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Voorwoord

Dat wat van de Heer is. Dat is de meest kernachtige definitie van de kerk. Geroepen 

door God en verder bouwend op hen die ons zijn voorgegaan, mogen we gemeente 

zijn in deze wereld. 

Vooruit
Als we achteromkijken, vraagt het van ons doordenking om waardevol te zijn op wat 

we hebben. Tegelijk moeten we vooruitkijken: wat willen we en wat kunnen we. 

Daarvoor is dit beleidsplan bedoeld. Het zet lijnen uit voor de komende 4 jaren. 

Het beleidsplan 2016-2020 zet de lijnen uit voor de komende jaren wat we wille

Missie en visie
Het grote verschil met het oude beleidsplan is dat een deel van de informatie eruit is 

gehaald. Er stond zowel tekst over visie als missie in. Het beleidsplan zoals voor u ligt

is een missie-document: wat willen we gaan doen de komende 4 jaar. 

Het visie-document zet de grotere lijnen uit: wat is ons geloof en waar bouwen we 

op? Dit visiedocument is momenteel nog niet klaar en zal later verschijnen. In het 

vorige beleidsplan staat veel over onze visie die niet veel zal verschillen. 

Ons gebed en ons beleid is een gemeente zijn waarin we God mogen eren en 

dienstbaar mogen zijn aan Hem en aan de wereld.

De kerkenraad
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1. GEMEENTEWERK
Door consistorie (ouderlingen en predikant)

1.1 De gemeente viert en gedenkt

De Hervormde gemeente van Well – Ammerzoden staat in een Hervormde-

confessionele traditie. Bij al ons gemeentewerk staat voorop dat we Jezus Christus 

belijden als onze verlosser en Heer en daarbij de Bijbel zien als ons door God 

gegeven uitgangspunt. 

Naast vreugde en feest gedenken we en staan we stil. Het centrale moment is daarbij

de  zondagse eredienst. Als mensen van allerlei soort komen we op zondag bij elkaar 

en mogen we ons met elkaar 'oefenen' in het geloof. 

We willen de kwaliteit van de kerkdiensten op peil houden, door aan te sluiten bij de 

(levens)vragen van bezoekers en tegelijk de eeuwenoude, belijdende geloofsstem 

blijvend laten klinken. 

De gemeente bestaat uit leden die allerlei verschillende meningen hebben. 

Samengaan en elkaar daarin accepteren en vinden zijn belangrijk.

Met respect voor ieders mening zoeken we naar vormen en besluiten die zo breed 

mogelijk gedragen worden en tegelijk aansluiten bij onze visie1.

We zien dat er mensen afhaken bij de (reguliere) kerkdiensten en het 

gemeenteleven. Sommige leden trekken zich terug (zogenaamde randleden), 

anderen laten zich uitschrijven. Ook is er een groeiende groep mensen die formeel 

niet gebonden zijn aan de kerk, maar toch zo af en toe een beroep doen op de kerk.

Voor niet-reguliere kerkgangers willen we een gemeente zijn waar mensen kunnen 

vieren, gedenken, bidden en zin vinden zonder dat we onze identiteit prijsgeven. De 

spanning die we zullen moeten doordenken is het snijvlak tussen onze identiteit 

(waar staan we voor) en wat niet-reguliere kerkgangers komen 'halen'. 

Als gemeente denken we na in hoeverre we willen aansluiten bij gebeurtenissen in 

de maatschappij, hoe we daar als kerk een eigen stem kunnen laten klinken waar 

zoekers hun heil kunnen vinden.

1 Denk concreet aan besluiten als kerkTV, welke bundel(s), liturgische vormen.
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1.2 De gemeente leert

Naast de diensten komt de gemeente doordeweeks bij elkaar in kleinere, 

specifiekere groepjes, om het christelijk geloof in woord en daad eigen te maken.

Op verschillende fronten willen we de gemeente bouwstof meegeven en verder 

uitbouwen wat we de afgelopen jaren (voorzichtig) hebben opgepakt. Denk aan 

activiteiten zoals catechisatie, GemeenteGroeiGroep, Alpha en dergelijke.

