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Vaststelling 
 

Dit beleidsplan is vastgesteld door de kerkenraad op 11 februari ’21 en is vanaf 01 januari 
2021 geldig. 
Na vijf jaar wordt dit beleidsplan geactualiseerd, herzien en opnieuw vastgesteld. 
Indien noodzakelijk geacht, door de kerkenraad, kan ook tussentijds een herziening 
plaatsvinden. 

 
 

Getekend op de 11 mei ’21  

 

Praeses:  Wnd. Scriba: 
 
 

         

  
Dhr. Bert, A. Hooijsma  Dhr. Bert, A. Hooijsma  
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Voorwoord 

 
 

Een beleidsplan schrijven is niet het eerste waar men aan denkt als men over de kerk, de 
gemeente en haar activiteiten denkt. Toch is het goed om op papier te zetten wat voor 
gemeente wij zijn en wat wij als gemeente willen. Tevens vraagt de nieuwe Kerkorde van de 
Protestantse Kerk in Nederland van iedere plaatselijke gemeente een beleidsplan. 

 

De kerkenraad heeft een commissie benoemd die een concept heeft gemaakt voor het 
nieuwe beleidsplan. Dit nieuwe beleidsplan volgt het oude plan op dat vigerend was sinds 
2015. De opzet van de commissie is besproken in de kerkenraad en gecommuniceerd met de 
gemeente. Daarna is het door de kerkenraad vastgesteld voor een periode van vijf jaar. 

 
In dit plan vindt u verder een korte beschrijving van de gemeente, van de organisatie van de 
gemeente, de activiteiten en de specifieke activiteiten van de verschillende ambten. Telkens 
worden de huidige situatie en de gewenste situatie beschreven. De gewenste situatie vraagt 
uiteraard om actie. Jaarlijks zullen de verschillende ambten, maar ook de kerkenraad, 
bekijken of we op koers liggen voor de gewenste situatie 

 
 

Diepenheim 2021 
 
 

 
Praeses dhr. Bert, A. Hooijsma 
Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Diepenheim 
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Korte beschrijving van de gemeente 
 

 
Diepenheim is een van de acht middeleeuwse steden in Twente. Het is ontstaan in de 
heerlijkheid Diepenheim, die eerst in bezit was van de Heren van Diepenheim en in de 
tweede helft van de twaalfde eeuw door het huwelijk van de erfdochter Regenwice van 
Diepenheim in handen kwam van de graven van Dahl. In 1331 werd de heerlijkheid verkocht 
aan de bisschop van Utrecht. 

 

In 1224 werd de kapel van het Huis Diepenheim verheven tot parochiekerk en het 
bijbehorende grondgebied afgescheiden van de parochie Markelo, waar Diepenheim tot dan 
kerkelijk toe behoorde. De kerk is gewijd aan de Johannes de Evangelist en doet sinds de 17e 
eeuw dienst als Nederlands-Hervormde kerk. Gedurende de Reformatie ging de bevolking 
van Diepenheim overwegend wél over tot het protestantisme, maar bleef de bevolking van 
de tot Diepenheim behorende buurtschap Markveld in grote meerderheid Rooms-katholiek. 

 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Twentse steden Enschede of Oldenzaal, is de 
industrialisatie in de 19de eeuw en daarna aan Diepenheim voorbijgegaan. Het is qua 
inwoners de kleinste Twentse stad gebleven. Vandaar de troetelnaam “Stedeke”. Mede door 
de aanwezigheid van de feodale landgoederen en kastelen rondom de kern heeft het door 
de eeuwen heen zijn landelijke karakter behouden. Tot ver in de 20e eeuw is arbeid in de 
agrarische sector de belangrijkste bron van inkomsten voor de inwoners geweest. Voor 
zover bekend heeft Diepenheim dan ook officieel nooit stadsrechten gekregen. Wel schijnt 
de heer van Diepenheim een soort stadsrecht te hebben verstrekt. Een document daarover 
zou in 1597, toen het oud-archief door brand is verwoest, verloren zijn gegaan. Het 
stadsrecht is in 1602 opnieuw op papier gezet in de vorm van het nieuwe stadsboek. 

