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1
 De kerkordelijke route van vaststelling is als volgt: 

-  Kerkenraad stelt Beleidsplan voorlopig vast in de kerkenraadsvergadering van 6 november. Overleg met 
college van kerkrentmeesters, college van diakenen en alle overige daarvoor in aanmerking komende organen 
van de gemeente heeft in de maanden voorafgaande aan november plaats gevonden (Ord. 4.8.5). 
- Beschikbaarheid van het voorlopige Beleidsplan voor gemeenteleden vanaf 11 november.   
- Gemeenteavond op 21 november over voorlopige Beleidsplan. 
- Vaststellen van Beleidsplan en Profiel van Gemeente en Predikant, door de kerkenraad op 11 december 2013.  
- Ingangsdatum Beleidsplan: 1 januari 2014.  
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Profiel van de protestantse gemeente 
 

1.1 Typering van de gemeente 
 

De Emmaüskerk in Rutten is een kleine dorpskerk, welke leeft vanuit de verwondering dat God  mensen 
samenbindt. De gemeente wil dienstbaar zijn, veraf en dichtbij. Tevens wil zij een ontmoetingsplek zijn om te 
leren, te herdenken en te vieren.  
 
De leeftijdsopbouw van het ledenbestand is als volgt (per 2013): 
0-14 jaar  73 
15-29 jaar 46 
30-44 jaar 54 
45-59 jaar 70 
60-74 jaar 64 
75-89 jaar 22 
90+  4 
Totaal:  333 
 
Het aantal belijdende- en doopleden: 
2007: 196 belijdende leden, 150 doopleden en 39 overige leden. Totaal 385 leden 
2013: 154 belijdende leden, 135 doopleden, 44 overige leden. Totaal 333 leden.  
20% van de inwoners is aangesloten bij de PG Rutten. 

 
 
Het kerkgebouw:    
De Emmaüskerk, gebouwd in 1960,  ligt in het centrum van het dorp. Het is een eenvoudig maar praktisch 
kerkgebouw. Met een royale kerkzaal, waarbij het liturgisch middelpunt vanuit alle hoeken is te zien, een 
bovenzaal met keuken en een gezellig “Puntje” voor de jeugd. 
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1.2 De gemeente en haar omgeving 
 

Rutten hoort tot de burgerlijke gemeente Noordoostpolder en heeft een inwonertal van ongeveer 1700. In 
Rutten zijn twee kerkelijke gemeenschappen namelijk de Rooms-katholieke kerk en de Protestantse Gemeente. 
Het dorp ligt in een agrarisch gebied; een deel van de bevolking vindt in die sector werk. De krimp van 
plattelandsdorpen is ook hier  waarneembaar: de sluiting van winkels en de afbraak van voorzieningen.  
De nabijheid van Lemmer is een belangrijke kwaliteit van het dorp Rutten. Winkels, horeca, maatschappelijke 
voorzieningen en toeristisch vertier zijn in Lemmer ruim voorhanden. De dorpskern van Rutten ligt op ruim 5 
kilometer van het centrum van Lemmer. 
De kerk heeft geparticipeerd in het dorpsontwikkelingsplan Rutten, waar het MFA een onderdeel van is. Zie 
onder 3.6 Financiën, Beheer en Organisatie. 

 
Er zijn twee basisscholen met in totaal 160 leerlingen: 
Protestants christelijke school 60 leerlingen, 
Samenwerkingsschool (RK-Openbaar) 100 leerlingen. 
 
Dorpskerkenoverleg 
In 2011 is het dorpskerkenoverleg opgestart: 
Per jaar daalt het landelijk PKN ledenaantal met 50.000 mensen. Steeds minder mensen (vrijwilligers) doen het 
werk in de kerk. Hoelang kunnen we ons neerleggen bij deze trend? Meestal wordt de eredienst en het 
pastoraat draaiende gehouden. De blik is vaak naar binnen gericht.   
Door solidariteit tussen verschillende gemeenten in de NOP moeten we een win-win situatie krijgen.  Door 
middel van het dorpskerkenoverleg kunnen wij  elkaar leren kennen, van elkaar leren, gebruik maken van 
elkaars ervaringen en elkaar tot steun zijn. 
 
Het dorp heeft een sociaal actief verenigingsleven, waar jong en oud elkaar ontmoeten met spel en sport. 
 
Er is een plaatselijke begraafplaats.  
 
Het politieke stemgedrag was bij de laatste landelijke verkiezingen (september 2012): 
VVD 34 %  
CDA  19 %  
PvdA 17 %  
PVV 9 %  
SP 5 % 
D66 4 %  
CU 3,5 % 
GRL 1 % 
SGP 1 % 
PVDD 1 %  
50Plus 1 %
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2. De visie van de gemeente 
 
De Protestantse Gemeente rond de Emmaüskerk is een gemeente die bestaat uit leden met uiteenlopende 
geloofsopvattingen. Wij willen ruimte bieden aan alle gemeenteleden.  
De kern van ons gemeente zijn is de grote liefde van God, zijn gekruisigde en opgestane Zoon Jezus Christus, en 
de gaven van de Heilige Geest.  
De Bijbel is ons richtsnoer voor ons geloven en handelen.  
Als gemeente willen wij openstaan voor iedereen, met een open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek 
van gastvrijheid, met oog voor elkaar en de wereld om ons heen. 
Een veelkleurige gemeente zien we niet als last, maar als uitdaging om samen de hoop te bewaren en de 
vreugde van het evangelie met elkaar te delen.  
 
 
Gemeentevisie  

Een gemeente met een duidelijk gezicht,  

die haar fundament en centrum heeft  

in het goede nieuws van Gods liefde voor mensen,  

zoals we die hebben leren kennen uit de bijbel  

en met name in Jezus Christus  

als onze gekruisigde en opgestane Verlosser en Heer van de kerk.  

Een gemeente die vrij en vrolijk uit dat wonder leeft  

en waarin vormen en regels dienstbaar zijn aan inhoud en doel.  

In de kern gaat het in de gemeente om drie zaken:  

De omgang met God.  