Het eigen maken van het geloof is belangrijker dan iets voordoen of organiseren. 

Discipelschap is leren geloven.

De gemeente helpen we in het nadenken over en handen & voeten geven van het 

geloof in zijn of haar eigen omgeving. Christen-zijn komt in heel het leven tot uiting. 

We zoeken daarin een stuk bezinning, vrijmoedigheid en verdieping.

Voor (jonge) ouders bieden we toerusting aan in hun taak van (geloofs)opvoeding 

door bijvoorbeeld toerustingsmateriaal en  - cursussen.

Het werk in de gemeente voor & rond de jonge generatie vraagt van ons de komende

jaren extra aandacht. Zo investeren we in en rond het jeugdwerk de komende jaren 

in het 'kader' om de kwaliteit te verbeteren. 

De aansluiting tussen verschillende generaties is soms dun. Ook deze verbinding 

willen we versterken door jong en oud meer met elkaar in contact te laten brengen. 

Dit kan gebeuren op catechisatie, clubwerk en andere acties. 

Regelmatig klinkt de kritiek dat de gemeente te veel los zand is.

Er moet meer cohesie komen, door bijvoorbeeld een project te organiseren, een reis 

of dagje-uit te ondernemen of met elkaar de maaltijd te delen. 

Over de hele breedte stimuleren en verdiepen we het gemeente-zijn omdat we 'niet 

een clubje mensen zijn die toevallig op zondag bij elkaar komen' maar als broeders 

en zusters aan elkaar gegeven zijn.
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1.3 De gemeente ziet om naar elkaar

Naast de diaconale taak (zie diaconie) heeft de gemeente ook de opdracht pastoraal 

voor elkaar te zorgen.  We zijn aan elkaar gegeven. Sommige vormen van pastoraat 

hebben altijd goed gefunctioneerd, maar zijn niet meer afdoende in deze tijd. 

De komende jaren houden we onze methoden van pastoraat tegen het licht. Zo is er 

al een pilot opgestart met een gezamenlijk huisbezoek op wijkniveau. Ook de 

verhouding tussen vraag en aanbod van pastoraat (zoals huisbezoek volgens een 

rooster) houden we tegen het licht. Natuurlijk kunnen gemeenteleden blijven vragen

om pastorale ondersteuning.

Als kerk zijn we onderdeel van een maatschappij. De gemeente is een plek waar het 

gaat over vragen over leven, zin en God. Daarmee hebben we ook een taak voor deze

maatschappij, voor mensen binnen en buiten de kerk. 

We denken met elkaar na wat we gaan doen bij (ernstige) ongelukken en rampen 

door een rampenplan te schrijven. We hopen deze nooit te gebruiken, maar als de 

nood aan de man is willen we over gaan tot actie in plaats van eerst nadenken over 

de actie zelf. 

Omtrent begrafenissen komt het regelmatig voor dat zelfs partners niet weten wat 

hun overleden partner voor wensen heeft. 

We willen als kerk stimuleren hierover na te denken. Bijvoorbeeld door de 

mogelijkheid te bieden (aan leden van de gemeente plus inwoners van Well en 

Ammerzoden) om wensen rond overlijden en uitvaart in bewaring nemen. 

           BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE WELL – AMMERZODEN 2016-2020 – PAGINA    6   VAN   14                                



2. OMZIEN NAAR DE NAASTE
Door de diaconie

De diaconie houdt het dienstbaar-zijn aan onze naaste, ver weg en dichtbij in het 

oog. De verschillende taken die ze uitvoert, staan hieronder beschreven.

2.1 In en rond de kerkdienst en vieringen.

De diaconie werkt vaak in het verborgene. Tijdens kerkdiensten zijn ze zichtbaar 

door:

• Ambtelijke vertegenwoordiging in de diensten.

• Verzorging van de diaconale collecte.

• Het voorbereiden en dienen aan de Avondmaalstafel.

• Het organiseren van vervoer naar de kerk (kerkauto) voor de  

zondagochtenddienst.