 

Diepenheim had een station aan de spoorlijn Neede - Hellendoorn. Het gebouw staat er nog. 
Eerder heette het latere station Markelo aan de spoorlijn Zutphen - Hengelo station 
Diepenheim. 

 

Tot de vorming van de gemeente Hof van Twente in 2001 was Diepenheim de kleinste 
gemeente in Overijssel met een oppervlakte van 2644 hectare, 1024 woningen en 2754 
inwoners. 
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Wat is ons profiel en onze missie 

Profiel 

De Protestantse Kerk in Nederland is vanouds een Presbyteriaan-synodale kerk, met een 
sterk accent op de woordverkondiging op basis van de belijdenisgeschriften. De laatste 
decennia hebben de kerken die in de Protestantse Kerk gefuseerd zijn een 
veranderingsproces doorgemaakt: er is een sterke nadruk op de eigen verantwoordelijkheid 
van de gemeenteleden, verschillen in geloofsopvattingen worden steeds meer zichtbaar. In 
hoofdlijnen kennen we twee organisatievormen van gemeenten: de geografische en de 
mentale. En we kennen gemeenten in allerlei soorten en maten. De PKN onderscheidt zes 
profielen. 

 

1. Het oecumenisch-apostolaire of diaconale profiel. Vooral zichtbaar in steden. De kerk is er 
voor anderen, voor de wereld, gericht op heelheid, gerechtigheid en vrede. Kernwoorden in 
dit model zijn: openheid, vrijheid, dienstbaarheid en solidariteit. 

 
2. Het klassiek-gereformeerde profiel. Centraal staat de woordverkondiging. Het Woord laat 
mensen hun nood (de zonde) kennen, maar ook hoe zij daaruit verlost kunnen worden door 
het werk van Christus. Er is veel aandacht voor het pastoraat. Ook de heiliging van het leven 
is belangrijk: de geboden als leefregel. 

 

3. Het evangelische profiel. De nadruk ligt op persoonlijke bekering en wedergeboorte. 
Uitgangspunt voor het dagelijks leven is de persoonlijke relatie met God in de ontmoeting 
met Jezus Christus. Er is veel aandacht voor bijbel studie en ontmoeting in zogenaamde 
groeigroepen. De nadruk ligt op het “ambt van alle gelovigen”. 

 

4. Het conciliaire profiel. De kerk is een zoekgemeenschap. Deze staat een open en plurale 
leergemeenschap voor, met volop ruimte voor communicatie en dialoog. Geloven als 
zoektocht. Er is een veelheid aan geloofsuitingen, zoals ook de bijbel een verzameling is van 
zeer uiteenlopende geloofsgetuigenissen. 

 
5. Het liturgisch profiel. De viering staat in dit model centraal. De werkwoorden vieren-leren- 
dienen-delen zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden, maar wel in deze volgorde. Er is veel 
aandacht voor de functie van het kerkgebouw. 

 

6. Het profiel “Kerk met een aanbod”. Pastores zijn niet alleen beschikbaar voor (kern)leden, 
maar ook voor buitenstaanders. De behoeften van mensen worden serieus genomen en in 
verband gebracht met het evangelie, onder meer door aandacht voor het kerkelijk jaar. Dat 
betekent begeleiding bij overgangs- en crisissituaties, aandacht voor het zoeken naar 
zingeving en overdragen van normen en waarden. 

