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1 Inleiding
Geliefde broeders en zusters,
Als kerkenraad van de Hervormde gemeente Windesheim zijn we
blij u het beleidsplan voor de komende vijf jaar te kunnen
aanbieden.
U treft een beschrijving van de gemeente en veel van de
activiteiten aan én de onderwerpen waar we als kerkenraad en
gemeente in de komende jaren mee aan de slag willen gaan.
Zaken die al langer lopen, maar ook nieuwe onderwerpen. U zult
in dit beleidsplan waarschijnlijk geen dingen aantreffen die een
grote verrassing voor u zijn. Een beleidsplan is geen bundel met
(nieuwe) standpunten, maar een bundel met keuzes. Het zegt iets
over de weg die we als gemeente in de komende jaren willen gaan.
Het gaat over onderwerpen waar we mee aan de slag gaan als
kerkenraad en gemeente.
We hopen en bidden dat deze keuzes eraan bijdragen dat ieder
van ons zal groeien in geloof, hoop en liefde. Dat we als gemeente
groeien in eenheid en verbondenheid. En dat mensen om ons heen
zich uitgenodigd weten het christelijk geloof te onderzoeken en met
ons mee te doen in het dienen van God de Vader, Jezus Christus
de Zoon en de Heilige Geest.
Hierin zijn we afhankelijk van Gods hulp. Bidt u met ons mee voor
de gemeente, het werk in de gemeente en de omgeving waarin we
samen kerk zijn?
Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ds. J.H. van Wijk
December 2018
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2 Visie op de gemeente
2.1 Roeping
We zijn geroepen gemeente van Christus te zijn die gefundeerd is
op Gods Woord en zich daardoor laat leiden en inspireren en
tegelijkertijd midden in de maatschappij staat. Het is onze opdracht
de rijkdom van het Evangelie te delen binnen en buiten de
gemeente. In navolging van de Here Jezus willen we elkaar tot een
hand en een voet zijn, naar elkaar luisteren en elkaar in Christus
aanvaarden. We zijn geroepen om onze gaven en talenten te
gebruiken tot Zijn eer en tot opbouw van onze gemeente; tot een
gemeente die dienend en getuigend in de wereld staat.

2.2 Historisch overzicht
Windesheim, de bakermat van de Moderne Devotie, kent een zeer
rijke kerkelijke historie. Zij vormde in de 14e eeuw het centrum van
een christelijke kloostergemeenschap die een geweldige
geestelijke invloed heeft gehad over geheel Europa. Deze centrale
positie verdween in de 15e eeuw. Door de Reformatie kwam er een
einde aan haar bestaan. De kleine gemeenschap die over bleef,
ging vervolgens over tot de Reformatie. Sinds de 16e eeuw maakt
de gemeente deel uit van de Hervormde Kerk. Na de vereniging
van kerken in 2004 behoort ze tot de Protestantse Kerk in
Nederland. We geloven dat deze kerk deel uitmaakt van de
openbaring van het lichaam van Christus. We zijn dankbaar dat
God, ondanks alles, al eeuwenlang met Zijn Geest in onze
gemeente wil werken en dat we dagelijks Zijn zegeningen ervaren.

2.3 Huidige situatie in getallen
Registratienummer gemeente
Classis
Predikanten
Belijdende leden
Doopleden
Overige leden
Totaal leden
Pastorale eenheden

41247
Overijssel-Flevoland
1
221
206
53
480
262
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2.4 Beeld van de gemeente
1. Dorpskerk
De Hervormde gemeente van Windesheim is een echte dorpskerk.
Het is de enige kerk van het dorp, al wonen er ook christen in het
dorp die elders naar de kerk gaan (m.n. in Zwolle in de CGK, NGK
en GKv). De mensen in het dorp zien de kerk ook echt als hun kerk,
of ze nu betrokken zijn of niet. Ze waarderen het mooie gebouw en
willen er aan bijdragen om dat voort te laten bestaan (bijvoorbeeld
door een bijdrage aan collectes en met de rommelmarkt).
De mensen die uit het geografisch gebied naar de diensten komen
hebben verschillende achtergronden en geloofsbeleving. Een deel
daarvan zou qua geloofsbeleving en liturgische smaak wellicht
beter bij een kerkelijke gemeenschap elders passen, maar vindt
het horen bij de lokale kerkelijke gemeenschap belangrijker dan die
persoonlijke voorkeuren.
De positie van enige kerk in het dorp geeft kansen. De lijntjes met
de openbare school en plaatselijk belang zijn kort. De predikant is
de predikant voor ‘het dorp’ (de dorpen) – ongeacht of mensen bij
de kerk horen of niet.
2. Twee gezichten
De gemeente bestaat voor 71% uit mensen uit de geografisch
gebied van de gemeente (Windesheim, Herxen, Harculo, HoogZuthem en een deel van Zwolle-Zuid) en voor 29% uit mensen uit
de wijde omtrek.
De mensen uit de dorpen zijn grofweg te typeren als volkskerkelijk,
ethisch en confessioneel.
Veel mensen hebben een
Geografisch
algemeen
Godsbesef.
Velen zijn meer gericht op
Geperforeerd
de praktijk van christelijke
normen en waarden dan
de
geestelijke
29%
verbondenheid met God.
De meeste mensen uit
71%
deze groep behoren tot
de brede rand van de
gemeente.
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De mensen van buiten het geografisch gebied komen om
verschillende redenen naar Windesheim. Een deel komt naar
Windesheim omdat ze zich in hun eigen gemeente niet meer thuis
voelden. Dit betreft zowel mensen uit de Protestantse Kerk in
Nederland, als uit de GKv, NGK en CGK in Zwolle. Elk van deze
mensen brengt zijn eigen achtergrond mee. Over het algemeen
wordt men aangetrokken tot de kleinschaligheid van de gemeente,
Bijbel-uitleggende prediking en de klassieke liturgie (met aandacht
voor de psalmen en liederen van de kerk). Deze groep mensen
ervaart weinig binding met het dorp Windesheim en (soms) ook
amper met de andere kerkgangers. Tegelijk behoren de meeste
meelevende kerkgangers tot deze groep.
Een bepalend moment voor de identiteit van de gemeente nu is de
komst van enkele gezinnen uit Herxen rond de jaren ’70 en het
beroep van ds. Kieviet in 1973. De gemeente is toen een meer
gereformeerd-orthodoxe koers gaan varen in plaats van de
confessioneel-ethische koers eerder. Deze koerswijziging maakt
dat een deel van de mensen uit de geografische wijk zich van de
kerk vervreemd is gaan voelen, en tegelijk dat de gemeente
aantrekkelijk werd voor gelijkgezinden uit de wijde omtrek die in
hun eigen omgeving geen aansluiting vonden (Dalfsen, Wijhe,
Heino etc.).

Woonplaats leden in %
Raalte
Dalfsen
Heino
Laag Zuthem
Rest
Harculo
Zwolle rest
Herxen
Wijhe
Zwolle-Zuid, Hoog Zuthem
Windesheim