Op verzoek bedienen wij het Heilig Avondmaal tijdens de kerkdienst, aan huis. Dit 

geschied op verzoek van aan huis gebonden lidmaten. 

De diaconie verzorgt namens de gemeente de wekelijkse bloemengroet. Deze groet 

wordt gebracht bij mensen die ziek zijn of een bemoediging nodig hebben. Indien er 

geen zieken zijn, wordt de bloemengroet gebracht aan kerktelefoonluisteraars. Dit 

gaat op volgorde van de lijst die hiervoor beschikbaar is.

2.2 Thuis meeleven met diensten

Mensen die aan huis gebonden zijn, kunnen met diensten meeleven via de kerkradio.

De diaconie verzorgt de uitgifte van kerktelefoonontvangers bij de mensen thuis of in

het verzorgingshuis. Momenteel wordt er gekeken naar plannen voor kerkTV, zodat 

mensen ook beeld kunnen ontvangen. Aanvraag en meer informatie kan worden 

gedaan bij de diaconie. 

De luisteraars van de kerktelefoon, ontvangen om de week het tijdschrift Elisabeth. 

Dit blad wordt beschikbaar gesteld door de diaconie en  bezorgd door vrijwilligers. 
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2.3 Acties en financiën

• Voor de collecte in het winterseizoen worden 2 doelen uitgezocht waarvoor 

wordt gecollecteerd. 1 doel valt binnen Nederland en 1 doel buiten 

Nederland.

• Voor de Kerst en voor de zomervakantie wordt er via de sociale dienst 

Bommelerwaard een gift aan de minima in Well en Ammerzoden verstrekt in 

de vorm van tegoedbonnen die bij de middenstand kunnen worden 

ingewisseld. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenstelling van het 

gezin.

• Rond Pasen wordt er een bemoedigingsactie (kaart, pakketje, ..) georganiseerd

voor een nader te kiezen doelgroep, in binnen en/of buitenland 

• Met Kerst worden er bij de ouderen (75+), chronisch zieken en mensen met 

een beperking uit de gemeente attenties uitgereikt.

• Ieder jaar wordt er een diaconaal project gekozen, waarbij jongeren uit de 

gemeente via catechisatie worden betrokken. De dominee kiest samen met de

catechisanten samen een doel. Er wordt hiervoor geld ingezameld tijdens de 

catechisatie.  

• In juni wordt er een kleine attenties aan geslaagden uitgereikt. Dit zijn 

hoofdzakelijk jongeren binnen de kerkelijke gemeente.

• De diaconie biedt financiële ondersteuning aan het Werelddiaconaat en Kerk 

in Actie.

• De diaconie beoordeelt verzoeken om financiële bijstand aan instellingen of 

personen binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Er wordt getracht een zo 

praktische mogelijke oplossing voor een ieder te vinden. Dit kan ook 

betekenen, dat we in contact treden met een andere kerkelijke gemeente om 

samen een oplossing te zoeken. 

2.4 Toekomstverwachting en beleid

De diaconie blijft zoeken naar mogelijkheden om geld te werven en op een goede 

manier te besteden.
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De uitgaven aan personen en instellingen zullen worden gedaan uit de opbrengsten 

van rentebaten, collectes en acties. Bij de begroting willen we een stabiel 

bestedingspatroon vaststellen van de te besteden gelden.

We verwachten dat er in de toekomst vaker een beroep zal worden gedaan op de 

diaconie, zowel door de burgerlijke gemeente (sociale dienst) als door personen. 

Hierdoor zullen wij nog beter op onze inkomsten/uitgaven moeten gaan letten zodat 

we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen maar niet zelf in financiële nood raken.
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3. BEHEER
Door het college van kerkrentmeesters

3.1 Doelstelling beleidsplan

Het doel van een beleidsplan is het in globale lijnen vastleggen van de voornemens 

van het college van kerkrentmeesters. In dit beleidsplan zijn de doelstellingen voor 

de komende jaren  verwoord. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de 

doelstellingen op korte, middellange en lange termijn, waarbij gedacht dient te 

worden aan een periode van 1 à 2 jaar; 3 à 5 jaar respectievelijk langer dan 5 jaar. 

