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Beleidsplan 2015 – 2020  
 
                                                                              ‘Samen verder’ 
  
 

Romeinen 12: 4-7 
‘Zoals ons lichaam vele delen heeft, en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn 

we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. 
 
 
 
 

 
Naar deze tekst is een gemeente in Christus een geheel als een lichaam met meerdere lichaamsdelen. Binnen dat lichaam, de gemeente heeft elk lid, hoe 
verschillend ook, zijn eigen rol en talent.  
Tezamen en in verbondenheid met het Hoofd, Jezus Christus, kunnen in een gemeente afzonderlijke leden zinvol functioneren, elkaar helpen en 
stimuleren. 
 
 
 
 
 
 



Algemeen 
 
Onze gemeente in Klarenbeek is klein en kent de nodige zorgen.  
Het ledental, dat elk jaar verder daalt, vergrijst. De talenten, die nodig zijn om alle onderdelen van het gemeentewerk te kunnen uitvoeren zijn moeilijk 
te vinden. 
  
Daarnaast kunnen we ook vaststellen, dat de gemeente -weliswaar met enkele creatieve aanpassingen in de bezetting van de verschillende organen- 
toch nog steeds levendig en actief is. 
Ook vinden er samen met onze R.K. geloofsgenoten in het dorp meerdere activiteiten per jaar plaats.  
 
Deze positieve elementen koesteren wij en daarom willen wij, ondanks de zorgelijke situatie, als gemeente samen verder in 
betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld rondom. 
 
Wij realiseren ons echter, dat dit alleen te bewerkstelligen is binnen een groter geheel. Het samenwerkingsverband Klarenbeek-Voorst-Wilp biedt daartoe 
de mogelijkheden. 
 
In mei 2013 hebben de 3 gemeentes een intentieverklaring getekend, waarin zij aangeven te willen streven naar een samenvoeging van de gemeentes of 
-mocht dit niet mogelijk zijn- in elk geval een zo nauw mogelijke samenwerkingsvorm formeel te maken. 
 
 
Na jarenlange inspanning hiertoe is per 1 juni 2017 de Streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp officieel tot stand gekomen, met een op 28 mei 
gehouden gezamenlijke viering en de ondertekening van de overeenkomst in de kerk van Wilp. 
 
 
Zo kunnen wij binnen het samenwerkingsverband in Christus’ naam een gemeente zijn en blijven: 
 
Samen verder! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visie van de Protestantse Gemeente te Klarenbeek 
 
De Protestantse Gemeente te Klarenbeek wil een gemeente zijn, waarin Christus voorgaat in betrokkenheid op elkaar en op de wereld om 
ons heen. Zij wil dit zichtbaar maken in alle facetten van het gemeente zijn en conformeert zich daarmee aan de kerkorde van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 

 
In Klarenbeek bestaat de gemeentelijke arbeid uit: 
 
1. De eredienst 

In en rond de erediensten ontmoeten we elkaar en vieren we dat we een gemeente van God zijn. 
Voor een veelkleurige gemeente als wij zijn, is dat balanceren tussen de vele wensen en behoeften. We verschillen qua geloofsachtergrond, maatschappijvisie, 
geografische betrokkenheid, leeftijd en ga zo maar door. En toch horen we bij elkaar en willen we samen vieren. Dat vraagt aandacht en zorgvuldigheid. 
Erediensten moeten aansluiten op die veelkleurigheid.  

  
De kerkenraad stelt zich ten doel elke zondag tenminste één eredienst te houden, in eigen dorp of in gezamenlijkheid in één van de samenwerkende gemeentes.  
Zij wil daarmee de voortgang van de liturgie van de gemeente te bewaren, ten dienste van de ontmoeting met God (Vader, Zoon en Heilige Geest) en elkaar.  
Ze beoogt de liturgie (met het behoud van haar heilige karakter, het ‘anders’ zijn van God) te doen aansluiten bij mensen van vandaag, oog hebbend voor en 
respecterend de onderlinge verschillen in geloofsbelevingen, tradities, leeftijden en  
interesses. 
 

2. Het pastoraal werk, vorming en toerusting 
Binnen onze gemeente wordt het ‘omzien naar elkaar’ gezien als een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn;  de betrokkenheid op God en op elkaar is als  
een vanzelfsprekendheid met elkaar verweven. 
 
Ouderen, rouwenden, zieken, mensen in moeilijke omstandigheden, maar ook allen die op kruispunten van het leven staan, zoals bij een huwelijk, een geboorte of 
een jubileum zijn de eersten die in aanmerking komen voor aandacht middels één of meerdere bezoeken. 
Ook in gespreksgroepjes, zoals de Bijbelkring en binnen het jeugdwerk is naast het vormende element ook aandacht voor de persoonlijke omstandigheden. 
    