1%
1%
2%
3%
5%
6%
7%
8%
10%
28%
29%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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Voor het maken van beleid betekent dit dat het een uitdaging is om
de twee gezichten van de gemeente in het oog te houden. Dat is
zeker van belang nu de kerkenraad amper bestaat uit broeders uit
de geografische wijk. De kerk moet zowel echt kerk van het dorp
zijn (en daar is nog heel wat te winnen) én de kerk moet een kerk
zijn die past bij mensen uit de wijde omgeving.
3. Eenheid en diversiteit
Het voorgaande laat zien dat de gemeente qua achtergrond en
geloofsbeleving uit een heel diverse groep mensen bestaat. Het is
een uitdaging de verbondenheid te stimuleren. Tegelijk beseft men
door de kleinschaligheid dat men op elkaar is aangewezen en
elkaar niet kan missen. Dit maakt dat de gemeente enerzijds een
klassiek profiel heeft qua liturgie, maar dat er tegelijk ook ruimte is
om op bepaalde momenten dingen anders te doen en te
experimenteren met nieuwe vormen. Als de prediking
Bijbelgetrouw blijft is er ruimte voor veranderingen. Misschien is dit
een Sallandse karaktertrek: het lijkt erop dat het belangrijker is dat
de dingen samen gebeuren, dan dat het uitmaakt wat er gebeurt.
De mensen zijn meer geneigd tot gezamenlijkheid dan tot
polarisatie en heftige stellingnames. Dit betekent dat oog voor
gezamenlijkheid van belang is bij het maken van beleid.
4. Oud en jong
De gemeente bestaat uit meer ouderen dan jongeren. De
gemiddelde leeftijd is 55 jaar. Toch zijn er enkele gezinnen met
jonge kinderen en jongeren. Het verlangen om hen een plaats (en
ruimte) te bieden en mee te nemen in de weg achter Jezus aan
leeft breed in de gemeente.
In de praktijk blijkt dat opgroeiende jongeren bij de weinigen in hun
omgeving te horen die naar de kerk gaan. Ze zijn wel
geïnteresseerd in het christelijk geloof, maar ervaren bij het ouder
worden steeds meer een kloof tussen hun leven en de kerk.
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De kinderen en jongeren tot 18 jaar komen mee naar de kerk, al
blijkt het lastig de jongeren bij het ouder worden ‘vast te houden’ –
ook als ze in het dorp blijven wonen. In het dorp wonen ook diverse
gedoopte jonge ouders, waar mogelijk nog een dun lijntje naar kerk
en geloof liggen (alleen wel op een andere manier dan de
gemeente zich profileert). Voor beleid is het belangrijk deze
groepen jonge mensen op te zoeken en niet uit het oog te
verliezen.

Aantal leden

LEEFTIJDSOPBOUW
60
40

16
20 11 2 10
0

18 18 15 14 14

28

44 40 50

37 41
20

14 13 9

1 0

Leeftijd in jaren

5. Moderne Devotie
De kerk van Windesheim draagt een uniek stukje geschiedenis in
zich. Vroeger stond in het dorp het hoofdklooster van de Moderne
Devotie. Het gedachtengoed leeft amper in de gemeente en de
directe omgeving. Tegelijk is er een beweging van hernieuwde
interesse op gang gekomen in steden als Zwolle en Deventer (o.a.
Mink de Vries van de ‘Postmoderne Devotie’ en ds. Hans Tissink
van ‘Academiehuis de Grote Kerk’ in Zwolle).
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2.5 Punten van zorg
•
•
•

Weinig potentiële ambtsdragers, een aantal vacatures
kunnen niet worden ingevuld.
Weinig jeugd in de leeftijd 12 – 20 jaar; voor jeugdwerk is
het wel eens puzzelen om groepen te maken en iedere
jongere een goede plek te geven.
De financiële positie van de gemeente: de uitgaven stijgen
meer dan de inkomsten.

2.6 Kansen en uitdagingen
Naast punten van zorg zijn er enkele kansen en uitdagingen.
Kansen:
• Door de regionale functie van de gemeente zijn de
diensten behoorlijk bezet.
• Door de identiteit van de gemeente schrijven zich met
enige regelmaat nieuwe leden in.
• De geschiedenis van het dorp en de Moderne Devotie
bieden kansen om het christelijk geloof door te geven
• Ook bieden deze geschiedenis en het historische
kerkgebouw goede kansen voor het genereren van
financiële opbrengsten voor de gemeente.
• De gemeente is qua geloofsbeleving en achtergrond zeer
divers. Toch is men meer geneigd tot gezamenlijkheid dan
tot polarisatie. Het is van belang deze gezamenlijkheid in
het oog te houden (ook bij het maken van beleid).
Uitdagingen:
• Hoewel twee derde van de leden van de gemeente uit de
geografische wijk (Windesheim, Herxen, Harculo en
Zwolle-Zuid) komt, wordt er een kloof tussen kerk en dorp
ervaren. De kerk moet zowel echt kerk van het dorp zijn
(en daar is nog heel wat te winnen) én de kerk moet een
kerk zijn die plaats biedt aan mensen uit de wijde
omgeving.
• Op papier is er een flinke groep jeugd (zo’n 50 jongeren
onder de 25 jaar); het is de uitdaging hen bij het volgen
van Jezus te betrekken. Gelukkig leeft het verlangen
daartoe breed in de gemeente. De ‘Werkgroep Jeugd’ is
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•

bezig het jeugdbeleid opnieuw te doordenken en opnieuw
te formuleren.
De zelfstandigheid van de gemeente en de volledige
predikantsplaats behouden.

2.7 Drie speerpunten
De gemeente heeft drie speerpunten:
•
•
•

Gemeente met “hart voor kinderen en jongeren”;
Gemeente voor het dorp;
Pastorale Gemeente.

Zie voor de uitwerking hiervan: bijlage 1.
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3 Prediking en de gemeente
3.1 De bediening van de verzoening
Het centrale punt van alle activiteiten van de gemeente wordt
gevormd door de zondagse eredienst waarin de prediking van het
Evangelie plaatsvindt. De inhoud van de prediking bevat de
Bijbelse boodschap van Wet en Evangelie, zonde en genade,
schuld en vergeving. Het hart van verkondiging vormt de naam van
Jezus Christus door wie wij alleen zalig kunnen worden.
Vanuit een grondige tekstverklaring wordt de betekenis van het te
behandelen Schriftgedeelte uiteengezet en vindt een praktisch
en/of pastorale toespitsing plaats. De prediking is erop gericht
geloof in de Here Jezus Christus bij de hoorders te wekken. Tevens
het geschonken geloof te versterken en op te roepen Hem in
dankbare gehoorzaamheid na te volgen.
Omdat het dienen van God en Zijn Zoon Jezus Christus altijd ook
een dienen inhoudt van de naaste ver weg en dichtbij, zal vanuit
het Evangelie door de prediking toerusting plaatsvinden om deze
opdracht te vervullen.
Organisatorisch kan er met betrekking tot de prediking het
volgende worden genoemd:
• Zondags worden er twee kerkdiensten gehouden, te
weten 's morgens om 09.30 (april t/m september) of 10.00
uur (oktober t/m maart) en 's avonds om 19.00 uur.
• De avonddienst heeft als de eigen predikant voorgaat een
aantal keren per jaar het karakter van een leerdienst.
Hierbij is aandacht voor thematische prediking
(geloofsleer, ethiek, actualiteit etc.).
• Verkondiging van het Evangelie vindt ook plaats op:
Nieuwjaarsmorgen,
Biddag,
Goede
Vrijdag,
Hemelvaartsdag, Dankdag, Kerstavond, Eerste Kerstdag
en Oudejaarsavond.

3.2 De gemeente
De prediking van de belofte van het evangelie klinkt in het midden
van de gemeente van onze Here Jezus Christus. De gemeente is
verbondsgemeente. Ze is dit niet vanwege haar geloof, haar hoop
of haar liefde, maar alleen krachtens de roeping waarmee God
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haar in Zijn genade en trouw uit de wereld geroepen heeft
(Handelingen 2:39, 1 Korinthe 1:2). God roept ons tot geloof en
bekering: als Hij door Zijn Woord in ons leven binnentreedt, stelt
Hij ons verantwoordelijk. Hij vraagt een persoonlijk beleden en
beleefd geloof en zoekt de vrucht hiervan in ons leven. Ongeloof is
zonde, waardoor de toorn van God op ons blijft (Johannes 3:36).
Binnen de gemeente moet de oproep tot geloof en het
onderzoeken van onszelf of we werkelijk in het geloof zijn, blijven
klinken (2 Korinthe 13:5). Deze oproep behoort onlosmakelijk
verbonden zijn met het zoeken van de vrucht in het dagelijks leven
(Nederlandse Geloofsbelijdenis 24).
Krachtens het genadeverbond behoren tot de gemeente diegenen
die door Openbare Geloofsbelijdenis leden (lidmaten) van de kerk
zijn geworden, en zij van wie de inlijving in de gemeenschap der
kerk is bekrachtigd door de Heilige Doop. De gemeente kent door
het geloof een levende verbondenheid met het Hoofd der Kerk,
Jezus Christus; en wil haar roeping vervullen in navolging van
Hem. Om inhoud te geven aan het gemeente van Christus zijn,
willen we als gemeente bezig zijn in: prediking, pastoraat,
diaconaat en apostolaat. We willen dit doen in gehoorzaamheid
aan de Heilige Schrift en de Gereformeerde belijdenis (Drie
formulieren van Enigheid).

