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Voorwoord  
 
 
Onze kerkelijke gemeente heeft een prachtig logo. Het logo verbeeldt een gemeenschap 
bestaande uit volwassenen en kinderen, die met hun voeten in de Bijbel staan. Een  bronzen 
beeldje  dat is afgeleid van ons logo, staat op de liturgische tafel in onze kerk. Ook ziet u  de 
Griekse letters Alfa en Omega: God staat aan het begin en aan het einde. 
 
De gemeente bestaat bij de gratie van het evangelie. Wij vormen een gemeenschap, jong en 
oud, verbonden door ons geloof. Zowel samen als individueel zijn we  verantwoordelijk voor 
het aanbod dat we als kerk bieden. 
 
Het  door de kerkenraad aangeboden beleidsplan is een inhoudelijke-  en praktische uitwer-
king van onze aandacht, onze opdracht.  Het is zowel bestemd voor alle leden als voor 
mensen die interesse hebben om er kennis van te nemen hoe die aandacht eruit ziet. 
Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen ervan. 
 
Namens de kerkenraad, 
 
Leo Uijl, voorzitter 
 
Else van Setten, scriba 
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1 Algemeen 
 
1.1 Profielschets van de Protstantse Gemeente Schaarsbergen 

De Protestantse Gemeente Schaarsbergen is ontstaan uit de in 2007 gefuseerde 
Hervormde Gemeente Schaarsbergen en de Gereformeerde Kerk Schaarsbergen. 
De Hervormde Gemeente Schaarsbergen is in 1863 gesticht door Baron Brantsen 
van der Zijp in een woongemeenschap die haar bestaansrecht voornamelijk 
ontleende aan de bosbouw en landontginning.  
Na de tweede wereldoorlog is het oorspronkelijke dorp Schaarsbergen sterk gegroeid 
door mensen die kozen voor het mooie wonen in Arnhem-Noord. Schaarsbergen ligt 
in een mooi natuurlandschap met bos en heidevelden. 
Kerkelijk gezien is met name na 1980 gestalte gegeven aan het Samen-Op-Weg 
proces. Dat resulteerde in 1986 in de ondertekening van een convenant tussen de 
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Schaarsbergen, welke tot dat 
moment behoorde tot de Gereformeerde kerk van Arnhem. 
Het Samen-Op-Weg proces is in Schaarsbergen uitermate goed verlopen en vele 
gemeenteleden weten niet meer van elkaar of zij nu van gereformeerde of hervormde 
komaf zijn. 

 
1.2 Gemeenteomvang (gemeentelijk en kerkelijk) 

De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland hebben jaren geleden besloten om 
de stadsuitbreiding van Arnhem ten zuiden van de Rijn tot stand te brengen. 
Op dit moment is de ontwikkeling van het Knooppunt Arnhem- Nijmegen in volle 
gang. Binnen het kerkelijk grondgebied van Schaarsbergen heeft nog een kleine 
groei plaatsgevonden doordat een  school voor voortgezet onderwijs is gesloten en 
plaats heeft gemaakt voor een nieuwe woonwijk. Over de ontwikkeling van  het 
grondgebied van voormalige kazernes en het RIN-terrein bestaat nog geen 
duidelijkheid. 
We kunnen aannemen dat het gebied van kerkelijk Schaarsbergen in de toekomst 
niet zal groeien.  De omvang van onze gemeente is tamelijk stabiel en bedraagt 
ongeveer 400 leden. Op dit moment heeft de predikantsplaats van de Protestantse 
Gemeente Schaarsbergen (een zgn. eersteklas gemeente) de omvang van een 9/12 
standplaats. ‟s Koonings Jaght (een instelling voor verstandelijk gehandicapten, 
onderdeel van de SiZa-groep) heeft een eigen geestelijke verzorging, evenals de in 
Schaarsbergen gelegen kazernes. In de gezinsvervangende instelling “de 
Schreuderhuizen”zijn enkele bewoners lid van onze gemeente. 
 

