hartelijk welkom. Het is 

van heel groot belang dat jongeren vertrouwd gemaakt worden met de fundamenten van ons geloof.  

Het is van groot belang, dat ouders met de catechese meeleven. Het is belangrijk, dat zij thuis met hun 

kinderen hierover spreken en erop toezien, dat hun kinderen trouw de catechisaties bezoeken.  

De catechisanten krijgen mentorencatechese. Dit is een vorm van catechese, waarbij eerst door de catecheet 

een algemene inleiding op het onderwerp wordt gehouden, waarna onder begeleiding van een mentor voor de 

verwerking in groepjes wordt uiteengegaan. Jaarlijks wordt er belijdeniscatechisatie aangeboden aan diegenen, 

die overwegen om openbare belijdenis van het geloof te doen. 

 

7.3 Overig Jeugdwerk 

 

Binnen het jeugdwerk is er contact tussen verschillende leeftijdsgroepen. 

Jongeren zijn hierin  met anderen in gesprek op niveau van overtuiging, identiteit en spiritualiteit.  Jeugdwerk 

richt zich op jongeren in geloof, leren en leven. Jongeren hebben eigen ruimte voor geloofsinbreng, waardoor 

ze medeverantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het jeugdwerk.  

     

7.4 Gespreksgroepen en verenigingen  

 

Onze gemeente kent verschillende gespreksgroepen en kringen. Ook zijn er interkerkelijke ontmoetingen zoals 

binnen de Emmaüsgroep, de Alphacursus en andere gespreksgroepen. 

 

7.5   Beleidsvoornemens  

 

 De predikant begeleidt lidmaten minimaal twee jaar na het doen van openbare belijdenis van het 
geloof. 

 Huwelijkscatechese. 

 Het in kaart brengen en actueel houden van alle gespreksgroepen, kringen en verenigingswerk. 

 Meer interkerkelijke activiteiten. 

 Meer communicatie over de bestaande gespreksgroepen etc. door regelmatig een verslag in de 
kerkbode, website of via social media. 

 Meer aandacht schenken aan doopcatechese. 
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8.  Beheer en financiën 

8.1    Inleiding 

 

De kerkenraad heeft de verzorging van arbeidsrechtelijke, financiële en materiële zaken, behoudens diaconale 

aangelegenheden, toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. 

 

Het college van kerkrentmeesters stemt zijn beleid af op het beleid van de kerkenraad. Het doet verslag van 

zijn werkzaamheden aan de kerkenraad.   

 

 

8.2   Werkzaamheden kerkrentmeesters 

Het college van kerkrentmeesters houdt zich onder meer bezig met geldwerving, zowel in de diensten als 

daarbuiten. Een belangrijk deel van de benodigde gelden wordt bijeengebracht d.m.v. de jaarlijkse actie 

Kerkbalans. Daarnaast wordt door dit college de arbeidsrechtelijke relaties met personen die in dienst zijn van 

de gemeente onderhouden, worden de roerende en onroerende goederen van de gemeente beheerd en wordt 

de kerkelijke ledenadministratie bijgehouden. 

Voor meer uitgebreide informatie betreffende het kerkrentmeesterlijk beheer, zie paragraaf 6.1 van de 

plaatselijke regeling en het door het college van kerkrentmeesters opgesteld overzicht. 

 

8.3   Beleidsvoornemens 

 

 Het in overleg met de kerkenraad sluitend maken van de begroting van de komende jaren. De 

meerjarenbegroting laat namelijk een oplopend tekort zien. 

 Het bouwen van een nieuw kerkelijk centrum of het renoveren van De Rank. 

 

 

9.   Resumé. 

Ontwikkelingen op uitingen en  beleving van kerk zijn,  binnen onze gemeente, zullen merkbaar en herkenbaar 

blijven. 

Met dit beleidsplan hopen wij een koers uit te zetten, met als doel  de geloofsontwikkeling en betrokkenheid 

van de gemeente te laten groeien.  

Belangrijk blijft dat ieder gemeentelid dit plan onderschrijft en de daarbij behorende verantwoording neemt, 

zodat de gemeente meer in bloei komt. 

 

Jaarlijks wordt in de maand juni dit beleidsplan geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. 

 

 

10.     Bijlagen  

 

10.1   De notitie huwelijk en samenwonen, goedgekeurd februari 2019 

10.2   Het plan van aanpak jeugdwerk. (TGJ heeft een ontwerp voor een nieuw plan van aanpak) 

10.3   Profielschets Hervormde gemeente Den Ham, goedgekeurd, goedgekeurd 19 juni 2019 

10.4   Profielschets predikant, goedgekeurd. <datum, goedgekeurd 19 juni 2019 

10.5   Ethische vraagstukken / overwegingen, goedgekeurd 17 april 2018 
 
 