3.3 De kerkenraad
In de plaatselijke regeling staat dat de kerkenraad bestaat uit vier
ouderlingen, vier ouderling-kerkrentmeesters en vier diakenen. De
kerkenraad bestaat ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan
uit één predikant, drie ouderlingen, drie diakenen, drie ouderlingenkerkrentmeester en één kerkrentmeester. Er is dus een aantal
vacatures. Dit is een punt van zorg. De kerkenraad blijft streven
naar de vervulling van die vacatures.
De predikant, een vertegenwoordiger van het college van
ouderlingen, het college van kerkrentmeesters en het college van
diakenen vormen met zijn vieren het moderamen. Zij bereiden de
(maandelijkse) kerkenraadsvergaderingen voor.
De kerkenraad geeft leiding aan de opbouw van de gemeente in
de wereld. Ze streeft ernaar om geestelijk leiding te geven aan de
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gemeente. Ze neemt daartoe zelf initiatieven én faciliteert
inspanningen van gemeenteleden. Waar mogelijk wordt het werk
van de kerkenraad gesteund door werkgroepen.
De kerkenraad onderhoudt contact met de kerkelijke verenigingen.
Dat gebeurt onder andere doordat een afvaardiging van de
kerkenraad jaarlijks een activiteit bijwoont.

3.3.1 Gesprekspunten
In de gemeente zijn geen vrouwelijke ambtsdragers. Woorden in
de Bijbel over de plaats van de vrouw liggen hieraan ten grondslag.
Maar er zijn in onze gemeente ook leden die op basis van de Bijbel
hierover een andere mening hebben. We willen als kerkenraad het
gesprek hierover op basis van de Bijbel voeren en de verschillende
visies met elkaar in gesprek (blijven) brengen.
De kerkenraad heeft de intentie uitgesproken zich te bezinnen op:
• De liturgie
• Homoseksualiteit en relaties
• Vrouw en ambt
Deze onderwerpen roepen veel op in de gemeente en over een
deel ervan is de gemeente in een peiling geraadpleegd. Als
kerkenraad willen we deze onderwerpen niet uit de weg gaan,
maar ze in het licht van de Bijbel bespreken. De liturgie zal als
eerste onderwerp besproken worden. Gekeken wordt of er andere
keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot Bijbelvertaling,
liedboeken en formulieren. Over mogelijke veranderingen wordt
uiteraard het gesprek met de gemeente gezocht.
De andere twee onderwerpen worden in eerste instantie binnen de
kerkenraad besproken. Het doel van de gesprekken is bezinning
op de Bijbelse gegevens, geloofsgesprek en bewustwording van
de reden voor huidige beleidskeuzes. Mochten de gesprekken
aanleiding geven voor aanscherping van beleid of andere keuzes
dan wordt daarover het gesprek met de gemeente gezocht.
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3.3.2 Peiling
In mei 2018 kregen gemeenteleden de kans om hun reactie te
geven op een peiling over diverse onderwerpen die de gemeente
betreffen. Er zijn 74 peilingen ingeleverd. Daarmee heeft een kleine
18% van de gemeente aan de peiling deelgenomen. De
kerkenraad beseft dat dit geen representatief deel van de
gemeente betreft, maar krijgt zo wel enigszins in beeld wat er
speelt in de gemeente en waar we de kerkenraad iets mee kunnen
of moeten doen.
De resultaten van de peiling zijn globaal als volgt:
• Voor de keuze van de Bijbelvertaling die bij voorkeur in de
eredienst gebruikt wordt, worden de Nieuwe Vertaling van
1951, Herziene Statenvertaling en Nieuwe Bijbelvertaling
nagenoeg evenveel genoemd.
• Voor het zingen uit meer liedbundels dan de huidige twee
is een duidelijke meerderheid. Tegelijk is ook een (kleine)
meerderheid van de indieners van de peiling voor het
blijven gebruiken van de psalmen en gezangen uit de
hervormde bundel.
• Over het toelaten tot vrouwen in het ambt is in de
gemeente geen meer- of minderheid.
• De gezinsdiensten worden door de meerderheid zeker
gewaardeerd en men is voorstander van uitbreiding.
• Er is wel enige behoefte aan meer toerusting, maar hier is
geen duidelijk beeld.
• Voor wat betreft de energie / aandacht van de kerkenraad,
die moet op volgorde van prioriteit vooral uitgaan naar de
prediking, daarna eredienst, pastoraat, jeugdwerk,
toerusting, missie, diaconaat en tot slot ethiek.
De kerkenraad zal de resultaten van de peiling meenemen in de
gesprekken over de desbetreffende zaken.
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4 Kerk en eredienst
4.1 Doelstellingen
1. Als gemeente te Windesheim willen we ons blijven inzetten de
zelfstandigheid van de gemeente te behouden.
2. De gemeente te Windesheim staat open voor allen die samen
met ons ‘gemeente van Christus’ willen zijn en zich bij de gemeente
willen voegen of met haar mee willen leven.
3. Het is ons streven om als gemeente onze verantwoordelijkheid
te tonen ten aanzien van het geografische gebied dat binnen de
grenzen van onze gemeente valt. We zullen er voor waken dat
gemeente en het dorp Windesheim onnodig uit elkaar groeien.
4. Een evenredige vertegenwoordiging in de kerkenraad van leden
woonachtig in de voornoemde woonkernen wordt nagestreefd.
5. Als gemeente te Windesheim maken we deel uit van de
Protestantse Kerk in Nederland. We willen ons inzetten om mede
verantwoordelijkheid te dragen voor de opbouw van de kerk in haar
geheel.

4.2 De eredienst
1. Wij willen erop toezien dat de vormgeving van de eredienst is
gebaseerd op Bijbelse gegevens en in overeenstemming met de
gereformeerde belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in
Nederland. Met name in de prediking zal dit tot uiting dienen te
komen door het accent op de verlossing van zonde en dood door
het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus en de oproep
tot persoonlijk geloof in Hem. Onlosmakelijk hoort daarbij het leven
uit het geloof in de praktijk van alledag.
2. Prediking en liturgie dienen helderheid te bieden waarvoor we
als gemeente staan. Op de grondslag van de Bijbel en de
Belijdenisgeschriften, willen we midden in de wereld staan om het
goede nieuws van Jezus Christus door te geven. Daartoe willen we
openstaan voor ieder met en voor wie we iets kunnen betekenen
in het licht van Gods Koninkrijk.
3. De Psalmberijming van 1773, de Gezangenbundel van 1938 en
het Liedboek voor de kerken zijn de bundels waaruit in de
gemeente gezongen wordt. Er is geen vaste verdeling tussen de
beide bundels afgesproken. Deze keuze is geheel aan de
voorganger. Wel is het de bedoeling dat de bundels in alle diensten
15

gebruikt worden. De kerkenraad gaat zich in deze beleidsperiode
bezinnen op de liturgie. In dat proces zal samen met de gemeente
gekeken worden of we het huidige gebruik van liedbundels willen
veranderen (en zo ja, op welke manier).
4. In de morgendiensten wordt na het kindermoment een lied
gezongen dat de kinderen kennen. Dit hoeft niet per se altijd een
lied voor de allerkleinsten te zijn.
5. Er is ruimte om bij bijzondere gelegenheden (themadiensten
etc.) liederen uit andere bundels te zingen.
6. In de morgendiensten wordt de beamer gebruikt.

4.3 Liturgie
In de morgendiensten worden de Tien Geboden (uit Exodus 20,
Deuteronomium 5 of een door de voorganger bepaalde variant) of
een apostolische aansporing gelezen.
In de avonddiensten wordt het geloof beleden met de woorden van
de Apostolische Geloofsbelijdenis of de belijdenis van Nicea.
In de eredienst wordt gebruik gemaakt van de NBG Bijbelvertaling,
Herziene Statenvertaling of de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De
kerkenraad hoopt zich in haar bezinning over de liturgie ook te
buigen over het gebruik van de Bijbelvertaling.
Voor de liturgische formulieren wordt in principe gebruik gemaakt
van het Dienstboek der kerk. Aangezien de gebruikte woordkeuze
in deze liturgische formulieren niet meer geheel van deze tijd is,
worden de formulieren indien mogelijk aangepast naar eigentijds
taalgebruik.