Vanzelfsprekend kunnen de doelstellingen op korte termijn gedetailleerder 

beschreven en beter cijfermatig onderbouwd worden dan op de middellange of 

lange termijn. Voor de details op zeer korte termijn kan verwezen worden naar de 

actuele begroting. 

3.2 Opzet van dit beleidsplan

Een beleidsplan voor de (middel)lange termijn komt neer op de beantwoording van 

drie belangrijke vragen:

• Wat willen we doen?

• Wat doen we nu?

• Hoe bereiken we ons doel?

 Aan de hand van deze drie vragen zijn de doelstellingen door het college van 

kerkrentmeesters  beschreven. 

3.3 Doelstellingen

3.3.a Predikantsplaats
Er is bij het college zorg ontstaan over de houdbaarheid van een voltijds 

predikantsplaats. Een voltijds predikantsplaats kost inclusief de betalingen aan de 

PKN ongeveer € 80.000 op jaarbasis, terwijl er via de vrijwillige bijdrage een bedrag 
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binnenkomt van ongeveer € 50.000. Tegelijkertijd nemen de collecteopbrengsten af 

vanwege teruglopend kerkbezoek.

Wat willen we doen?

Instandhouden van de predikantsplaats (voltijds):

1. traktement beschikbaar stellen

2. pastorie in goede staat van onderhoud houden

3. secundaire voorwaarden handhaven

Wat doen we nu?

1. traktement & woonruimte beschikbaar stellen

2. secundaire voorwaarden conform voorschriften kerkorde

3. werkzaamheden verrichten met een groot aantal vrijwilligers (tuinonderhoud, 

kerkschoonmaak etc.)

Hoe bereiken we ons doel?

1. actie ondernemen om de tekorten te laten verdwijnen, zoals bijvoorbeeld een 

oudejaarscollecte

2. woonruimte te onderhouden

3. voorwaarden direct bij wijziging te volgen

4. overleg

3.3.b Kerkgebouwen en begraafplaatsen
Kerkgebouw Well

Het kerkgebouw in Well is de afgelopen jaren uitgebreid gerestaureerd en de 

verwachting is dat er voor Well in de komende vijf jaar geen grote onderhoudskosten

zullen zijn. 

Kerkgebouw Ammerzoden

Het leiendak van de ruïnekerk in Ammerzoden behoeft wel onderhoud. Ondertussen

is er overleg met de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel over een grootscheepse 

restauratie van de ruïne in Ammerzoden. De provincie Gelderland heeft subsidie 
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verleend voor restauratie vanuit de zogenaamde BRIM-gelden. Het kerkgebouw van 

de hervormde gemeente Well/Ammerzoden zal in deze totale restauratie worden 

meegenomen. Doelstelling is dat de restauratie van de ruïne de hervormde 

gemeente geen geld kost. Deze beleidslijn is door de gemeente bevestigd in de 

ledenvergadering van 11 maart 2015. De hervormde gemeente is en blijft vooralsnog

eigenaar van de ruïnekerk (met uitzondering van de toren) en bepaalt dus ook in de 

toekomst hoe het gebouw gebruikt wordt. Er wordt onderzocht of de kerk 

overgedragen kan worden aan een andere partij (bijvoorbeeld Stichting Oude 

Gelderse kerken) op voorwaarde dat de hervormde gemeente het koor kan blijven 

gebruiken voor de eredienst.

Wat willen we doen?

1. instandhouden van kerkgebouwen voor het onderhouden van de erediensten

2. instandhouden van de begraafplaatsen en het uitbreiden van de begraafplaats

in Well realiseren. We zullen de gemeente Maasdriel om een financiële 

bijdrage voor deze uitbreiding vragen, omdat de begraafplaats ook als 

gemeentelijke openbare begraafplaats dient.