1.3 Aard van de gemeente (gemeentelijk en kerkelijk) 
De Protestantse Gemeente Schaarsbergen is enerzijds een dorpsgemeente, 
anderzijds voorziet zij in een behoefte voor omliggende plaatsen (Otterlo), 
verschillende wijken in Arnhem-Noord en andere kerkelijke richtingen. 
De gemeente is midden-orthodox georiënteerd en staat open voor vernieuwing. 
Hiervan getuigen bv. de openluchtdiensten, Taizéweekenden in en rond de kerk en 
diverse andere activiteiten.   

 
1.4 Beleid 

Het ledental en de inkomsten van veel kerken in Nederland  dalen. In onze gemeente 
is de daling vergeleken met die van de landelijke PKN nog beperkt, maar er 
overlijden en verhuizen jaarlijks gemiddeld meer gemeenteleden dan dat er nieuwe 
inwoners komen die lid worden.  Maar er is ook een andere werkelijkheid: In elke 
gemeente – zeker ook in onze gemeente! – is iets van onschatbare waarde. Laten we 
onze gemeente in dat licht zien! Dan doen we wat Paulus aan de gemeente in Filippi 
aanbeveelt: „schenk aandacht aan alles wat lof verdient‟. Zoek en ontdek samen dat 
waardevolle en bouw daarop verder, bouw dat uit. Ontken de problemen niet, maar 
laat je er ook niet door uit het veld slaan. 
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In dat licht  presenteren wij onze gemeente als gemeente die haar leden en haar 
omgeving iets te bieden heeft!  Als gemeente met aandacht. 
 
 

2  De gemeente en haar omgeving. 
 

2.1 Onze opdracht 
Wij zijn een positief ingestelde, actieve Protestantse Gemeente met aandacht.  
Deze aandacht wordt vertaald in de manier waarop wij ons kerk-zijn beleven en 
uitdragen. Het ligt vooral in het streven naar omzien naar elkaar en opgemerkt 
worden door elkaar, zodat een ieder zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn. Open 
staan voor nieuwe ontwikkelingen. Onze normen en waarden durven te benoemen. 
Een gemeenschap gebaseerd op het evangelie. Inspirerend, verbindend, zingevend,  
open om te ontvangen en zoekend naar mensen binnen en buiten onze gemeente. 