Voorop staat de relatie, de omgang met God  

als de noodzakelijke verbinding met de bron van het leven.  

Juist omdat dit contact niet vanzelfsprekend is,  

wordt er veel zorg en aandacht aan besteed.  

Daarbij kan niemand van ons het stellen zonder  

De gemeente als gemeenschap.  

In onze gemeenschap voert de liefde de boventoon  

en wordt die voelbaar, merkbaar en concreet gemaakt  

in onze onderlinge omgang en ons omzien naar elkaar.  

Er is ruimte voor verschillen in geloofsbeleving  

en samenwerking met christenen buiten eigen gemeente.  

leder wordt aangemoedigd zijn van God gekregen gaven  

te ontdekken en in te zetten voor het geheel.  

Deze persoonlijke en gezamenlijke beleving van Gods liefde voor mensen 

is voorwaarde voor onze voornaamste bestaansreden:  

De dienst aan de medemens.  

We dienen onze medemens  

door Jezus Christus, de grote heelmaker,  

met woord en daad bekend te maken.  

Dat betekent ook,  

dat we op allerlei manieren  

zoveel mogelijk bijdragen  

aan recht en vrede  

en een menswaardig bestaan voor iedereen.  
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3. Het gemeenteleven 
 
3.1 Algemeen 
Veel gemeenteleden zijn actief, met name de geregelde kerkgangers. Aandacht dient er te zijn voor de 
afnemende betrokkenheid bij de leeftijdsgroepen onder de 50 jaar.  

 
De gemeente heeft een pluriformiteit die past bij een dorpskerk. Dit laat onverlet dat het eenvoudiger zou zijn 
als we wat meer op één lijn zouden komen. In de tegenstellingen gaat nogal eens nutteloze energie zitten. 
Terwijl je ook vasthoudend en energiek iets opbouwends zou kunnen doen. Er haken ook mensen af als we 
alles bij het oude laten en niets veranderen ten goede. Water bij de wijn doen, is lang niet altijd inspirerend. 
We moeten daarom vernieuwing aandurven.  

 
Beleidsvoornemens. We willen werken aan de bewustwording en acceptatie van de verschillen, met als doel 
elkaar leren respecteren vanuit onze gezamenlijke basis in de Bijbel en ons gemeenschappelijk geloof.  

 
3.2 Eredienst   
Er wordt in de regel ’s zondags één eredienst gehouden, om 9.30 uur. 
 
Tijdens de eredienst op zondagmorgen is er voor de jeugd van 4-12 jaar zondagsschool/kindernevendienst.  
Voor de jeugd van 12-16 jaar wordt er 1x in de maand een tienernevendienst gehouden. 
We lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling, gebruiken het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel. 
We bespreken op dit moment de introductie van het Nieuwe Liedboek.   
 
Jong en oud 
In de gemeente van Christus is  ruimte voor jong en oud. Dit komt vooral tot uiting in de eredienst als bron en 
centrum van het gemeenteleven. God is trouw door alle generaties heen. Het gaat daarom ook om 
saamhorigheid tussen alle leeftijdsgroepen, waarbij een evenwicht gezocht wordt tussen traditie en 
vernieuwing, tussen kwaliteit en spontaniteit.  
 
Avonddiensten 
Er komt een onderzoek naar speciale avonddiensten: Leerdienst of Bijbelstudie, met eventueel interactie. Een 
paar keer per jaar kan zo’n extra dienst gehouden worden.  
 
Vorm en inhoud 
Goede muzikale begeleiding is belangrijk. 
Meer actieve diensten, waarin we als gelovigen groeien in geloof, kennis en gehoorzaamheid aan de weg van 
de Heer, zijn wenselijk.   
 
Commissie 
De kerkdiensten zijn nogal wisselend van inhoud. Dat is op zich geen bezwaar, maar door de verscheidenheid 
aan gastpredikanten beleven we nogal eens zeer verschillende  kerkdiensten. Een in te stellen Commissie 
Eredienst zou de verschillen bespreekbaar kunnen maken, om vervolgens beleid te kunnen ontwikkelen rond 
de kerkdiensten.  
 
 
Beleidsvoornemens. De kerkenraad wil een Commissie Eredienst instellen. Een instructie voor deze commissie 
moet nog geformuleerd worden.  
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3.3  Pastoraat  
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. (Joh. 13:35)  
 
Beroepskracht 
De vermindering van de omvang van de predikantsplaats van ruim 70 % naar 33 % noodzaakt tot een andere 
aanpak van het pastoraat. 
Er kan een predikant voor 33 % of een kerkelijk werker voor 50 % worden aangesteld. Zie blz. 12 van dit 
beleidsplan voor het profiel van de beroepskracht. Sinds 1 januari 2013 is de kerkorde op belangrijke punten 
gewijzigd ten aanzien van de mogelijke taken van de kerkelijk werker. De kerkelijk werker kan ambtsdrager 
worden en kan taken die voorheen voorbehouden waren aan predikanten, zoals sacramentsbediening, 
toebedeeld krijgen. Zie Ordinantie 3.12.11 

2
 

 
Bezoekproject 
De kerkenraad wil meer aandacht besteden aan de jongere gemeenteleden en met name jonge gezinnen in de 
gemeente. Afgesproken is om een bezoekproject op te zetten in het eerste jaar van het Beleidsplan.  
Aandacht  
Omzien naar elkaar is sterk in de gemeente. Het gemeenschapsgevoel is goed ontwikkeld. Er zijn echter ook 
signalen dat als je niet geregeld zichtbaar bent, het tegenvalt. Tevens zijn er jongeren die weinig aansluiting 
voelen. “Ik zie geen anderen van mijn leeftijd en ga wel naar Emmeloord”, is dan een opmerking die gehoord 
wordt.  
Betrokkenheid 
Er dient meer bekendheid gegeven te worden aan het waarom we als kerk belangstelling hebben voor elkaar.  
Opvallend is dat vooral ouderen worden bezocht en er veel minder aandacht is (op gebied van bezoekwerk) 
voor de jongeren. De taakomschrijving van de bezoekmedewerkers moet nog eens bekeken worden. Daarbij 
mag de betekenis van het geven van attenties bij speciale dagen en gelegenheden nog eens bekend gemaakt 
worden aan de gemeente. 