 

De gemeente Diepenheim wordt gekarakteriseerd door zowel conciliaire als het liturgisch 
profiel. Onze gemeente is een veelkleurige gemeente waar ruimte is voor vele 
denkrichtingen en meningen. Ieder mens is uniek en geloven is een persoonlijke zoektocht 
met Gods Woord als bron. De kerkdienst is voor ons belangrijk. Samen vieren, beleven en 
bewogen zijn met hen, die dichtbij of veraf onze hulp nodig hebben. 
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Missie 

De Protestantse Gemeente Diepenheim, maakt deel uit van de wereldwijde christelijke kerk, 
van alle tijden en van alle plaatsen. Zij is een geroepen gemeenschap in Jezus Christus om in 
de verwachting van de komst van Gods Koninkrijk te leven. 

 

Zij laat zich steeds inspireren door de Heilige Schrift, door de geloofsgetuigen uit heden en 
verleden, en verricht zo haar dienstwerk in deze wereld, ver weg en dichtbij. De christelijke 
gemeenschap is een open huis waar mensen worden uitgenodigd om elkaars deelgenoot te 
worden op weg naar het Koninkrijk, ongeacht afkomst, ras, geslacht, leeftijd, seksuele 
geaardheid, godsdienst en politieke voorkeur. 

 
We geloven dat juist in deze kleurrijke ontmoetingen, vieringen, leerbijeenkomsten en 
zorg, Jezus Christus zichtbaar wordt als de levende. 

 

Wij verstaan het daarom als onze roeping om: 
• Gemeente te zijn die open is, gastvrij en naar buiten gericht; 
• Gemeente te zijn waarin gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen 

participeren; 
• missionaire en diaconale gemeente te zijn die met woord en daad getuigt van het 

evangelie, dienend en barmhartig, opkomend voor gerechtigheid. 
 

Wij geven uitvoering aan onze missie: 
 

Als gastvrije kerk: 
• Openheid, ruimte voor uiteenlopende meningen, opvattingen en geloofsbelevingen 

binnen de christelijke traditie. 
• Goede sfeer, betrokkenheid en verdraagzaamheid. 
• Pastoraat is een opdracht van de hele gemeente. 

 

Door het vieren: 
• Samen bidden, zingen en belijden, dienst van het Woord en viering van de 

sacramenten. 
• Zorg voor liturgie en verscheidenheid. 
• Ruime plaats voor iedereen van jong tot oud. 

 

Door het leren: 
• Leren wat Gods Woord ons te zeggen heeft. 
• Leren is een gezamenlijke activiteit van de hele gemeente. 
• Leren gebeurt in: diensten, (groot)huisbezoeken, provider en gespreksgroepen. 

 

Door het dienen: 
• Zorg voor en omzien naar elkaar, binnen onze gemeente maar ook daarbuiten. 
• Steun verlenen waar nood is, wereldwijd, maar ook dichtbij. 
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Beschrijving organisatie van de gemeente 

De protestantse gemeente Diepenheim maakt deel uit van de Protestantse Kerk in 
Nederland. 

 

Bestuurlijk 

De kerkenraad heeft, onder andere, tot taak de zorg voor de dienst van Woord en 
sacramenten en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld. Ze 
wordt geacht de gemeenschap van de kerk en haar omgeving te bevorderen. Zij heeft 
de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming. 
Om dit te kunnen doen bestaat de kerkenraad uit een predikant, ouderlingen en diakenen. 
De ouderlingen zijn onderverdeeld in wijkouderlingen en ouderlingen die lid zijn van 
het College van Kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er diakenen. 
De huidige kerkenraad bestaat uit vier ambtsdragers en een predikant. De ambtsdragers 
zijn onderverdeeld in (vacant twee ouderlingen), twee diakenen en twee ouderling-
kerkrentmeesters. 
De voorzitter en scriba van de kerkenraad worden gekozen uit de ambtsdragers van 
de kerkenraad. 
Huidige kerkenraad is tevens het dagelijks bestuur, dit omdat er wijzig beschikbare 
ambtsdragers zijn.  
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Betaalde medewerkers 
 
 
 
 
 