 
2.2 Omgevingsanalyse 

De  dorpskerk en het dorpshuis vormen samen met de pastorie, de 
beheerderswoning en de begraafplaats, het kerkelijk erf van onze gemeente. 
Ons kerkelijk erf oogt pittoresk en oefent een zekere aantrekkingskracht uit op 
voorbijgangers. 
Kijkend naar de invloed vanuit verschillende niveaus zien we de volgende 
raakvlakken: 
Mondiaal: De laatste jaren zien we het machtsevenwicht in de wereld verschuiven 
van het westen naar het oosten. De tolerantie tussen mensen en landen lijkt kleiner 
te worden en in een aantal landen staat de godsdienstvrijheid ernstig onder druk. We 
zien de opkomst van op religie gebaseerde extreem gewelddadige regiems en 
terroristische groepen. Er is sprake van een toenemende onbalans in de draagkracht 
van de aarde en de gevolgen van de toenemende welvaart in veel landen en de 
steeds groter wordende aantallen mensen. Het is nog steeds niet gelukt om alle 
mensen een minimale bestaansbasis te geven. Het zijn mondiale problemen waar we 
ons als kerkgemeente door willen laten aanspreken. 
Landelijk: In Nederland hebben we te maken met toenemende vergrijzing en in 
sommige gebieden bevolkingskrimp. Het terugdringen van de alsmaar oplopende 
kosten van de zorg maakt het noodzakelijk de grenzen van de verzorgingsstaat 
opnieuw te definiëren. De verschillen tussen de maatschappelijke klassen worden 
groter en leiden tot langs elkaar heen leven. Getalsmatig lopen veel kerken 
terug,maar er zijn veel mensen zoekend naar zingeving binnen en buiten 
kerkelijkverband. Onderwerpen om over na te denken en met elkaar te spreken op 
basis van de waarden die in de kerk leidend zijn. 
Plaatselijk: Er gelden voor onze gemeente nog enkele specifieke 
omgevingsfactoren.De aanwezigheid van diverse campings, B & B‟s, tehuizen en 
kazernes. De contacten zijn hartelijk en we communiceren onze wederzijdse 
activiteiten. De gevolgen van het dalende aantal agrarische bedrijven en de 
schaalvergroting in de landbouw zijn ook in Schaarsbergen merkbaar. Schaarsbergen 
heeft  vele  mooie kanten: 
een bloeiende dorpscultuur, mede dank zij de Oranjevereniging, fanfare de 
Eendracht, de  Schietvereniging en de aanwezigheid van een Dorpsraad en een 
Dorpskrant. Onze kerkelijke gemeente maakt deel uit van die cultuur en stelt haar 
faciliteiten beschikbaar voor de dorpsgemeenschap. Op deze wijze kunnen en willen 
wij fungeren als “herberg” voor kerkelijke, culturele en andere activiteiten. 
Open staan voor andere vormen van “vieren” en voldoen aan de groeiende vraag 
naar zingeving en religieuze beleving. 
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2.3  Onze gemeente 
Wie zijn wij? 
Wij voelen ons thuis in het brede midden van de Protestantse kerk in Nederland.  
Het grootste deel van onze leden woont in Schaarsbergen, maar er is een groeiende 
groep actieve kerkleden uit de omgeving. Denk hierbij aan Otterlo, De 
Burgemeesterswijk en Alteveer. Er is sprake van een pluriformiteit van 
geloofsbeleving. De mate waarin wij elkaar hierin respecteren maakt dat we hier trots 
op zijn. 
Het wordt geleidelijk aan moeilijker om vacatures in de kerkenraad te vervullen, maar 
de groep mensen die hierin zitting heeft, verzet veel werk. Ook zijn we er bijzonder 
trots op dat er, naast de leden van de kerkenraad veel vrijwilligers een aantal taken 
voor  hun rekening nemen. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om een goed 
functionerende kerkgemeente te zijn. 
 

2.4  Hoe zijn wij gemeente? 
Als gemeente proberen we anders te kijken naar verschillende ontwikkelingen, 
positief. Bijvoorbeeld door ons niet uit het veld te laten slaan door 
de geleidelijke krimp van het aantal belijdende leden, maar ons te bewegen naar 
positieve thema‟s. Kijken naar wat een bredere groep belangstellenden kan boeien. 
Over de grenzen van onze geloofsbeleving kijken. Iedereen doet ertoe, zonder 
inachtneming van politieke kleur of religieuze kleur. Door met elkaar in gesprek te 
gaan en blijven. Mensen niet te adresseren maar vooral laten participeren.  
De kern, Omgang met God, gemeenschap met elkaar en dienst aan de wereld in al 
onze activiteiten met elkaar verbinden. In deze kern worden alle werkvelden 
ondergebracht. 

 
 

In de volgende hoofdstukken van ons beleidsplan zullen het College van 
Ouderlingen, de Ouderling belast met het jeugdwerk, het College van Diaconie en het 
College van Kerkrentmeesters hun beleidsvoornemens aan u toelichten. 
Wij hechten eraan gezamenlijk te staan voor dit beleidsplan en enthousiast onze 
krachten en inzet eraan te verbinden. 