Groothuisbezoeken  
Er is voldoende belangstelling, ieder seizoen opnieuw. Mede door de persoonlijke en gerichte uitnodiging voor 
deze avonden.  
 
Start 
Startweekeinde in september wordt als zeer positief ervaren, jaar op jaar. 
 
Beleidsvoornemens. Op weg naar een participerende gemeente 
We streven naar een continuering en verbreding van de huidige praktijk: 
-Vertrouwd met elkaar zijn, elkaar accepteren, je veilig voelen, respect hebben voor andere mening. 
-geen vooroordeel hebben, maar open zijn voor elkaar. 
 
De komende jaren vooral de nadruk leggen op het bijzondere van onze gemeenschap van gelovigen: wat mooi 
dat we dit zo samen doen! Dat besef verdiepen en breder in praktijk brengen. Er leven allerlei verwachtingen, 
belangrijk is om te beseffen dat dit niet allemaal te regelen is. Het is belangrijk om naar elkaar om te zien. De 
ouderling is niet de enige die hier verantwoordelijk voor is, dat mag helder zijn en worden.  

                                                 
2 Ord. 3.12.11. Het breed moderamen van een classicale vergadering kan op verzoek van de kerkenraad van 
een (wijk)gemeente die in bijzondere omstandigheden verkeert, aan degene die  
- in die (wijk)gemeente is benoemd tot kerkelijk werker  
- bevestigd is tot ouderling of diaken met een bepaalde opdracht en  
- de bevoegdheid heeft ontvangen als bedoeld in lid 10,  
de bevoegdheid ter plaatse verlenen tot de bediening van doop en avondmaal, het afnemen van de belijdenis 
van het geloof, de bevestiging van ambtsdragers, het leiden van trouwdiensten en het uitspreken van de zegen, 
een en ander naar regels gesteld in de generale regeling kerkelijk werkers.  
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3.4  Jeugd, Vorming, Toerusting en Catechese 
 
Visie op het jongerenwerk 
De Bijbelse opdracht van het doorgeven van de geloofsinhoud: 
- weten wat bidden inhoudt 
- kennisoverdracht van datgene dat op geloofsgebied het doorgeven waard is 
- de betekenis en waarde van een mensenleven onder ogen zien 
- weten wat de kunst van ontvangen èn dienstbaarheid is 
- leren hoe het besef van genade de eigen verantwoordelijkheid kan kleuren en vormgeven.   
De kerk is een plek van vertrouwen waar de jongeren (en ouderen) hun levensverhaal kwijt kunnen: jongeren 
moeten zichzelf kunnen zijn en tegelijkertijd leren van de rijkdom van het geloven. Prachtig als de kerkelijke 
gemeenschap zo’n plek kan bieden. De jongeren worden  als een belangrijk speerpunt binnen de gemeente 
gezien. 
Jeugdcoördinator 
De Jeugdraad (van het vorige Beleidsplan) bestaat niet meer. Er is nu een goed lopend overleg van alle 
geledingen: jeugdoverleg o.l.v. de jeugdcoördinator. Dit is in samenwerking met Creil-Espel (12-plus).  Er is 
geen jeugdouderling meer in de kerkenraad. Wel iemand die naast een andere functie tevens afgevaardigde is 
voor de jeugd. Dit kerkenraadslid houdt nauw contact met de jeugdcoördinator, de jeugddienstcommissie, de 
zondagschool/kindernevendienst en de vakantiebijbelweek. 
Vakantie Bijbelweek 
De vakantiebijbelweek is bestemd voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Gedurende drie ochtenden in de 
zomervakantie wordt er met en voor de kinderen gezongen, geknutseld en worden er Bijbelverhalen verteld en 
besproken.  
Deze week wordt samen met de Rooms-katholieke kerk van Rutten georganiseerd. 
Club -  jeugdwerk 12-15 jaar 
Doelgroep: alle kinderen van groep 8 die de Sjaloomschool verlaten worden uitgenodigd. Jongeren van buiten 
de gemeente zijn ook welkom. In de praktijk komt dit bijvoorbeeld neer op meegenomen vriendjes, vanuit een 
andere gemeente, of kinderen die niet ingeschreven zijn. 
In samenwerking met Creil is deze activiteit ook aldaar: in het seizoen één keer per drie weken op 
vrijdagavond. 
Doelstelling: de kerk biedt een gastvrije plaats voor het bevorderen en in standhouden van het sociale contact 
van de jeugd in Rutten en Creil-Espel. Dit wordt gedaan door middel van maatschappelijke en creatieve 
vorming. 
Catechese 12 tot 15 jaar:  Dit is één keer in de twee weken, samen met Creil/Espel. De leiding bestaat uit twee 
gemeenteleden of een gemeentelid en een dominee. 
Catechese 16 tot 18 jaar: Dit gebeurt ook één keer in de twee weken onder leiding van twee gemeenteleden of 
een dominee en één gemeentelid. 
Elk jaar wordt er opnieuw overlegd in welke plaats de catechese van beide groepen gehouden zal worden. 
Belijdeniscatechisatie/Kring vanaf 18 jaar: deze vindt elk jaar afzonderlijk  plaats onder leiding van de 
dominees. Jongeren kunnen kiezen of ze in Creil/Espel willen meedraaien of in Rutten. 
Youth Alpha: In februari en maart wordt er elk jaar een Youth Alpha georganiseerd door Creil/Espel en Rutten 
voor jongeren vanaf 14 jaar. Ook jongeren buiten deze dorpen zijn van harte welkom. Na het officiële 
programma komen de jongeren het hele jaar om de veertien dagen bij elkaar aan de hand van andere 
onderwerpen. 
Kerkdiensten: Tijdens de eredienst op zondagmorgen is er voor de jeugd van 4-12 jaar zondagsschool/ 
kindernevendienst. Voor de jeugd van 12-16 jaar wordt er 1x in de maand een tienernevendienst gehouden. 
Jeugddiensten: In Rutten vinden er vier jeugddiensten per jaar plaats. Deze worden voorbereid door een 
jeugddienstcommissie in samenwerking met verschillende jongeren. Er is nauw overleg met Creil/Espel. Ook zij 
gaan meerdere jeugddiensten organiseren. De Zip your Lip dienst die volgt op een vastendag door de jongeren, 
wordt afwisselend in Rutten en Creil/Espel gehouden. 
 