4.3.1 Sacramenten
4.3.1.1 De Heilige Doop
Bij toetreden tot de gemeente op volwassen leeftijd wordt de
Heilige Doop bediend na het afleggen van de openbare
geloofsbelijdenis.
De Heilige Doop wordt ook bediend aan de kleine kinderen van de
gelovigen. De kerkenraad bepaalt, in overleg met de ouders,
wanneer de doopbediening zal plaatshebben. Van belang is dat
ouders zich realiseren dat het afleggen van de doopgelofte
consequenties behoort te hebben voor de opvoeding. In een aan
de doop voorafgaand doopgesprek wordt met de doopouders over
deze zaken gesproken. Zie onder 5.3 dooppastoraat.
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4.3.1.2 Het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend, onder meer
op de Goede Vrijdag. Voorafgaand aan de viering wordt een
voorbereidingsdienst gehouden. In de avonddienst na de viering
van het Heilig Avondmaal, vindt de dankzegging plaats. Tijdens de
bediening van het Heilig Avondmaal doen naast de predikant een
tweetal diakenen dienst aan de tafel.

4.3.2 Kinderen in de eredienst
Voor kinderen tussen 4-12 jaar is er tijdens de morgendienst
zondagsschool. De kinderen nemen eerst bij hun ouders plaats in
de kerk om het eerste deel van de dienst mee te maken. Ze gaan
na een (eventueel) kindermoment en kinderlied, voor de
verkondiging, naar de bovenzaal. Aan voorgangers wordt
gevraagd rekening te houden met de aanwezigheid van kinderen
in de eredienst. De kerkenraad wil zich bezinnen op manieren om
kinderen meer een plaats in de dienst te geven.

4.4 Huwelijksbevestiging
Kerkelijke huwelijksbevestiging vindt plaats op aanvraag en nadat
het bruidspaar contact heeft opgenomen met de predikant. Het
college van kerkrentmeesters en de koster(es) worden hierover
geïnformeerd. De predikant voert met het bruidspaar een
inhoudelijk gesprek, waarbij de Bijbelse noties met betrekking tot
het huwelijk, alsmede de vragen uit het huwelijksformulier aan de
orde komen. Tijdens de kerkdienst wordt namens de kerkenraad
aan het bruidspaar een huwelijksbijbel in vertaling naar keuze
uitgereikt.

4.5 Rouwdiensten
Op verzoek wordt na overlijden van een gemeentelid,
voorafgaande aan de begrafenis, een dienst van Woord en gebed
gehouden. We zien vanuit de Bijbel begraven als de manier die het
beste past bij het volgen van de Heere Jezus. Ondanks deze
voorkeur voor begraven, zijn we van harte bereid betrokken te zijn
bij een uitvaart met crematieplechtigheid.
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5 Pastoraat
De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’.
Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar
zeker ook in het pastoraat. Een ander woord voor pastoraat is
“herderlijke zorg”.
Deze herderlijke zorg heeft de volgende doelstellingen:
1. Aan het persoonlijk contact, met name door het brengen van
bezoeken, zal blijvend prioriteit worden gegeven. Van een relatief
kleine gemeente, zoals de onze, mag dit ook verwacht worden. De
persoonlijke betrokkenheid bij de gemeenteleden blijft een
speerpunt van de gemeente.
2. Gestreefd wordt naar het opzetten van wijkontmoetingen op
diverse plaatsen om ontmoeting en geloofsgesprek te stimuleren.
Het pastoraat, dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
van de kerkenraad, is in het bijzonder opgedragen aan de
predikant, bijgestaan door de ouderlingen van de gemeente en
bezoekmedewerkers. Daar waar het nodig is zal samenwerking
gezocht worden met het college van diakenen.
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende vormen
van pastoraat.

5.1 Ziekenpastoraat
De zieken van de gemeente ontvangen bijzondere pastorale zorg.
Zij die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden bezocht door de
predikant. Indien nodig verlenen de ouderlingen hierbij assistentie.
Tijdens de vakantieperiode brengen de ouderlingen of andere
vertegenwoordigers (vrijwilligers) de bezoeken.
Gemeenteleden die langdurig ziek thuis verblijven, worden
eveneens door de predikant bezocht. Dit geldt ook van hen die in
een zorgcentrum wonen of in een verpleeghuis zijn opgenomen.

5.2 Crisispastoraat
In geval dat gemeenteleden te maken krijgen met bijzondere
omstandigheden waardoor ze in geestelijke of lichamelijke nood
verkeren, kan een beroep worden gedaan op de predikant. Omdat
men in deze vaak een afwachtende houding aanneemt en de
hulpvraag niet gesteld wordt, zal daartoe ook vanuit de kerkenraad
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c.q. door predikant het initiatief worden genomen als zij hiervan
kennis hebben genomen. Indien nodig zal worden doorverwezen
naar professionele instanties die adequate hulp kunnen bieden.

5.3 Dooppastoraat
Voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop vindt er met
de doopouders een doopgesprek plaats over de betekenis van de
doop en de doopgelofte. Het gesprek wordt gevoerd door de
predikant en de dienstdoende ouderling. Om enige toerusting te
bieden bij de taak van de christelijke opvoeding, worden er,
afhankelijk van het aantal doopsbedieningen dat heeft
plaatsgevonden, avonden georganiseerd voor doop-ouders.

5.4 Huwelijkspastoraat
Met hen die kerkelijke huwelijksbevestiging verlangen wordt
gesproken over de betekenis van het huwelijk in het licht van het
Evangelie. Ook zij die geconfronteerd worden met
huwelijksproblemen kunnen een beroep doen op de predikant.
Doorverwijzing naar andere instanties is in dit soort gevallen soms
wijs.

5.5 Ouderenpastoraat
Bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder wordt in principe, na
hun verjaardag, een bezoek gebracht door de predikant. Een en
ander betekent dat hierdoor een regelmatig contact met de
ouderen blijft bestaan. Zo mogelijk worden zij die op zeer hoge
leeftijd zijn gekomen extra bezocht. Naast het pastoraat van de
predikant, worden bezoeken gebracht aan ouderen door de
medewerkers van de Vrouwenbezoekgroep. Deze bezoeken
hebben tot doel het contact te onderhouden en eventueel te
verstevigen.

5.6 Bezoek
Iedere ouderling heeft zijn eigen bezoekwijk. De ouderlingen gaan
op bezoek bij de leden c.q. gezinnen van de gemeenten. Tijdens
deze bezoeken wordt in een open gesprek van gedachten
gewisseld. Onderwerpen die hierbij centraal staan zijn onder meer:
het persoonlijke geloofsleven; de uitwerking van de prediking; het
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samen gemeente-zijn; het christen zijn in de praktijk van het leven,
enz. In de regel gaan ouderlingen alleen op bezoek. Indien
gewenst kan hiervan afgeweken worden.