 
 

                                              
 
 
3 College van Ouderlingen 

 
3.1 Pastoraat 

Aan het „omzien naar elkaar‟ wordt door alle gemeenteleden, maar met name door de 
ouderlingen, pastoraal medewerkers en predikant vorm gegeven. Daarbij wordt ook 
aandacht geschonken aan niet- gemeenteleden die daar behoefte aan zoudenkunnen 
hebben. De zorg voor de gemeente uit zich in het bezoeken van zieken en ouderen 
en van hen, die in bijzondere omstandigheden verkeren, waartoe bezoek gewenst is. 
De ouderlingen oefenen toezicht uit op de gemeente. De ouderlingen, predikant en 
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pastoraal medewerkers onderhouden de contacten met zowel gemeenteleden als 
niet-gemeenteleden. 

  
3.2 Kerkdiensten 

De ouderlingen dragen verantwoordelijkheid voor het in goede orde doen verlopen 
van kerkdiensten, die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden 
gehouden.Daarnaast trachten ze te komen tot: 

 het organiseren van één of meer diensten per jaar voor jong en oud. 

 het onder de aandacht van de leden brengen van de gedachtenistafel en het 
voorbedenboek. 

 het organiseren van een jaarlijkse openluchtdienst met medewerking van fanfare 
De Eendracht. 

 het organiseren van een jaarlijkse dienst met een koor van buiten onze eigen 
kerk. 

 
In eigen kring is blijvende aandacht voor de gemeenteleden en onze gasten. Dat 
betekent onder andere dat wij er voor en tijdens de kerkdienst , samen met  koster en 
predikant, voor zorgen dat het hen gemakkelijk wordt gemaakt om de liturgie te 
volgen.  
Verder besteden we aandacht aan de overtuiging dat de kerk er niet uitsluitend is 
voor de eigen  leden, maar ook voor het dorp en haar omgeving. We willen goede 
buren zijn met een “open deur”! 

 
3.3 Gemeente- activiteiten 

We willen actief bijdragen aan dorpsactiviteiten zoals de Kerstmarkt en het 
organiseren van  bijeenkomsten die voor een bredere groep mensen betekenisvol zijn 
dan alleen voor de leden van de kerk. 
Voor de periode 2015 tot 2019 denken wij aan: 

 Uitvoering van een theaterstuk waarbij ook kinderen en jongeren worden 
betrokken. 

 Het houden van een kloosterkamp voor studenten 

 Het organiseren van aanschuifdiners voor alleenstaanden 

 Het houden van een jaarlijkse avond met een maatschappelijk thema 

 Het organiseren van een jaarlijkse vrijwilligersavond 

 Het houden van maaltijden voor mantelzorgers 

 Het organiseren van enige filmavonden 

 Het organiseren van enige avonden in het Dorpshuis met een 
religieus/maatschappelijk thema 

 

4. De Jeugd 
 De jeugd heeft de toekomst en verdient daarom aandacht in een aan hun aangepaste 
 vorm. De jeugdouderling draagt samen met alle gemeenteleden zorg voor het jeugd- 
 werk. 
 
4.1  Doelstelling: Kennis maken met en verdiepen van geloofs- en zingevingsvragen 

Kinderen en jongeren worden in en op hun eigen aansprekende manier vertrouwd 
gemaakt met de bijbel en geloof.  Bij de jeugd wordt om de week gelijktijdig met de 
eredienst een kinderkerk (kk) gehouden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 
11 jaar. Gedurende de paas- en kerstprojecten vindt de kinderkerk elke zondag 
plaats. In de kinderkerk staat de lezing van de zondag centraal door het vertellen van 
verhalen en creatieve activiteiten. Gelijktijdig met de kinderkerk is er oppas voor de 
allerkleinsten tot 4 jaar. Naast de gelegenheid voor de ouders om ongestoord de 
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eredienst mee te maken, is het belangrijk voor deze kinderen om door middel van 
spel en lezen een natuurlijke overgang naar de kinderkerk mogelijk te maken.  

 Voor de basisschool groepen 7 tot en met 8 wordt catechese aangeboden in  
  samenwerking met omliggende kerken. 