Beleidsvoornemens 
- Opletten dat de jongeren niet overvraagd worden. 
- Ouders meer betrekken bij jeugdactiviteiten. 
- Eigen plek (in het verleden boven in de kerk, Het Puntje, is er nog steeds) opnieuw in gebruik nemen? 
- Samenwerking met Creil/Espel continueren en eventueel uitbreiden. 
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3.5  Werkgroep Diaconie & Zending 
Het beleid van de werkgroep Diaconie & Zending is er op gericht dat mensen omzien naar elkaar, omdat 
mensen elkaar nodig hebben.  
Onlangs (2013) is een nieuwe structuur van samenwerking, coördinatie en organisatie van dit onderdeel van 
het gemeenteleven tot stand gekomen. Zie onder de aanvulling.   
De diaconie wil hulp bieden aan diegenen die geen helper hebben.  
Hierbij zijn wij behoudend ten aanzien van de bestaande werkzaamheden, maar staan tevens open voor 
vernieuwende ideeën, waarbij op een passende manier met de tijd wordt meegegaan. 
 
De visie, missie, activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn als aanvulling bijgevoegd 
 
 
 
3.6 Financiën, Beheer en Organisatie 
 
Beheer 
Het beheren van de kerkelijke gelden, goederen en gebouwen ten dienste van de gemeente is de 
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. 
De taak bestaat uit werving van financiële middelen ten behoeve van het traktement van de predikant of 
salaris van de kerkelijk werker, kosten van andere beroepskrachten en alle overige financiële verplichtingen 
welke benodigd zijn om de kerkelijke activiteiten tot goede uitvoer te brengen. 
 
Jaarrekening en begroting 
Ieder najaar wordt een begroting opgesteld waarin baten en lasten zo zorgvuldig mogelijk worden geraamd. 
Doelstelling is een sluitende begroting te krijgen. In het najaar wordt de gemeente tijdens een gemeenteavond 
ingelicht over de begroting voor het komende jaar. Naar aanleiding van het financieel jaarverslag wordt er een 
avond belegd waarin het boekjaar wordt besproken. 
 
Het kerkgebouw 
Er is op dit moment onzekerheid hoe het gaat met het MFA (Multi Functionele Accommodatie) te Rutten.  
Als kerk participeren wij in het haalbaarheidsonderzoek. We doen mee vanuit de volgende ideologische 
uitgangspunten:  
- pastoraat gaat voor stenen, het geestelijke gaat voor het materiële 
- samenwerken met het MFA maakt het kerkelijk leven laagdrempeliger 
- financieel oogpunt. Onderzocht moet worden of meedoen in deze investering financieel gunstig is op de lange 
termijn.  
 
Beleidsvoornemens 
Het werk van de Kerk in stand te houden en te ondersteunen, daartoe de Actie Kerkbalans minstens op peil 
houden. Actie verbreden en verdiepen; uitleg van het waarom en waartoe van de bijdrage aan de kerkelijke 
gemeenschap.  
Met behulp van kerkbalans de mensen nog actiever en persoonlijker benaderen en op die manier de financiële 
betrokkenheid vergroten en verstevigen. 
Wat betreft de financiële mogelijkheden voor een eventuele te beroepen predikant is 33% haalbaar. Voor 
hetzelfde geld kan een kerkelijk werker voor 50% benoemd worden. Dit dient uitgelegd en besproken te 
worden in en met de gemeente, voordat een beroepingsprocedure van start gaat.  
Ten behoeve van het onderzoek MFA: het onderhoudsplan van het kerkgebouw moet uitgewerkt worden.  
De insteek van het college wat betreft de toekomst van de kerk in Rutten is wel dat er zo lang mogelijk een kerk 
in Rutten moet blijven.  
 
Een meerjarenbegroting, opgesteld tot 2017, wordt als bijlage toegevoegd aan dit Beleidsplan (blz. 13). Het 
streven is om in 2016 een sluitende en gezonde begroting te hebben.  
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Organisatie 
 
Algemeen 
Bestuurlijk en organisatorisch is het goed geregeld in onze kerkelijke gemeente. Hoe alles in elkaar steekt is 
helder en goed bekend. Er is een open sfeer, geen hiërarchie, laagdrempelig (je kunt als gemeentelid heel 
makkelijk contact leggen met een ambtsdrager). Er is geen schroom om iets aan de orde te stellen.  

 
Veranderingen gaan niet zo maar, voorbeeld: muziek in de kerkdienst. Een muziekgroep uit eigen 
gelederen zal wel niet haalbaar zijn. Het beeld is dat het wat traditioneel blijft. Belangrijk is en blijft 
dat je samen met andere leeftijdsgenoten naar een activiteit of ontmoeting kunt.  
Op zich lopen de activiteiten met de jeugd goed.  

Het animo om ambtsdrager te worden wordt steeds minder. Toch is de kerkenraad geen achterhaald 
verschijnsel. Het is goed dat een aantal mensen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid ontvangt om 
leiding te geven aan het gemeenteleven, biddend en puttend uit het Woord van God.  
 
Coördinatie en onderlinge stimulans 
Elk gemeentelid is wel bij één of meerdere groepen aangesloten. Het kan geen kwaad om meer van elkaar te  
weten wat we doen en daarbij te clusteren; de vijver waaruit we putten is klein. 
 
Als leden van deze gemeente willen we met elkaar afspreken: de PG Rutten gaat verder de kerkelijke toekomst 
in. Dat betekent voor ieder gemeentelid een bepaalde verantwoordelijkheid (het gaat niet vanzelf). Een keer 
aan de beurt komen voor de kerkenraad zou voor elk gemeentelid voor wie dit mogelijk is een optie moeten 
zijn. Misschien wel een ideaalbeeld, maar het moet toch lukken om het voor elkaar te krijgen. 
 