5.7 Wijkontmoetingen
De kerk komt naar u toe! Naast de reguliere huisbezoeken wordt
onderzocht of wijkontmoetingen (voormalig: ‘groot huisbezoek’)
een toevoeging kunnen zijn voor het omzien naar elkaar. Een
wijkontmoeting is een bijeenkomst van gemeenteleden op
wijkniveau waarbij ontmoeting centraal staat. Zo komen
gemeenteleden die dicht bij elkaar wonen met elkaar in contact.
Daarnaast biedt het een goede mogelijkheid voor gesprek met de
kerkenraad. De wijkontmoetingen vinden plaats in de wijk. De
wijkouderling, predikant en eventueel diaken zijn namens de
kerkenraad aanwezig. Eerst wordt er een wijkontmoeting in Zwolle
Zuid georganiseerd. Later wordt gekeken in welke andere wijken
een ontmoeting realiseerbaar is. We hopen dat deze momenten
het contact van gemeenteleden versterkt!
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6 Diaconaat
6.1 Opdracht en doel
Betreffende de diaconale arbeid wordt er in artikel X sub 2 van de
kerkorde gezegd:
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 geschiedt.
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn kernwoorden voor het
diaconaat. De kerk toont op deze wijze haar gezicht aan de
samenleving. Het diaconaat komt op voor mensen die in de knel
zitten door welke oorzaak dan ook en doet recht aan mensen door
oorzaken van noden te signaleren. De diaconie bepleit daar iets
aan te doen. Het diaconaat leert anders te kijken naar de
medemens, dat is barmhartigheid. Gerechtigheid is daaraan
onlosmakelijk verbonden.
Wanneer ieder mens tot zijn of haar recht wil komen, kan meetellen
zoals God dat heeft gewild, dan moet er nog veel veranderen in de
samenleving. Het diaconaat speelt hierin een belangrijke rol en
probeert de noden in de samenleving te onderkennen en zal op
ieder geschikt moment de gemeente oproepen tot een diaconale
houding. Het diaconaat is niet alleen iets voor diakenen maar de
hele gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid. Ook de gemeente Windesheim wil, op de haar
gegeven plaats, gestalte geven aan het hierboven gestelde artikel.
De diakenen trachten in woord en daad, de aan de gemeente
gegeven opdracht, dienstbaar te zijn aan de ander, zo goed
mogelijk te vervullen.
Naast de zorg voor de eigen leden wordt ook steun gegeven aan
landelijke organisaties en instellingen die, bij voorkeur, werken
vanuit een Bijbelse grondslag activiteiten ontplooien op diaconaal
gebied. Op deze wijze kunnen wij als kerk iets laten zien van Gods
toekomst.
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Doelstellingen
1. De diaconie zal de gemeente meer bewust maken van het
diaconaal
gemeente
zijn
en
onze
gezamenlijke
verantwoordelijkheid ten opzichte van de noden in en buiten onze
gemeente.
2. Het beleidsvoornemen van de diaconie is erop gericht om gelden
ter beschikking te stellen aan diaconale initiatieven vanuit de
gemeente, plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.
3. Hulp wordt geboden in acute situaties zoals o.a.; overstroming,
hongersnood en aardbevingen.
4. De diaconie zal steeds haar beleid toetsen aan de gestelde
uitgangspunten en vooral aan Gods Woord.

6.2 Activiteiten
De diaconie acht het haar taak de gemeente bewust te maken van
de noden die er zijn, plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.
Hiervoor houdt zij inzamelingen van gelden (collectes) tijdens en
na de eredienst. Hoewel de armoede, zoals die vroeger op grote
schaal in ons land voorkwam, minder is geworden, zijn er ook nu
nog veel ‘stille’ noden. Dit vereist een voortdurende aandacht van
de diaconie.
Gemeenteleden die enige tijd in het ziekenhuis hebben gelegen,
ontvangen bij thuiskomst een attentie (fruit of bloemen). Tevens
verzorgt de diaconie de wekelijkse bloemengroet namens de
gemeente. In de week voor Kerst worden in principe aan alle
gemeente- & gastleden vanaf 70 jaar en ouder bezocht door de
diaconie en wordt hen een Kerstattentie aangeboden. Als
peildatum geldt de maand dat men die leeftijd bereikt.
Aan gehandicapten, alleenstaanden, rouwdragenden en zij die met
geestelijke of lichamelijke zorgen te kampen hebben, tracht de
diaconie eveneens zorg te besteden.
De diaconie verzorgt alle werkzaamheden die erop gericht zijn,
degenen die niet meer de kerkdiensten bij kunnen wonen, toch
hierbij te betrekken. De zondagse eredienst wordt opgenomen via
een cassette recorder & beschikbaar gemaakt via internet, zodat
de aan huis gebonden mensen, toch de kerkdiensten kunnen
beluisteren.
Jaarlijks organiseert de diaconie een reisje voor gemeenteleden
ouder dan 65 jaar. Zij draagt bij in de kosten om een en ander
mogelijk te maken. Aan diverse vormen van jeugdwerk in de
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gemeente geeft de diaconie haar steun. Voorts verleent zij steun
aan stichtingen en organisaties die landelijk of wereldwijd
diaconaal bezig zijn.

6.3 Inzamelen en beheer van diaconaal geld.
Het inzamelen van diaconale gelden geschiedt voor het grootste
gedeelte door middel van de wekelijkse collecten tijdens en na de
eredienst. Daarvoor stelt de diaconie jaarlijks een collecte rooster
op. Het voornemen is om zoveel mogelijk de collecten te
benoemen via het kerkblad, zodat de gemeente meer betrokken
raakt bij het diaconale werk. Het ingezamelde geld van de
benoemde collectes wordt vrij spoedig na de inzameling
overgemaakt aan het bestemde doel. Naast de collectes heeft de
diaconie tevens inkomsten uit pacht van in eigendom zijnde
landerijen. Tevens zijn er rente inkomsten van diaconale gelden.
Het diaconale geld is geen bezit van de diaconie, maar bestemd
voor degenen die tekorten hebben. De diaconie zal ervoor zorgen
dat het geld doorgegeven wordt aan wie het in Jezus Naam
gegeven is. Naast de vaste doelen zal de diaconie soms een
project kiezen waar langere tijd steun aan gegeven zal worden.
Het gekozen project zal bij de gemeente naar voren gebracht
worden om zo meer betrokkenheid bij het project in de gemeente
te krijgen. De diaconie zal jaarlijks verantwoording afleggen van
bestede gelden.
Zowel de begroting als de jaarrekening worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de kerkenraad en daarna aan het Regionaal
College voor de Behandeling van Beheerszaken.

6.4 Taken
De concrete taken van de diaconie zijn:
• Dienst aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal.
• Collecte gelden inzamelen tijdens en na de eredienst.
• Het toelichten van collectegelden en speciale acties via
het kerkblad.
• Zorgdragen dat de bloemen uit de kerk, na de dienst, met
een groet van ons allen worden weggebracht.
• Het verzorgen en rondbrengen van de cassettebandjes en
andere geluidsdragers.
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•
•
•
•
•

Ter beschikking stellen van mogelijkheden om de
kerkdienst via internet “live” bij te wonen, of na de dienst
te beluisteren/te downloaden.
Aandacht voor de zieken (fruitmandje) of bloemetje.
Het beheren van de diaconale gelden.
Het jaarlijks opstellen van een begroting en aan de
kerkenraad ter goedkeuring voorleggen.
Het jaarlijks opmaken van een jaarrekening waarin de
diaconie verantwoordt op welke wijze de gelden zijn
besteed en welk beleid door haar is gevoerd.

6.5 Toekomstig beleidsvoornemen
De diaconie beschikt over zekere financiële reserves, ondermeer
gelegen in bezit van onroerende zaken. Derhalve is haar
toekomstig beleid erop gericht deze reserves zodanig te beheren
dat zij ook in de toekomst haar taak zal kunnen blijven vervullen.
Een en ander betekent dat de thans geschonken gelden vrijwel
altijd geheel voor diaconale projecten worden aangewend.
Voorts wordt niet gestreefd naar vermeerdering van reserves.
Aankopen van onroerende zaken of investeringen worden niet
gedaan, omdat de diaconie dit niet als haar taak ziet.
Wel vindt er soms koop en verkoop plaats in het kader van ruiling
van percelen; dit om diaconaal bezit zo gunstig mogelijk van
samenstelling te doen zijn. Beheer van de bezittingen vindt echter
plaats met het oog op de wens ook in de toekomst de diaconale
taak te kunnen blijven vervullen, dichtbij en veraf.
Om dit te kunnen verwezenlijken zijn reserves noodzakelijk.
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7 College van Kerkrentmeesters
7.1 Algemeen
Het college heeft tot taak zorg te dragen voor de stoffelijke
belangen van de gemeente voor zover niet van diaconale aard. Het
college maakt deel uit van de kerkenraad, heeft een ambtelijk
karakter en bestaat uit (ouderlingen) kerkrentmeesters.
Om het kerkelijk leven goed te laten functioneren is het
noodzakelijk over voldoende financiële middelen te beschikken,
zodat de kosten, welke de instandhouding van de eredienst met
zich meebrengt en het onderhoud van de eigendommen, op
verantwoorde wijze gedragen kunnen worden.
Ook een voltallige bezetting van het college is van wezenlijk
belang. Al enkele jaren is het College van Kerkrentmeesters
onderbezet. Te veel rentmeesterwerk rust op de schouders van
weinigen. Er is dringend behoefte aan het opvullen van het
openstaand ambt van ouderling – kerkrentmeester.
In de Plaatselijke regeling, opgesteld in kerkenraadsvergadering
d.d. 2 februari 2005 te Windesheim, is de samenstelling en
werkwijze van het College van Kerkrentmeesters vastgelegd.