Voor de jeugd van 12 tot 18 jaar is er de jeugdkerk, ingevuld op een eigentijdse wijze. 
In de jeugdkerk worden belangrijke thema‟s van het hier en nu behandeld, 
geïnspireerd op en gekoppeld aan het geloof en de bijbel. De jeugdkerk vindt een 
aantal keren per jaar plaats hetzij gelijktijdig aan of als onderdeel van de eredienst, 
hetzij gezien het thema op een meer passend moment. 

 

4.2 Ervaren dat je deel uitmaakt van een (geloofs)gemeenschap 

Naast de kinderkerk en jeugdkerk worden er ook andere “op zichzelf staande” 
activitei georganiseerd en aangeboden voor de jeugd. Ieder jaar staan er activiteiten 
op de rol waar  jongeren elkaar kunnen ontmoeten en aan kunnen deelnemen. Deze 
activiteite zijn gericht op ontmoeten, beleven, vieren en (samen) ontdekken. De 
activiteiten waar men aan moet denken zijn o.a. nacht zonder dak, sport- en spel 
(o.a.Sirkelslag), kook-events, jeugdkampen. Ook worden er thema-avonden 
gehouden door en voor ouders eventueel samen met de jongeren. 

 
 

                                                  

 

 

4.3 Stimuleren en ontwikkelen van eigen initiatieven 

Omdat de jeugd graag mee gaat met de tijd en leeftijd genoten is het belangrijk om 
hier als kerk op in te spelen. Wij willen als kerk midden in de wereld van jongeren 
staan om zo de doelgroep te bereiken. Op deze manier willen wij laten zien dat de 
kerk midden in de wereld staat en mee gaat in de snelle tijd van vandaag. Zo  willen 
we inspelen op trends en aansluiten bij de beleving van hedendaags jongeren door 
o.a. gebruik te maken van  “hun talenten in de vorm van muziek, voordracht of drama, 
gebruik (talent) van digitale en audiovisuele middelen, hedendaagse diaconale 
ondersteuning, aanhaken op thema‟s die de jeugd bezighouden. 

 
Enkele concrete vormen om de doelen te bereiken zijn: Jeugdkoster, Kind van de 
Zondag, jeugdlectoren,  jeugddiensten, participeren in musical, koken voor Kruispunt 
en koken voor aanschuifdiner als interactie met gemeente, Geldinzameling actie voor 
goed doel. 
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5 Diaconie 
 Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de wereld centraal.  
 Dit is het uitgangspunt van al haar werkzaamheden. 
 
 5.1 Voeding door het Woord van God 

De diaconie zorgt ervoor dat ook mensen, die niet meer in staat zijn de kerkdiensten 
te  bezoeken, de diensten kunnen „meemaken‟ door middel van een cd met daarop 
een opname van de kerkdienst.  Zo kunnen zij zich verbonden blijven voelen met de  
gemeente. De diakenen zorgen ervoor dat de cd‟s worden weggebracht en 
opgehaald. 

 De diaconie regelt ook vervoer voor hen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk  
kunnen maar wel willen komen. Tijdens de kerkdienst heeft de diaconie de volgende 
taken: het collecteren en als er Heilig Avondmaal wordt gevierd: het klaarmaken van 
de tafel, delen van het brood en uitspreken van het dankgebed 