 
3.7 Lokaal en Regionaal 
 
Het beeld dat de dorpsgemeenschap van de Protestantse Gemeente heeft dient verbeterd te worden. We 
worden nu gezien als een clubje op zichzelf, een select gezelschap, waar je niet zo eenvoudig tussen komt. De 
uitstraling moet eigentijdser en toegankelijker worden. Daartoe moet bekendheid worden gegeven aan wie we 
zijn en wat wij doen. Werken aan goede Public Relations.   
De kerk zou een centrale plek in het dorp moeten zijn waar iedereen welkom is.  

Zorg voor mensen in het dorp. Laten zien dat je een betrokken partij bent. Omzien naar je medemens. 
Zoeken naar overleg en samenwerking.  

 
Beleidsvoornemens  
Samenwerking met katholieke parochie is het onderzoeken waard: we willen kerk blijven op het dorp. Daarbij 
moet wel blijvende aandacht zijn voor onze eigen identiteit.  

 
Over tien jaar: meer samenwerking met andere dorpen en de katholieke kerk. Wel graag de 
erediensten in het dorp houden.  
Kerkdienst op het dorp met de parochie of wisselend een kerkdienst in Rutten of in een ander dorp 
(met andere protestantse gemeenten in de NOP).  
Dat is een discussiepunt.  

Voorbeeld dat genoemd is: 
-Eigen identiteit behouden, maar als een groep jonge Roemeniëgangers vanuit de kerk “uitgezonden” worden, 
kunnen de RK jongeren zich hierbij aansluiten. 
 
Regionaal 
Samenwerking met Creil-Espel op het gebied van de jeugd loopt goed. Tot 12 jaar alles in Rutten houden, 
daarna kan de jeugd 12plus het regionaal zoeken. 
Reguliere erediensten, rouw- en trouwdiensten in het eigen dorp houden. 
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4. De communicatie en evaluatie van het beleid 
 
Communicatie 
Beeldvorming 
In het algemeen zijn veel mensen niet geïnteresseerd in de kerk.  Er is wel een positief beeld over bezoekwerk 
en kennis van de bijbel, maar dat is voor behoorlijk wat dorpsgenoten niet belangrijk. Het is een serieuze club 
mensen, “dit mag wel en dat niet”. Ze zijn wat stijf. Het is een clubje met elkaar. Ook wel positief: wat de 
diaconie doet of kan doen aan hulp, maar dit is niet zo bekend.  

 
De motivatie om mee te doen komt voort uit geloof en dienstbaarheid, dat is zinvol voor onszelf en geeft 
betekenis aan een mensenleven. Goed om iets voor een ander te doen, dit geeft ook een voldaan gevoel.  
De sociale functie van de kerk is erg belangrijk. Bij de 30/40gers over de vloer komen zou wel eens belangrijk 
kunnen zijn. Ook de mogelijkheid om financieel te ondersteunen of begeleiden is een wezenlijk aspect van ons 
kerk-zijn. Bij dit alles is het geloof onlosmakelijk verbonden met onze inzet en werkzaamheden.  

 
Beleidsvoornemens 
Zorgen voor positieve PR. Een enthousiast stukje schrijven over Startweekeinde (en rommelmarkt) in de 
dorpskrant Rep en Roer.  
-Ons laten zien, met Zip Your Lip, buitendienst  
-met dorpsfeest en 4 mei-viering; laten zien dat je kerk bent 
-activiteiten buiten de kerk, ga je kerk uit, laat zien wie je bent 
-club/rock solid is van alle jeugd in het dorp. Iedere jongere kan in principe mee naar Creil waar de club wordt 
gehouden. Hierbij kan iedereen aansluiten, ook de randkerkelijken en onkerkelijken mogen zich hier thuis 
voelen. 
Mogelijkheden van communicatie: 
Kerkblad Kerknieuws 
Dorpskrant Rep en Roer 
Nieuwe media, website 
 
Evaluatie 
Het verdient aanbeveling dat de kerkenraad over de communicatie/evaluatie duidelijke afspraken maakt, zodat 
het beleidsplan een wezenlijk onderdeel vormt van het gemeente zijn.  
Jaarlijks in september zet het moderamen het beleidsplan op de agenda en evalueert het beleid. Eventuele 
aanpassingen en veranderingen worden, na overleg, doorgevoerd. 

 
5.   Het werkplan van de gemeente (stappenplan/tijdpad)     
 
Naar aanleiding van het beleidsplan worden door de diverse geledingen en werkgroepen (of wellicht beter: 
taakgroepen)  een werkplan/jaarplan op papier gezet. Dit wordt aan het eind van het seizoen geëvalueerd en 
zo nodig aangepast en aangevuld.  
In dit beleidsplan zijn reeds de nodige aanzetten te vinden voor een werkplan van de verschillende geledingen. 
Deze kunnen als activiteiten worden opgenomen in de verschillende werkplannen.  
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  

- Functieprofiel. Zie volgende bladzijde. 

- Meerjarenbegroting. Zie blz. 13. 

- Werkgroepen. Zie vanaf blz. 14  
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FUNCTIEPROFIEL PREDIKANT/KERKELIJK WERKER RUTTEN 

     
Visie en werkwijze 
Vanwege het geplande vertrek van de interim-predikant zijn wij op zoek naar een predikant (m/v) voor 33 % of 
een kerkelijk werker (m/v) voor 50 % van de werktijd. 
De gemeente zoekt een predikant/kerkelijk werker, die oog, oor en hart heeft voor jongere en oudere leden en 
hen weet aan te spreken en te raken tijdens de kerkdienst en andere kerkelijke activiteiten. De 
predikant/kerkelijk werker geeft, samen met de kerkenraad, leiding aan de gemeente vanuit de afgesproken 
visie. Dit alles met de Bijbel als richtsnoer in denken, doen en spreken. 
 
Taakomschrijving 
De predikant/kerkelijk werker weet zich geroepen te werken in Naam van de Heer en tot inspireren, stimuleren 
en begeleiden van allerlei vormen van dienstbaarheid binnen en buiten de gemeente. Verder werkt de 
predikant/kerkelijk werker mee aan de herderlijke zorg, het onderricht, de toerusting en het gemeente 
opbouwwerk. 
 