7.2 Financiële positie/beleid
Het College van Kerkrentmeesters streeft naar een financieel
gezonde gemeente. Dat betekent dat structurele uitgaven alleen
dan kunnen worden gedaan als daar ook voldoende structurele
opbrengsten tegenover staan.
Het financiële beheer is globaal te verdelen in twee delen:
1. Werving van de gelden;
a. Jaarlijkse actie kerkbalans (vrijwillige bijdrage)
b. Collectes tijdens de erediensten
c. Oudejaars- en paascollecte
d. Solidariteitskas
e. Verhuur kerk en nevenruimten
f. Fondswerving
voor
onderhoud
kerkelijke
gebouwen
g. Rentebaten (interest bank)
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2.

Besteding van de gelden.
a. Uitbetaling traktement dominee, bezoldiging
koster en organist
b. Onderhoud kerkelijke gebouwen
c. Verplichtingen / bijdragen kerkrentmeesterlijk
quotum en afdracht solidariteiskas

De laatste jaren blijkt dat de inkomsten van de gemeente lager
waren dan de uitgaven. De reserves moesten worden
aangesproken. In augustus 2015 is de Stichting Vrienden van de
Kerk van Windesheim opgericht. Deze stichting heeft tot doel
financiële middelen ter beschikking te stellen voor
onderhoudswerkzaamheden van de kerkelijke gebouwen.
Komende jaren wordt er naar uitgezien om hiervan gebruik te
maken ,
De Hervormde Gemeente heeft de volgende onroerende goederen
in bezit:
• Kerk (hypotheekvrij)
• Kosterswoning (hypotheekvrij)
• Pastorie (hypotheekvrij)

7.3 Begroting en jaarrekening
Ieder jaar wordt een begroting opgesteld waarin zorgvuldig de
kosten en de baten worden aangegeven. Het streven is ten volle
erop gericht om de begroting sluitend te krijgen.
De jaarrekening wordt opgesteld en ter controle voorgelegd aan
een externe deskundige. Vervolgens worden zowel begroting als
jaarrekening vastgesteld door de kerkenraad en daarna
voorgelegd aan het Classicale College voor de Behandeling van
Beheerszaken Overijssel-Flevoland (CCBB) ter goedkeuring.
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7.4 Relevante ontwikkelingen
Het College van Kerkrentmeesters moet bij het vaststellen van het
beleid voor de komende vijf jaar rekening houden met een aantal
ontwikkelingen die van invloed is op de te verwachten inkomsten
en uitgaven. De meest belangrijke ontwikkelingen zijn:
• Met ingang van 2020 zijn geen fondsgelden meer
beschikbaar
voor
het
uitvoeren
van
onderhoudswerkzaamheden
aan
onze
kerkelijke
gebouwen. De reserves (legaten en vermogen) dienen te
worden aangesproken. De te korten op de jaarrekening
zullen naar alle waarschijnlijkheid, aanzienlijk oplopen.
• Marktspanning trekt aan. Rekening moet worden
gehouden met een aantrekkende markt in de
bouwnijverheid waarbij de onderhoudskosten hoger
uitvallen dan geraamd;
• Verduurzamen van de samenleving. Alternatieve
energiebronnen dienen te worden onderzocht.

7.5 Beleidsdoelen
Windesheim heeft als gemeente een bijzonder rijke historie. Ze
neemt daardoor nog steeds een bijzondere plaats in. Met name als
bakermat van de Moderne Devotie is het kerkgebouw van
internationale betekenis. Het college van kerkrentmeesters is zich
hiervan bewust en wil derhalve op verantwoorde wijze dit erfgoed
beheren. Tevens wil ze medewerking verlenen aan activiteiten die
verband houden met haar historie en de plaats die Windesheim
ooit heeft ingenomen. De activiteiten dienen echter niet in
tegenspraak te zijn met de Bijbelse leer en belijdenis.
Het college van kerkrentmeesters draagt een gedelegeerde
verantwoordelijkheid ten aanzien van de gebouwen en andere
verplichtingen. Voor het financiële toekomstbeeld wordt verwezen
naar de financiële meerjarenplanning/-begroting.
Op basis van de algemene taken en de relevante ontwikkelingen
in de gemeente zijn de volgende concrete beleidsdoelen en
uitwerking daarvan vastgesteld voor de komende beleidsperiode.
• Ontruimingsplan implementeren
• Structureel onderhoud plegen aan de kerkelijke gebouwen
(goed rentmeesterschap);
• Andere benadering fondsverwerving bij gemeente leden
(kerkbalans, oudejaars- en paascollecte etc.)
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•

In overleg met het college van diakenen voorbereiden van
de lange termijn visie agrarische erfpacht (zie
goedkeuringsaanvraag uitgifte in erfpacht december
2015)

7.6 Toekomst verantwoordelijkheid
Het College van Kerkrentmeesters zal in de toekomst zich inzetten
om het financiële beleid, zoals thans gevoerd, voort te zetten en uit
te bouwen. Het onderhoud van de gebouwen zal ze nauwkeurig
trachten bij te houden, zodat niet een situatie ontstaat van veel
achterstallig onderhoud. De kosten voor herstel zullen dan vaak
niet meer te dragen zijn.
De gemeenteleden en de leden van de kerkenraad zal ze blijven
wijzen op hun verantwoordelijkheid; dat ieders inzet en bijdrage
ook in de toekomst nodig zal zijn.
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8 Missionair kerk zijn
De gemeente te Windesheim wil haar missionaire roeping
vervullen in zending, evangelisatie en projecten die hiermee in
verband staan.

8.1 Zending
Een contactpersoon voor de zending coördineert in samenwerking
met een aantal medewerksters de activiteiten met betrekking tot de
zending. Tweemaal per jaar wordt huis aan huis een
zendingscollecte gehouden; dit betreft de Voorjaarsen
Najaarscollecte. In de erediensten worden deze collecten dan
uiteraard niet gehouden. De opbrengt van de collecten is bestemd
voor Kerk in Actie.
Door middel van het verstrekken van foldermateriaal en/of het
aanbrengen van affiches wordt getracht de gemeente meer bewust
te maken van de noodzaak van zendingswerk. En ook worden de
mogelijkheden gezocht om de jeugd hiervoor te interesseren.