 
5.2 De hechte gemeenschap 

Concrete persoonlijke hulpvragen op financieel gebied worden door de diaconie
 behandeld. Om deze vragen op het spoor te komen werkt de diaconie samen met de 
predikant, de ouderlingen en de pastorale medewerkers. De diaconie bevordert de 
hechte gemeenschap door actief te stimuleren bij het zorgen voor elkaar en voor de 
wereld. De gemeente bewust maken van en actief betrekken bij mensen in nood. De 
diaconie ziet ook de wereldwijde gemeenschap als haar werkveld. Daartoe 
organiseert ze tweemaal per jaar een actie waaraan de hele gemeente bijdraagt. 
In het voorjaar organiseert ze samen met de werkgroep Werelddiaconaat een actie 
voor een doel buiten Nederland. In het najaar wordt gekozen voor een  doel in de 
regio. Een vast en waardevol onderdeel van de diaconale activiteit is het koken bij 
Stichting Kruispunt. Dit houdt in dat de diaconie kookploegen regelt om maaltijden te 
bereiden voor de dak- en thuislozen in Arnhem. De inkoopkosten van de 
boodschappen van de kookgroepen worden door de diaconie betaald. De diaconie is 
zelf ook actief betrokken bij het koken. Verder participeren momenteel een aantal van 
onze gemeenteleden in het bestuur van Kruispunt. Elk jaar organiseert de diaconie in 
het najaar een oogstdienst. 
Gemeenteleden brengen dan hun persoonlijke „oogstbijdragen‟ mee, die na de 
kerkdienst worden verkocht. Ook de kinderen maken en verkopen zelfgemaakte 
spulletjes. De opbrengsten zijn  voor het najaarsproject. Na elke kerkdienst worden 
de bloemen die in de kerk stonden naar mensen gebracht die ziek zijn of om een 
andere reden de bloemen krijgen. De bloemen worden bij voorkeur door een 
gemeentelid, met een groet van de   gemeente,weggebracht .Na de Paasviering 
ontvangen alle kerkgangers een gele narcis en met Pinksteren een rode roos. Achter 
in de kerk is een “emmertje” geplaatst, waarin gemeenteleden een bijdrage kunnen 
leveren voor deze bloemendienst, die door de diaconie wordt gefinancierd.  
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Verder organiseert de diaconie ook jaarlijks een sobere rijstmaaltijd  in de 40-
dagentijd. Bedoeld, om de gemeente te bepalen bij de medemens, die te weinig of 
niets te eten heeft. En tenslotte nog het versturen van Paasgroeten aan 
gedetineerden in Nederland.     

 
 
5.3  Actief en vernieuwend 

De diaconie is alert op ontwikkelingen in de maatschappij die direct en indirect 
merkbaar zijn in de gemeente. Ze speelt actief in op nieuwe situaties. Daarbij zoekt 
ze naar diverse mogelijkheden om de gemeente en zo mogelijk ook de jeugd daarbij 
te betrekken. De diaconie is alert op grote nood in de wereld, zoals bijvoorbeeld hulp 
aan vluchtelingen, bij natuurrampen en hongersnood. Bij dergelijke gebeurtenissen 
wordt een extra collecte gehouden. 
De diaconie wil ook hulp bieden aan mensen in nood, of die door bepaalde regels van 
de overheid buiten de boot vallen. Zij wil daarbij behulpzaam zijn om de juiste weg te 
zoeken of instantie te vinden.  
 

5.4 Doelstellingen voor 2015-2019 
De diaconie vindt het belangrijk om gemeenteleden te interesseren voor en te 
betrekken bij haar werk. Zij publiceert daarom regelmatig in de Kerkklok over de 
lopende activiteiten. De diaconie stelt zich tot doel om geld in te zamelen voor 
mensen die materiële of financiële nood hebben. Principieel wordt het 
ingezamelde geld voor 100% doorgesluisd naar deze mensen en/of projecten.                                                                                                                                                                         
We houden ieder jaar rekening met twee extra collectes voor grote nood in de wereld. 
Als diaconie kijken we of er meer mogelijkheden zijn om met Arnhemse diaconieën 
samen te werken.  Zo nemen we deel aan het Stedelijk Oecumenisch Diaconaal 
Beraad Arnhem en zijn we waarnemer bij de bijeenkomsten van de Centrale Diaconie 
van de Protestantse Gemeente Arnhem.  Stedelijk ook betrokken bij het OKO 
(Overleg Kerk en Overheid) en de werkgroep ”Verzet tegen Armoede”, die enige 
malen per jaar een bijeenkomst organiseert met kerken, raadsleden en ambtenaren 
betreffende veranderingen in de zorg, de opvang en de begeleiding van mensen met 
sociale en financiële problemen. Dit in het kader van de zogenaamde 
Participatiesamenleving, waardoor steeds meer mensen in de knel lijken te geraken. 
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6 College van kerkrentmeesters 
 