In onze gemeente wordt het bezoekwerk gedaan door  de predikant, de pastorale ouderling, de jeugdouderling en door bezoekmedewerkers. 
Zij willen er zijn voor de mensen en zoeken samen met hen naar verheldering van hun situatie en begeleiding op de levensweg. 
 
De kerkenraad wil de vrijwilligers bijstaan en waar nodig vorming aanbieden, zodat deze taak zo optimaal mogelijk is uit te voeren.  
Verder staat de kerkenraad open voor andere pastorale of vormende activiteiten, zoals groepsgesprekken, groot-huisbezoeken of gebruik van een vorm van 
internetpastoraat, wanneer blijkt, dat deze initiatieven op prijs worden gesteld.  

 
3. Diaconie  

De diaconie van onze gemeente werkt in nauwe samenwerking met de diaconieën van Voorst en Wilp. Er is inmiddels een gezamenlijk diaconaal beleidsplan, dat 
door de 3 kerkenraden is goedgekeurd.  
Met uitzondering van het plaatselijke diaconale werk kunnen diaconale projecten en donaties gezamenlijk worden gerealiseerd.   
Plaatselijk is er aandacht voor de noodzaak van individuele hulp.  
Er is een goede samenwerking met het R.K. Caritas voor dorpsbrede projecten. Ook worden de initiatieven, die gericht zijn op sociale verbinding, maar in het dorp 
langs andere wegen genomen worden, met belangstelling gevolgd. 

 
4. Jeugdwerk  

Hoewel het aantal kinderen in de gemeente gering is, zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar de jeugd. 
Zolang er belangstelling is kunnen en willen wij voor onze kinderen op de zondagen een vorm van kinder- en jeugddienst in stand houden. Dit geldt eveneens voor 
de oppasdienst. 
Ook de catechese, die nu al enkele jaren weer naar tevredenheid wordt gegeven/ontvangen is een mogelijkheid om de jeugd te bereiken en hiermee willen wij 
verder, zolang daar belangstelling voor is. 



Daarnaast is het zinvol een missionaire houding aan te nemen en ons te richten op projecten in het dorp. Er liggen kansen door samenwerking te zoeken met de 
beide basisscholen. 
Ook is het zinvol de plaatselijke jeugdvereniging te volgen en waar nodig (financieel) te ondersteunen.  
Voor activiteiten voor de jeugd vanaf 12 jaar kunnen we ons richten op het samenwerkingsverband met Voorst en Wilp. Binnen dit verband kan een beleidsgroep 
voor jeugdzaken, met vanuit de 3 gemeentes vertegenwoordigers, de plannen uitzetten.   

 
5. Oecumene 

Ondanks de sluiting van de  R.K. kerk in ons dorp willen wij als Protestantse Gemeente regelmatig met de R.K. geloofsgenoten gezamenlijk activiteiten blijven 
ontwikkelen op kerkelijke en maatschappelijke terreinen. Hiermee kunnen we als geloofsgemeenschappen elkaar verrijken, elkaar tot steun zijn en zo de 
eenheid/broederschap in ons dorp bevorderen. 
Dit alles vanuit de wetenschap één in Christus te zijn is wat ons bindt meer is dan wat ons scheidt. 

 
6. Kerkrentmeesterlijk beheer  

De kerkrentmeesterlijke zaken worden behartigd door de Commissie van Beleid en Beheer.  
Deze commissie wil binnen de Streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp de eigen gemeente in het dorp in stand blijven houden en financiële ondersteuning bieden 
op elk terrein dat wordt aangegeven in de kerkorde.  

 
De commissie wil het goed onderhouden kerkgebouw niet alleen beschikbaar stellen voor diensten en samenkomsten binnen de streekgemeente en het 
oecumenisch verband, maar ook voor -zo veel mogelijk- multifunctioneel gebruik en op deze wijze komen tot een gezonde exploitatie.  

 
 
7. Activiteiten in relatie tot kerk en gemeente 

 
Markten t.b.v. het kerkgebouw: jaarlijks wordt een kerstmarkt gehouden, georganiseerd door een aparte commissie. De kerkenraad ondersteunt deze 
activiteiten en stimuleert de commissie om te komen tot vernieuwende initiatieven. 
 
Een kerk voor het dorp: 
De kerkenraad wil zich missionair opstellen, zich in het dorp laten zien en daar waar mogelijk is betrokken zijn en blijven bij bestaande activiteiten en nieuwe 
initiatieven die een samenbindend karakter hebben.  

 
 
De visie op de verschillende onderdelen wordt in praktijk gebracht naar van tevoren opgestelde jaarplannen.  

 
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 18 februari 2015 

 
Ds. Y.E. van Neck-Pors   H.L. van Ittersum-van Gerner, voorzitter   J.G. Kleverwal-Beumkes, ouderling 
                   
 
 
 
 
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 29 november 2017 is in verband met de vorming van de streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp is het beleidsplan op 
enkele punten herzien. Zie de in rood aangegeven gedeelten. 
 
 
 

 
 
 