8.2 Evangelisatie
Met evangelisatie bedoelen we missionair werk in eigen land en
eigen streek.
Verbonden met Christus en de wereldkerk is de gemeente van
Windesheim is geroepen om het goede nieuws en de hoop van
Jezus Christus door te geven. Dat gebeurt vanzelfsprekend in de
‘gewone’ bezigheden van de kerk: in toerusting, jeugdwerk,
pastoraat en eredienst, bij rouw- en trouwdiensten. Het gebeurt in
contacten van de predikant, ambtsdragers en gemeenteleden.
Via collecten wordt een bijdrage geleverd aan het landelijk
evangelisatiewerk (o.a. de IZB).
Bij de beschrijving van de gemeente (§2.4) werd duidelijk dat de
gemeente twee gezichten heeft: dorpskerk voor de geografische
wijk én een vluchtheuvel voor mensen uit de wijde omtrek. Voor
onze missionaire roeping levert dit twee aandachtsvelden op.
In de eerste plaats moeten gemeenteleden worden toegerust om
in woorden en daden als aanstekelijk christen te leven in hun eigen
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omgeving en netwerken (werk, school, buurt, vriendenkring etc.).
Daartoe is toerusting en wederzijdse inspiratie van belang.
In de tweede plaats heeft de gemeente een roeping voor de hele
geografische wijk (‘het dorp’: Windesheim, Herxen, Harculo, Hoog
Zuthem, Zwolle Zuid). De gemeente mag het evangelie zaaien. Ze
mag zoekers manieren te bieden om kennis te maken met Jezus
en het christelijk geloof. Ze mag hen helpen op hun weg met God
en in de navolging van Christus.
Bij de punten van zorg (§2.5) werd geconstateerd dat er een kloof
tussen kerk en dorp ervaren wordt. Die kloof is enerzijds eigen aan
het evangelie (dat boeit of ergert mensen). Anderzijds heeft het
ermee te maken dat veel kerkgangers van buiten Windesheim
komen en er weinig persoonlijke contacten zijn met het dorp. Het
is van belang om de kloof te overbruggen en de mensen te laten
ervaren dat de kerk van Windesheim de kerk voor iedereen in het
dorp is. We willen bruggen slaan op de volgende manieren:
• door betrokkenheid op het dorpsgebeuren in
aanwezigheid en gebed
• door persoonlijke contacten (van gemeenteleden en de
predikant)
• door open te staan voor de persoonlijke zoektocht van
mensen en hen daarin te begeleiden (maatwerk)
• door telkens te benoemen dat activiteiten voor iedereen
open staan en mensen daarvoor uit te nodigen. In het
bijzonder noemen we de kerkdiensten, de koffieochtend,
de jaarlijkse reis voor ouderen en de kerstavonddienst
• door de jaarlijkse Kerkproeverij. Kerkleden nodigen
iemand uit hun omgeving uit om een keer te ‘proeven’ van
de eredienst in Windesheim. In de voorbereiding en
uitvoerig van de dienst worden zo mogelijk mensen uit het
dorp betrokken.
• door contacten te onderhouden met verenigingen en
organisaties in het dorp: het Plaatselijk Belang,
Muziekvereniging
Nooit
Gedacht,
de
Florens
Radewijnsschool, Landgoed Windesheim, Dorpshuis de
Molenkamp, het Sociaal Wijkteam etc.
• door samenwerkingen met deze organisaties te zoeken.
De roeping tot missie is iets van heel de gemeente, niet alleen van
de predikant en ambtsdragers. Samen zijn wij een leesbare brief
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van Christus, samen belichamen we de christelijke hoop en we
hebben ieder met zijn of haar talenten en contacten nodig om het
evangelie te zaaien.
In de herfstvakantie wordt door een team vrijwilligers voor de
kinderen van het dorp en de omgeving een Vakantie Bijbel Week
georganiseerd. Door Bijbelvertellingen, liederen, knutselen en
spelletjes worden kinderen op eenvoudige en aansprekende wijze
in aanraking gebracht met de boodschap van het Evangelie. De
week wordt afgesloten met een gezinsdienst op zondag, waarbij
wordt afgestemd op waar de kinderen mee bezig zijn geweest.

8.3 Actuele hulpvragen
We staan open voor actuele hulpvragen die op ons pad komen, en
proberen daar zo adequaat mogelijk op te reageren.

31

9 Vorming en toerusting
Naast de erediensten en het ‘omzien naar elkaar’ is vorming en
toerusting van de gemeente noodzakelijk. Dit heeft de volgende
doelstellingen:
Doelstellingen:
1. Gepoogd zal worden door verenigingen en kringen de
samenhang binnen de gemeente blijvend te bevorderen.
2. Inspanningen zullen worden gedaan meer leden bij het kringc.q. verenigingsleven te betrekken.
Aan nieuw toerustingswerk is amper behoefte in de gemeente.
Nieuw werk zal alleen worden opgezet als daar behoefte aan blijkt
te zijn.

9.1 Catechese
De catechese, bedoeld als onderwijs in het christelijk geloof, is
bestemd voor de doopleden van de gemeente en overige
belangstellenden. Aandacht wordt besteed aan kennis van de
Bijbel en aan de leer van de kerk (belijdenisgeschriften). De
aanpak is erop gericht aan te sluiten bij de leefwereld van de
catechisanten. Actuele onderwerpen worden aan de orde gesteld.
De catechese ligt in het verlengde van de Heilige Doop en is
uiteindelijk gericht op de Openbare geloofsbelijdenis. Afhankelijk
van het aantal catechisanten wordt de indeling van de groepen
vastgesteld. Voor hen die zich voorbereiden op de Openbare
Geloofsbelijdenis wordt apart catechisatie gegeven. De predikant
verzorgt de catechese. Bij verhindering van de predikant wordt de
catechese verzorgd door een kerkenraadslid.

9.2 Zondagsschool
Tijdens de kerkdiensten wordt er Zondagsschool gehouden voor
de kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar. Om te onderstrepen dat de
Zondagsschool en de kerk nauw met elkaar zijn verbonden, zijn de
kinderen het eerste gedeelte van de dienst (tot de aanvang van de
preek) in de kerkdienst aanwezig. Grote waarde hechten we eraan
dat kinderen vroegtijdig naar de kerk leren gaan. Om die reden is
het belangrijk dat ze op jonge leeftijd al een deel van de kerkdienst
meemaken. In het jaar waarop de kinderen de basisschool hebben
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verlaten, nemen ze afscheid van de Zondagsschool. In de
adventsperiode en veertigdagentijd in de kerkdienst aandacht
besteed aan het project van de zondagsschool.

9.3 Kringwerk
Onder leiding van de predikant of een gemeentelid komt er in het
winterseizoen een Bijbelkring en een Gesprekskring bijeen.
• De Bijbelkring richt zich op de bestudering en bespreking
van een Bijbelgedeelte, waarbij vooral aandacht wordt
gegeven aan de vraag: wat betekent dit voor ons
geloofsleven nu? Op de Gesprekskring komen vooral
onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op wat
geloven in het praktijk van het dagelijks leven inhoudt.
• Eenmaal per maand komt de gebedskring bijeen in de
kerk te Windesheim. Eerst worden enkele liederen
gezongen en vervolgens lezen we een kort gedeelte uit
‘De navolging van Christus' van Thomas a Kempis.
Daarna gaan we bidden. Ieder mag gebedspunten
aandragen; d.w.z. personen of onderwerpen noemen voor
wie of wat we gaan bidden. Onze voorbede kan zowel de
nood in de wereld, alsook vreugde of verdriet van dichtbij
betreffen. De gebedskring staat open voor iedereen.
• Nu er diverse gezinnen met jonge kinderen in de
gemeente zijn, is er een kring van jonge gezinnen
ontstaan. Deze groep richt zich op ontmoeting en het
bespreken van vragen rond de geloofsopvoeding.
Het kringwerk is erop gericht, samen te leren wat het Evangelie ons
zegt. En door gemeenschappelijk bezig te zijn, de verbondenheid
te ervaren van de gemeente van Christus te zijn. Met name voor
de integratie van nieuwe leden die van elders komend deel gaan
uitmaken van onze gemeente zijn de kringen van eminent belang.

9.4 Kerkdiensten
In kerkdiensten komt wekelijks een diverse groep mensen samen
tot eer van God. Tegelijk worden we door de liturgie gevormd en
leren we iets in de verkondiging. Vanuit dit besef wordt ernaar
gestreeft een aantal kerkdiensten een expliciet toerustend karakter
te geven.
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9.5 Verenigingsleven
Het kerkelijke verenigingsleven is er eveneens op gericht de
Bijbelse 'gemeenschap' te verdiepen en te bevorderen. De
volgende verenigingen zijn aanwezig:

9.5.1 C.J.V.
Voor de jeugd van 12 jaar en ouder is er een vereniging die
aangesloten is bij het Christelijk Jongeren Verbond. Naast
bezinning op een Bijbels thema houdt men zich bezig met diverse
activiteiten. Vrijwel ieder jaar heeft men een kampweekend en
tevens wordt er met de jongeren jaarlijks een rommelmarkt
georganiseerd.

9.5.2 Vrouwenvereniging
De vrouwenvereniging Rebekka komt eenmaal in de twee weken
bijeen. Naast Bijbelstudie wordt aandacht besteed aan
onderwerpen van uiteenlopende aard, waarvoor gastsprekers (of
spreeksters) worden uitgenodigd.