6.1 Taak van het  college van kerkrentmeesters 

Het college van kerkrentmeesters beheert de geldmiddelen van de gemeente en 
draagt zorg voor de instandhouding van de gebouwen en het kerkelijk erf inclusief de 
begraafplaats Vredenoord. Vrijwel het gehele complex heeft de status van 
gemeentelijk monument. Tevens treedt het college op als werkgever voor degenen, 
die in dienst zijn van de kerkgemeente en zoekt wegen om het vele vrijwilligerswerk 
te faciliteren en waar mogelijk binnen de fiscale ruimte te belonen. Dit alles met als 
doel alle kerkelijke activiteiten optimaal te laten plaatsvinden. 

 
6.2 Doelstellingen 

De kerkgemeente wil vierend, lerend en dienend bezig zijn en zijn plaats in de  
Schaarsbergse gemeenschap en in de wereld innemen. Het college zorgt ervoor dat 
er goede faciliteiten zijn om dit mogelijk te maken. Dit betekent: Een goed beheer van 
de gebouwen, het kerkelijk erf en de begraafplaats Vredenoord. 

 
De kerk, het Dorpshuis, de pastorie , de begraafplaats en het kerkelijk erf moeten in 
goede staat van onderhoud verkeren, passend bij de functie-eisen die daaraan 
worden gesteld In de afgelopen beleidsperiode is bij de wisseling van beheerder en 
koster het woonhuis van de beheerder van het Dorpshuis verbouwd en opgeknapt. 
Om in de pastorie een logeerhuis te realiseren is de stichting “De Pastorie”opgericht 
met als doelstelling opvang en begeleiding te bieden aan familieleden en naasten van 
een iemand die intensieve, vaak klinische behandeling nodig heeft. Voor individuele 
mensen die zorg en aandacht vragen. Daartoe is de zolderverdieping verbouwd en 
de gehele woning geisoleerd. De financiele middelen zijn verkregen door 
fondsenwerving. Naast het gebruikelijke onderhoud van gebouwen en terreinen is het 
de ambitie van de kerkenraad om het interieur van de kerk ingrijpend te vernieuwen 
met als doel een aansprekende ruimte voor de erediensten te realiseren die 
tegelijkertijd functioneel ruimte biedt voor veelzijdig gebruik.De begraafplaats 
Vredenoord zal worden beheerd door een commissie van drie personen binnen het 
kader van de verantwoordelijkheid van het college. Het onderhoud blijft aandacht 
vragen, waarbij een financiele voorziening beschikbaar moet zijn om dit twintig 
worden regelmatig aangepast zodat ze marktconform blijven. Het reglement zal in de  
komende beleidsperiode in zijn geheel worden geactualiseerd. 

  
6.3 Een verantwoord beheer van de financiën  
 

                                           
 

De afgelopen beleidsperiode is het gelukt om ieder jaar een sluitende begroting te 
maken. Het is de ambitie van het college om dit voort te zetten. De belangrijkste 
geldmiddelen komen uit de jaarlijkse actie kerkbalans en de collecten. Maar ook het 
exploitatieresultaat van de begraafplaats levert in de meeste jaren een wezenlijke 
bijdrage aan de inkomsten. Het verhuren van gebouwen en terreinen is een belangrijk 
onderdeel om de financiële balans in evenwicht te houden. De kerkrentmeesters 
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verwachten dat de inkomsten uit de vrijwillige bijdragen in deze beleidsperiode een 
lichte daling zullen vertonen vanwege een afname van het aantal leden. Dit betekent 
dat als de predikantsplaats vacant wordt bekeken moet worden of tot een kleinere 
deeltijdfunctie moet worden overgegaan. 