3. herinrichting begraafplaats Ammerzoden

4. nadenken over toekomst kerkgebouw Ammerzoden

5. onderzoeken of het mogelijk is een eigen gebouw te bouwen/kopen/huren 

voor kerkelijke activiteiten.

Wat doen we nu?

1. Gebruik maken van de beide kerkgebouwen te Ammerzoden en te Well;

2. Gebruik maken van begraafplaats in Well.

3. Er zal een plan worden gemaakt voor de herinrichting van de begraafplaats te 

Ammerzoden;

4. Nadenken over de toekomst van de ruïnekerk.

5. We gebruiken nu de school en het dorpshuis voor kerkelijke activiteiten.

Hoe bereiken we ons doel?

1. Financiële middelen werven of reserveren;

           BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE WELL – AMMERZODEN 2016-2020 – PAGINA    12   VAN   14                              



2. Financiële middelen werven of reserveren d.m.v. aanpassen van de 

grafrechten en verder kosten verbonden aan het onderhouden van de graven;

3. Opstellen plan van aanpak en begroting van de kosten, gelden hiervoor nodig 

indien mogelijk vrij maken;

4. De restauratieplannen voor ruïne en kerk in Ammerzoden kritisch volgen en 

onze wensen kenbaar maken.

5. Een commissie in het leven roepen die de mogelijkheden voor een eigen 

ruimte voor kerkelijke activiteiten onderzoekt

3.4 Acties en financiële onderbouwing

De in dit hoofdstuk genoemde cijfers zijn gebaseerd op financiële verslagen.

3.4.a Predikantsplaats

Traktement (in beeld van lasten pastoraat)

De lasten voor de gemeente voor een predikantsplaats worden bepaald door de 

landelijke organisatie van de Protestantse kerk. Elke gemeente betaalt hetzelfde 

standaardbedrag.

3.4.b Kerkgebouwen en begraafplaatsen
Toekomstig groot onderhoud

Het onderhoud aan het kerkgebouw in Ammerzoden (met name de ruïne) is en 

wordt een grote belasting voor de gemeente. De kosten die verbonden zijn aan het 

instandhouden van de ruïne worden dusdanig hoog dat er kritisch bekeken moet 

worden of de hervormde gemeente deze kosten kan en wil dragen. In de komende 

vijf jaar zal samen met de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel de restauratie van 

de kerk en ruïne ter hand worden genomen. De eerste subsidies zijn verleend. De 

hervormde gemeente zal geen eigen middelen in de restauratie van de ruïne 

stoppen omdat de gemeente daar de middelen niet voor heeft. Daarnaast is voor 

ons alleen het kerkgebouw (het oude koor) van waarde. De cultuurhistorische 
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waarde van de ruïne zelf is voor het college een gegeven, maar niet van belang voor 

de eredienst. Het college ziet geen reden om te investeren in de ruïne.

Het onderhoud aan het Kerkgebouw in Well zal voor de duur van dit beleidsplan 

beperkt zijn tot het noodzakelijke klein onderhoud.

Begraafplaatsen

De verwachting is dat op middellange termijn er voldoende ruimte is om aan de 

aanvraag van begraven te voldoen. Op de lange termijn zal de begraafplaats in Well 

uitgebreid moeten worden. 

Er zal gedurende de looptijd van dit beleidsplan een plan worden gemaakt voor de 

herindeling en onderhoud van de begraafplaats in Ammerzoden.

3.4.c Gemeentewerk
De huidige zaken zijn opgenomen in de begroting voor de volgende jaren. Gezien de 

begrote en werkelijke kosten de afgelopen jaren is er geen aanleiding om aan te 

nemen dat deze kosten sterk zullen fluctueren in de nabije toekomst. Voor de 

middellange termijn kan dus volstaan worden met het op details aanpassen van de 

huidige begroting.

De laatste jaren blijft de stijging van de inkomsten achter bij de stijging van de 

kosten.

Kostenbewaking zal hierdoor steeds belangrijker worden! Het college zal binnen de 

looptijd van dit beleidsplan jaarlijks de inkomsten en uitgaven beoordelen en waar 

nodig bijsturen.
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