Functieomschrijving 
 De predikant/kerkelijk werker verzorgt met de ouderlingen en bezoekmedewerkers de herderlijke zorg over de 
gemeente en werkt mee aan de toerusting en onderwijs van ambtsdragers en de gemeente.  
De predikant/kerkelijk werker stimuleert en geeft, samen met de kerkenraad, leiding aan een proces van 
gemeenteopbouw. 
 
Persoonsprofiel 
De predikant/kerkelijk werker 
- verkondigt vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging het evangelie en vanuit de bestudering van de Schriften 
en de leiding van Gods Geest; 
- getuigt van de gemeenschap met God in Christus door de Heilige Geest; 
- heeft de Bijbel als richtsnoer in het denken, doen en spreken; 
- kan de breedte van het theologische profiel van de PKN overzien en andere overtuigingen dan die van zich 
zelf doordenken en zo nodig en mogelijk respecteren;  
 
Competentieprofiel 
De predikant/kerkelijk werker 
- is in staat samen met anderen te werken aan onze visie en weet deze geïnspireerd over te dragen; 
- kan op inspirerende wijze richting geven en weet randvoorwaarden te scheppen waardoor anderen optimaal 
kunnen functioneren zodat hun gaven en talenten kunnen worden ingezet voor het gemeenteleven; 
- signaleert mogelijkheden, nieuwe situaties of problemen en handelt daar naar, begint liever uit zichzelf dan 
passief af te wachten; 
- bepaalt mede doelen en prioriteiten en zet op efficiënte wijze de benodigde acties, tijd en middelen in om de 
gestelde doelen te kunnen bereiken; 
- haalt belangrijke boodschappen uit gesprekken, geeft aandacht en ruimte aan iedereen in de gemeente, gaat 
in op reacties en vraagt waar nodig door; 
- weet goed om te gaan met de inzichten van anderen in relatie tot eigen inzichten; 
- legt op een vlotte en effectieve wijze contact met anderen ook als zij andere opvattingen hebben en 
onderhoudt deze contacten ten dienste van het werk, begeeft zich gemakkelijk in het dorpsleven, is een 
bruggenbouwer; 
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rekening rekening rekening rekening prognose prognose prognose prognose prognose prognose

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

samenstelling gemeente ultimo

lidmaten 187 178 173 166 159 152 145 138 131 124

doopleden 146 143 143 140 137 137 134 134 131 131

overig 39 39 45 47 43 43 42 42 42 42

totaal zielen 372 360 361 353 339 332 321 314 304 297

pastorale eenheden 163 163 156 147 142 138 134 131 127 124

Vrijwillige bijdrage per PE 293 285 308 321 324 325 336 340 347 354

rekening rekening rekening rekening prognose prognose prognose prognose prognose prognose

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bezetting predikantsplaats ultimo 73,00% 73,00% 73,00% 73,00% 33,00% 33,00%

Balans ultimo

0 Onroerende zaken 2€                  2€                  2€                  2€                  

1 Installaties en inventarissen -€                   -€                   -€                   -€                   

2 Financiele vaste activa 35.300€          36.994€          38.830€          36.006€          

10 Debiteuren -€                   -€                   -€                   -€                   

11 Kortlopende vorderingen 8.097€            7.752€            5.237€            38.430€          

12 Pastoralia/Begraafplaats -€                   -€                   -€                   -€                   

13 Geldmiddelen 54.534€          45.597€          28.242€          36.670€          

97.933€          90.345€          72.311€          111.108€        

20 Vermogen 65.435€          52.312€          31.364€          53.752€          

21 Fondsen en voorzieningen 27.937€          32.937€          35.062€          54.254€          

22 Schulden > 1 jaar -€                   -€                   -€                   -€                   

23 Crediteuren -€                   -€                   -€                   -€                   

24 Kortlopende schulden 4.561€            5.096€            5.885€            3.102€            

25 Vermogen pastoralia -€                   -€                   -€                   -€                   

26 Vermogen begraafplaats -€                   -€                   -€                   -€                   

97.933€          90.345€          72.311€          111.108€        

VERZAMELSTAAT

BATEN

80 baten onroerende zaken 6.838€            7.182€            7.422€            7.218€            3.700€            8.700€            8.900€            9.050€            9.150€            9.275€            

81 rentebaten en dividenden 4.375€            2.790€            2.217€            2.037€            1.800€            1.850€            1.600€            700€               750€               800€               

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 3.500€            -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

83 bijdragen levend geld 59.926€          64.704€          59.457€          64.950€          56.650€          60.200€          55.940€          60.400€          54.850€          59.550€          

84 door te zenden collecten 196€               67€                -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

85 subsidies en bijdragen 600€               198€               20.948€          32.863€          35.000€          -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

totaal baten 75.435€          74.941€          90.044€          107.068€        97.150€          70.750€          66.440€          70.150€          64.750€          69.625€          

LASTEN

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 18.458€          6.270€            11.231€          6.141€            8.000€            7.100€            23.350€          13.785€          7.450€            7.450€            

41 lasten overige eigendommen en inventarissen -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

42 afschrijvingen -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

43 pastoraat 74.052€          76.813€          82.288€          82.654€          83.700€          58.000€          53.969€          54.717€          33.876€          34.387€          

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 2.799€            2.264€            1.708€            2.410€            1.800€            1.800€            2.645€            2.705€            2.820€            2.820€            

45 verplichtingen/bijdragen andere organen 4.221€            4.469€            4.159€            3.915€            4.400€            4.000€            4.305€            4.315€            4.275€            4.275€            

46 salarissen 8.012€            7.325€            5.518€            5.683€            5.700€            5.850€            6.480€            6.640€            6.795€            6.795€            

47 kosten beheer en administratie 4.181€            4.351€            4.570€            5.954€            3.750€            4.300€            4.875€            5.070€            5.175€            5.195€            

48 rentelasten/bankkosten 191€               278€               203€               216€               300€               300€               335€               335€               365€               365€               