9.6 Koffieochtend
Door een team van vrouwen wordt er één keer per jaar (meestal in
november) een Koffieochtend georganiseerd. Er wordt een
spreekster uitgenodigd die een onderwerp inleidt vanuit een Bijbels
perspectief. Het doel is de opbouw van de gemeente en
persoonlijke bemoediging. Voor de koffieochtend worden ook
personen van buiten de gemeente uitgenodigd.
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10 Verbonden met gereformeerd belijden
De synode heeft door middel van de notitie ‘Verbonden met het
Gereformeerd belijden’ aan gemeentes behorend bij de
Protestantse Kerk in Nederland de mogelijkheid geboden een
verklaring te onderschrijven die als preambule in het beleidsplan
en in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad kan
worden opgenomen. Als Hervormde Gemeente Windesheim
hebben wij destijds van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
In deze verklaring wordt uitgesproken:
1. dat we binnen de Protestantse Kerk in Nederland de weg
van de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als Gods
onfeilbaar Woord willen gaan, en dat wij de kerk blijven
oproepen tot deze gehoorzaamheid;
2. dat we daarbij ten volle ons gebonden achten aan het
gereformeerd belijden, zoals dat ook deel uitmaakt van het
belijden van de Protestantse Kerk In Nederland;
3. dat we de ruimte die in de kerkorde geboden wordt om
bepaalde keuzes te maken, afwijzen op grond van ons
verstaan van de Schrift;
4. dat we de band met de Hervormde Kerk, verenigd met de
beide andere kerken – niet kunnen en willen verbreken,
vanwege de verbondstrouw van de Here onze God.
Deze verklaring is door de kerkenraad in haar vergadering d.d. 31
mei 2005 aan de orde gesteld. Besloten is deze op te nemen in het
beleidsplan en derhalve deze te zenden aan de generale synode.
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12 Nawoord
Op hert kerkzegel van de Hervormde gemeente Windesheim staat
het volgende:
O WINDESEM, VINEA DEI SEMPITERNA
Vertaald: O, Windesheim, eeuw'ge wijngaard Gods.
Het is onze wens en gebed dat in Windesheim een gemeente van
Jezus Christus blijft. Een gemeenschap die leeft uit Zijn liefde en
genade en die daarvan in woord en daad getuigt.
Het feit dat de kerk geen idee van mensen is, maar haar oorsprong
heeft in de Drie-enige God zelf, geeft het vertrouwen en de hoop
dat de Heere God ook hier met Zijn werk zal doorgaan.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de
Hervormde gemeente te Windesheim op 27 november 2018.
Namens de kerkenraad,
ds. J.H. van Wijk
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Bijlage 1
Model 31 Kansrijk model Hervormde gemeente Windesheim
De kerkenraad is van mening dat de vier aandachtspunten van het
‘model 31’ uit 2010, die in deze bijlage beschreven zijn, nog steeds
speerpunten voor de gemeente zijn.
In ons kerkzegel staat: O Windesem, Vinea Dei Sempiterna.
O Windesheim: eeuwige wijngaard van God.
Een gastpredikant wees er eens op dat de vertaling ook kan zijn:
Windesheim: pas op dat je een eeuwige wijngaard van God
BLIJFT. Hij doelde op de “O” aan het begin van de tekst. Hoe de
exacte vertaling ook is, deze opmerking is het overdenken waard.
Dit is zeker een opdracht voor ons allen. Niet alleen voor de
kerkenraad, maar voor heel de gemeente. En leidt ons meteen
naar de behandeling van “30 kansrijke modellen”.
Huidige situatie:
De gemeente Windesheim is een kleine, maar hechte gemeente.
Veel van de kerkgangers voelen zich thuis in onze kerk.
Windesheim heeft een sterk regionale functie. Een aanzienlijk
aantal kerkgangers en leden komt van buiten de geografische
gemeente. Deze leden voelen zich dus sterk aangetrokken tot
Windesheim. Dit heeft vooral te maken met onze huidige identiteit.
Wij kunnen niet exact beoordelen of deze groep leden er ook voor
zorgt dat onze gemeente een financieel redelijk gezonde gemeente
is, maar wij vermoeden dat dit wel het geval is.
Helaas is door verschillende oorzaken het ledenaantal de laatste
jaren nogal afgenomen. Dit komt o.a. omdat er nu alleen nieuw
ingekomen leden vanuit Hervormde Gemeentes naar ons worden
overgeschreven. Wij moeten ons binnen afzienbare tijd hierover
beraden en een beslissing nemen.
Pastorale gemeente:
Veel kerkgangers komen momenteel van buiten onze geografische
grenzen. Deze mensen voelen zich bij ons thuis! Het is goed om
deze mensen een plek te kunnen bieden. Ook hebben wij de
mogelijkheid om de pastorale zorg te verlenen. Dit moeten wij ook
zeker blijven doen! Wel moeten we oppassen dat de werkdruk niet
te hoog wordt.
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Het zijn toch vaak wat oudere mensen die van buiten de grenzen
bij ons komen. Niet alleen de langere reistijden maar ook gezien
de gemiddelde leeftijd zullen deze leden meer tijd van ons vragen.
Wij moeten er ook voor waken dat we niet al onze energie aan deze
groep leden geven.
Er blijven nog veel leden over van binnen de gemeentegrenzen.
Ook deze groep moet “bediend” worden. Vaak zit er wel verschil in
de benadering en behandeling. Gemeenteleden die naar ons
geperforeerd zijn, hebben zelf de keuze gemaakt om bij ons lid te
worden. Zij vinden het over het algemeen erg plezierig als er wat
diepgaander gesproken wordt, terwijl bij leden, die bij ons staan
ingeschreven omdat ze hier “toevallig” wonen, vaak een luisterend
oor al heel goed doet.
Gemeente voor het dorp:
Het aantal meelevende kerkgangers van binnen de
gemeentegrenzen is niet zo groot. Toch is er nog wel degelijk een
verbondenheid met bijna alle inwoners van binnen de
gemeentegrenzen. Dit blijkt o.a. uit: het contact tijdens ziekte,
verjaardagen van 70 of 75 plussers, rouw- en trouwdiensten,
medewerking van verenigingen aan bijzondere diensten
(muziekvereniging). En samenwerkring tijdens de herdenking op 4
mei. Gelukkig is er dus nog contact!
Heel vaak wordt er na afloop gezegd dat het “goed en mooi“ was.
Als we de binding tussen kerk en dorp kunnen versterken, zijn we
al een hele stap verder!
Ook is het goed om nog eens na te denken over het gebruik van
de nieuwsbrief van Plaatselijk-Belang, Hierin kunnen allerlei zaken
worden opgenomen. Dit kan variëren van uitnodiging voor de
ouderenreis tot het onder de aandacht brengen van (bijzondere)
kerkdiensten.
Gemeente met hart voor kinderen en jongeren:
Deze groep is in onze gemeente niet zo heel groot. Toch erg
belangrijk. De jeugd van nu is immers de kerk van morgen. Wij
moeten oppassen dat we hart voor de jeugd met een “t” moeten
blijven schrijven. Het gevaar is dat het met een “d” geschreven gaat
worden. Natuurlijk moeten de ouderen en geperforeerde leden niet
vergeten worden. Wij moeten niet alles op een bepaalde groep
zetten, maar iedereen er van doordringen dat we samen kerk zijn!
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De jeugd van nu moet op een toch wel andere manier bereikt
worden dan een aantal jaren geleden. Ze zijn veel mondiger,
hebben vaak al een eigen mening en zijn er vaak niet gediend met
“eenrichtingsverkeer”. Ze willen, op hun niveau, meepraten en
meedenken. Op school zijn ze gewend om veel zichtbare
informatie te krijgen. Een les op school bestaat al lang niet meer
alleen uit pratende/lerende leraren. Vaak wordt er gebruik gemaakt
van een beamer of een digitaal schoolbord om zaken uit te leggen.
Ze zijn bijna allemaal gewend aan visuele informatie. Wij moeten
hierop inspelen!
Ook moeten wij niet vergeten dat we over een jaar of 10 de
jongeren keihard nodig hebben om bijvoorbeeld het kringwerk,
verenigingswerk en de kerkenraad draaiende te houden. (Ook de
ouderen en gastleden zullen moeten begrijpen dat er geïnvesteerd
moet worden in de jeugd. Dit kan soms wel eens discussie
oproepen, maar zoals eerder geschreven: wij zijn samen kerk, en
wij hebben allemaal, jong en oud, recht op een goede en passende
bediening.)
Tot zover Model 31
Maart 2010,
Hugo van der Linde, Jarco van der Stege, Wim van der Snel, Han
Dingerink
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