 
6.4 Zorg voor personele zaken 

Een goed personeelsbeleid voor medewerkers en vrijwilligers is van essentieel 
belang voor het verwezenlijken van de beleidsvoornemens. Gelet op de lasten en 
verplichtingen is het de intentie van het college werkzaamheden te laten verrichten 
door vrijwilligers en ondanks de eisen van professionalisering het aantal 
arbeidscontracten te verminderen. De rijksregelingen op het gebied van 
vrijwilligerswerk bieden mogelijkheden. 

 
6.5 Een hechte gemeenschap 

De hechte gemeenschap zoals we die kennen in Schaarsbergen kan  bestaan dankzij 
eengoed beheer van de gebouwen, een gezonde financiele situatie en een goede 
zorg voor personeel en vrijwilligers. Daarnaast zijn ook andere zaken van belang, 
zoals: 

 

 een ledenadministratie die actueel is en waarbij de mutaties direct worden 
verwerkt, waardoor binnen het bestand selectie mogelijk is naar doelgroepen. 
Daartoe is aansluiting gezocht bij het systeem van de PKN. 

 De actie kerkbalans wordt elk jaar door het college georganiseerd en samen met 
vrijwilligers uitgevoerd. Ieder jaar blijkt dat met goede nazorg het betaalgedrag 
binnen de gemeente buitengewoon gedisciplineerd is. In een hechte 
gemeenschap worden ook de financiele lasten gezamenlijk gedragen. 

 De financiele verantwoording wordt nauwlettend bij gehouden en is opgebouwd 
volgens het administratiesysteem van de PKN. De jaarrekening van kerk, 
begraafplaats en diaconie wordt door een accountant gecontroleerd alvorens de 
kerkenraad de jaarrekening goedkeurt en vaststelt. 

 
 
6.6  Actief en vernieuwend 

De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat actuele ontwikkelingen in kerk en 
maatschappij gevolgd kunnen worden. Zij staan open voor  nieuwe ideeen en zullen 
proberen die te faciliteren. 
De stichting Vrienden van de Dorpskern kan ertoe bijdragen dat de kerk nog meer 
inhoudgeeft aan zijn maatschappelijke functie binnen de gemeenschap op 
Schaarsbergen en het financiele draagvlak hiervoor verbreedt. Wat de begraafplaats 
Vredenoord betreft zal het college steeds ingaan op maatschappelijke en wettelijke 
ontwikkelingen op het gebied van afscheid nemen, begraven of cremeren. 
Inmiddels is de stichting “De Pastorie” opgericht met als diaconale taak om 
huisvesting en begeleiding te bieden aan familieleden van mensen die zorg, 
begeleiding en onderdak nodig hebben. 

 
 
6.7 Doelstellingen voor 2015- 2019 

Heel concreet kunnen we de verschillende voornemens samenvatten in de volgende 
aandachts- en actiepunten: 

 

 Kerkinterieur vernieuwen. Het uitgangspunt van het college hierbij is dat de 
benodigde financiele middelen geworven dienen te worden alvorens tot uitvoering 
over te gaan. 
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 Opvang van individuen die aandacht en zorg nodig hebben realiseren binnen het 
kader van de stichting „De Pastorie”. 

 Dakisolatie en dakbedekking van de pastorie vernieuwen. 

 Commissie begraafplaats Vredenoord op basis van de bestaande 
opdrachtformulering uitbreiden met een derde commissielid. 

 

                    
 
 

 Het reglement van de begraafplaats actualiseren. 

 De plattegrond van het nieuwe gedeelte van de begraafplaats actualiseren en alle  
graven voorzien van een uniek nummer. 

 De inventarisatie van de status van ieder graf realiseren. 

 Parkeervoorzieningen op basis van een basisovereenkomst met het Nationaal 
Instituut voor Fysieke Veiligheid in overleg actualiseren. 

 
 
 
 
 
                                                      -o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 

  

 

  