TOTAAL LASTEN 111.914€        101.770€        109.677€        106.973€        107.650€        81.350€          95.959€          87.567€          60.756€          61.287€          

SALDO BATEN -/- LASTEN 36.479-€          26.829-€          19.633-€          95€                10.500-€          10.600-€          29.519-€          17.417-€          3.994€            8.338€            

DIVERSE BATEN EN LASTEN

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) -€                   5.000-€            5.000-€            19.192-€          8.000-€            11.500-€          3.500-€            6.500-€            3.500-€            6.500-€            

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-) 4.730€            -€                   2.875€            -€                   -€                   -€                   15.500€          6.500€            -€                   -€                   

56 saldo streekgemeente 17.672€          18.668€          19.396€          19.610€          18.500€          -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

57 aandeel federatie -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

58 saldo overige 1.963-€            38€                2.362€            513-€               -€                   1.500-€            100€               1.400-€            125€               1.375-€            

TOTAAL DIVERSE BATEN/LASTEN 20.439€          13.706€          19.633€          95-€                10.500€          13.000-€          12.100€          1.400-€            3.375-€            7.875-€            

EXPLOITATIE OVERSCHOT -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   619€               463€               

EXPLOITATIE TEKORT 16.040€          13.123€          -€                   -€                   -€                   23.600€          17.419€          18.817€          -€                   -€                   

Meerjarenbegroting 2012-2017 Protestantse gemeente te Rutten
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Werkgroepen     Aanvulling Beleidsplan 
Visie, missie, activiteiten van de werkgroepen 
 
Werkgroep Diaconie & Zending  
 
Sinds de zomer van 2013 vergadert de diaconie en zending een aantal keren per jaar gezamenlijk. Na het 

gedeelte van de zending vertrekken de leden van de zendingscommissie en vergadert de diaconie verder. Dit 

om de integriteit van de diaconie te behouden. 

 

Het gezamenlijk vergaderen geeft meer inzicht en afstemming op de verschillende projecten die gesteund 

worden.  

De financiën van de zending worden beheerd door diegene die ook de financiën van de diaconie beheert.  

 

Binnen de zendingscommissie coördineert 1 persoon alle acties die vanuit de verschillende commissies vanuit 

de kerk gedaan worden. De coördinator heeft een overzicht waarop bijgehouden wordt welke acties er gepland 

staan. Een ieder die op zondag in de Emmaüskerk een actie wil organiseren en daarbij iets wil verkopen of 

uitdelen, moet bij de coördinator van de zendingscommissie melden dat er een actie komt. De coördinator kijkt 

dan in de planning of dit niet in strijd is met andere acties en zal wel of geen goedkeuring geven. Wanneer de 

coördinator twijfelt over een actie, neemt zij contact op met de voorzitter van de kerkenraad. 

 

De commissies die op dit moment acties bij de coördinator melden zijn o.a.: ‘Israël en de Gemeente’, 

‘Roemenië-commissie’ en TFC Marco de Wolf. Maar ook jongeren die een reis gaan maken voor een goed doel 

en daar acties voor organiseren melden zich bij de coördinator. Dit om te voorkomen dat we op 1 zondag 

meerdere acties tegelijk hebben.  

 

De zendingscommissie organiseert  

- 1x per jaar een zendingsdienst 

- 1x per jaar de stroopwafelactie gezamenlijk met Marknesse (opbrengst voor Bangladesh – Kerk in Actie) 

- 4x per jaar collecte (de diaconie verzorgt dit, maar gaat via rekeningnummer van de zending) 

-1x per jaar kalender/agenda voor Kerk in Actie 

- Contact met TFC Marco de Wolf 

- Contact met TFC Liza (stichting Ellinor) 

- Verjaardagsfonds-attenties (opbrengst voor Lisa) 

- Stukje schrijven voor het kerknieuws 

 

Werkgroep Gemeente Groeigroepen 

Er zijn drie groeigroepen in Rutten/Creil/Espel  

Missie:  

Groeien in kennis, geloof, bijbel, wat zegt God en wat hebben de mensen er van gemaakt.  

Om de 14 dagen komt een GGG groep bij elkaar om te delen, de bijbel te lezen, te zingen en te bidden, om 

samen te groeien in geloof, gemeenschap en getal.  

De groeigroepen zijn een waardevol onderdeel van het gemeenteleven. Er is onbekendheid met het bestaan 

van de Groeigroepen; hieraan dient gewerkt te worden 

Werkgroep Gebedskring  

De gebedskring komt op de eerste en de derde woensdag van de maand van 19.00 – 20.00 uur bij elkaar in de 

Emmaüskerk. Er wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen waarna we het gelezen gedeelte samen overdenking. 

We  zingen samen een lied en er is een kringgebed waarbij de deelnemers om de beurt gelegenheid krijgen om 

te bidden en te danken.  

We bidden en danken samen voor mensen en situaties in de kerk en de wereld. Het is verrijkend en voor het 

werk in Gods Koninkrijk van groot belang om samen te bidden. Weet je welkom! 
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Werkgroep Stichting Ellinor  

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: de ondersteuning van activiteiten die betrekking hebben op hulpverlening, in de 

meest ruime zin, in de Arabische wereld, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords. 

Informatie is te verkrijgen bij Jennie Feddes, mailadres: pjfeddes@hetnet.nl  

 

Werkgroep Vakantiebijbelweek 

Jaarlijks wordt er vanuit onze gemeente een Vakantie Bijbelweek (VBW) georganiseerd voor alle kinderen van 4 

t/m 12 jaar uit Rutten.  Op drie ochtenden, in de eerste week van de zomervakantie, van 9.30 uur tot 12.00 

uur, zijn de kinderen welkom in de Emmaüskerk. Uiteraard mogen ze “gasten” meenemen. 

Alle kinderen zijn welkom, zowel niet-kerkelijk als kerkelijk! 

Het doel van de Vakantie Bijbelweek is om kinderen drie gezellige morgens te geven waarbij ze in aanraking 

komen met het Evangelie en de liefde van Jezus Christus ervaren. Alle onderdelen, zoals zingen, Bijbelverhaal 

vertellen, toneel, spelletjes doen, speurtocht en creatief bezig zijn, zijn er op gericht iets van de liefde van Jezus 

Christus door te geven. 

Elk jaar is er een ander thema, wij gebruiken hiervoor de Werkmap voor de VBW die elk jaar door de HGJB 

wordt uitgegeven.  

 

Werkgroep Rommelmarkt 

Een keer in de twee jaar wordt er een rommelmarkt gehouden in verbondenheid met de Protestantse 

Gemeente te Rutten. De opbrengst van de rommelmarkt is naast enkele goede doelen t.b.v. de PG Rutten. 

De rommelmarktcommissie functioneert zelfstandig en staat niet onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad. De commissie neemt zelf besluiten t.a.v.  tijdstip, locatie, invulling dag en goede doelen waaraan 

geschonken wordt.   

 

Werkgroep Roemenië  

 

Tekst van het comité: 

We gaan door met uw steun, met de projecten waar we al jaren mee bezig mogen zijn:  

1. De zigeunervuilnisbelt in Cluy, onder hoede van het zendingsechtpaar Bert en Margriet Looy.  

2. De zeer arme gehuchtjes rondom Panticeu, hier wonen Christi en Cutza, zij helpen regelmatig de 

allerarmsten en zij zijn ook ons zeer hartelijke gastgezin in Roemenië.  

3. Elles en Erica in Pietrarie (dorpje bij Lasi). Zij zijn zendingswerkers in Lasi . Zij hebben kansarme,  

gehandicapte volwassen meisjes in huis en hebben een tafeltje dekje project in Lasi. Daarnaast hebben zij een 

huis voor oudere en zieke, stervende mensen. Om zo deze mensen verzorging, liefde en genegenheid te geven. 

In een ander huis in Lasi zorgen zij voor nog jongere kinderen van ongeveer 12 jaar, die vaak verstoten en 

gehandicapt zijn. Kortom geweldig werk!  

4. Ten slotte: het echtpaar Lucre en Viorel in Slobozia. In omliggende dorpjes en gehuchten worden regelmatig 

voedselpakketten uitgedeeld onder leiding van Lucre en Viorel. Elles of Erica helpen hierbij, in verband met de 

vertaling. Verder worden hier warme truien en cadeaus uitgedeeld aan  

schoolkinderen. Deze cadeaus zijn gemaakt door de kinderen van de zondagsschool en kindernevendienst van 

onze gemeente. De truien worden door gemeenteleden en andere  

betrokkenen gebreid. Kortom allemaal redenen om Roemenië te blijven helpen. Daarnaast zijn er goede 

contacten met Roelof Bus en zijn vrouw. Zij zijn zendingswerkers in Reghin in Roemenië. Ook hier wordt 

regelmatig kleding gebracht, die uitgedeeld wordt aan arme mensen in Roemenië en Bulgarije.   

        

mailto:pjfeddes@hetnet.nl
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Werkgroep Israël en de Gemeente 

 

Classicale werkgroep Kerk en Israël. 

De Werkgroep rekent het tot haar taak, om naar de PKN gemeenten in Flevoland  toe activerend en zo nodig 

ondersteunend  bezig te zijn rond het thema Kerk en Israël. 

De Werkgroep vindt het belangrijk dat er in iedere PKN gemeente binnen onze classis aandacht is voor de 

relatie Kerk en Israël (bij Israël inbegrepen ook het Joodse volk buiten de grenzen van Israël) en dat  in die 

gemeenten  daarbij activiteiten worden georganiseerd.  

Voor de Werkgroep is de Bijbel, als het Woord van God, het vertrekpunt als het gaat om het denken over de 

verbondenheid tussen de Kerk, Israël en het Joodse volk.  

Ook belegt de Werkgroep regionale avonden met sprekers, die in het teken staan van onze verbondenheid met 

Israël en wat die verbondenheid voor de plaatselijke PKN gemeenten betekent.  

 

Plaatselijke Werkgroep Israël en de Gemeente  

Onze plaatselijke werkgroep stelt zich als doel onze gemeente en de mensen daar buiten  bewust te maken van 

de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld.  

De boodschap naar de kerk is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen maar 

dat er nog verschillende beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervult. Verder moeten we 

blijven bedenken als kerk tegenover Israël [Rom.11:8] dat niet wij de wortel dragen maar de wortel ons. 

Wat doen we als werkgroep 

1. Onze werkgroep wil betrouwbare informatie geven over volk en staat van Israël.  

2. De gemeente bewust maken van en inzicht geven in haar verbondenheid met Israël. 

3. Christenen  oproepen tot solidariteit met Israël en elke vorm van antisemitisme af te wijzen. Hierbij gaan we 
uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods woord,om zo Christenen voor Israël te zijn,  
Activiteiten: 
      *     Voorbereiden en meewerken aan de viering van de Israëlzondag. 
 
      *     Informeren en publiceren van plaatselijke en landelijke berichten zoals vergaderingen, over Israël in het 
Kerknieuws.                                                                                                                        

 Aandacht voor de joodse feesten [b.v.] loofhuttenfeest, shabbatvieringen, enz.  
 

 Zorg dragen voor de aanwezigheid van lectuur over Israël op de leestafel. 
 

  Verkoop van producten uit Israël via IPC in Nijkerk. 
 

4. Ook steunen we Israël, onder meer met de volgende projecten, in de vorm van gebed en collecten. 
- Breng de joden thuis; Jesaja 43:5-6 

- Stichting Hineni = hier ben ik. Zet zich in voor opvang van slachtoffers van terreur. 

- Gaarkeukens in Israël-Jeruzalem. Deze stichting heet Hazon Yesjaya 

- Jaffa instituut van David Portowitz. Dit instituut helpt kansarme kinderen in Israël      

- Stichting Boete en Verzoening: herstellen en verzorgen van Joodse begraafplaatsen 

Missie. Een baken voor onze onderlinge verbondenheid in ons christen zijn. Mede door als gemeenteleden naar 
elkaar om te zien en respect voor elkaar hebben (Filip.2:3) 