Functie Aangestuurd door/contact Taak 

Predikant Kerkenraad Predikant 

Koster(s) Kerkrentmeesters Kerkgebouw geschikt maken en 
houden, voor erediensten en 
andere activiteiten; gastvrouw/heer 

Organist Kerkrentmeesters Muzikale begeleiding erediensten 
en een bijdrage leveren aan de 
liturgie 

Administrateur Kerkrentmeesters Financiële administratie 

 
 
 
 

De gemeente in wijder verband 
 

De Protestantse Gemeente Diepenheim is georganiseerd in grotere verbanden binnen de 
Protestantse Kerk Nederland en onderverdeeld bij de classis Enschede. We maken deel uit 
van de Raad van Kerken Nederland. 

 

Communicatie en media 
 

De communicatie binnen de Protestantse Gemeente Diepenheim en naar buiten toe vindt 
plaats door middel van het Hervormd blad “Kontakt” (verspreidingsgebied Diepenheim e.o.) 
en persberichten in plaatselijke en regionale media. Het Kontakt heeft een redactie van drie 
personen en verschijnt 11 keer per jaar. Het blad wordt verspreid onder alle leden en 
belangstellenden huis aan huis. De wekelijkse diensten en dienstdoende predikanten 
worden vermeld in lokale en regionale media. 
Daarnaast houden wij iedereen ook digitaal geïnformeerd via onze website: 
www.pkn-diepenheim.nl en verschillende facebook pagina’s. Indien een project zich ervoor 
leent worden er ook posters en flyers gedistribueerd. 

http://www.pkn-diepenheim.nl/
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Het gemeente-zijn 
 

Huidige situatie 
 

Wij zijn een gemeente die zich baseert op het evangelie van Jezus Christus, waar begrip is 
voor verschillende opvattingen en waar naar deze opvattingen geluisterd wordt. Er is iedere 
zondag om 10.00 uur een kerkdienst. Bij iedere dienst ontvangt een kerkenraadslid de 
bezoekers aan de deur. De kerkdiensten kunnen worden gevolgd op het Youtube kanaal van 
de kerk. Iedere zondag is er na de dienst gelegenheid om elkaar te begroeten bij een kopje 
koffie of thee in naastgelegen kerkelijk gebouw de Molenaarshof. Daarnaast houden wij 
geregeld bijeenkomsten gedurende het jaar om de gemeente de mogelijkheid te bieden hun 
wensen en visies kenbaar te maken aan de kerkenraad. Die input wordt meegenomen en 
overwogen hoe deze of en hoe uit te kunnen voeren. 

 
 

Gewenste situatie 
 

Wij willen een open, gastvrije kerk zijn. Wij proberen een gemeente te zijn waar iedereen 
zich thuis voelt. Als gemeente proberen we er ook te zijn voor mensen die niet actief 
meeleven, maar op bepaalde momenten toch een beroep op ons doen, zoals bij overlijden, 
maar ook bij doop en huwelijk. 

 
Wij willen een gemeente zijn die geïnspireerd door het Woord handelt en deel uitmaakt 
van de wereld waarin wij leven. Wij proberen als gemeente te laten zien wat ons beweegt 
en wat wij doen. Wij willen er zijn voor mensen in nood, door middel van een luisterend 
oor en een helpende hand.  

 
 

Verbeter/aandachtspunten 
 

• Bereidheid bij gemeente vinden om verantwoording te nemen en plaats te nemen als 
ambtsdrager in de kerkenraad.  

• Zoeken naar vormen van betrokkenheid voor mensen die geen kerkdiensten bezoeken. 
• De informatievoorziening naar gemeenteleden en mensen erbuiten op peil houden zodat 

men op de hoogte is en blijft van de activiteiten van de gemeente. 
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De erediensten 

 
Huidige situatie 

 

De erediensten kennen min of meer een vaste liturgische opzet. In de erediensten wordt ook 
aandacht besteed aan het gebeuren in de wereld in de gebeden en in de prediking. Voor 
bijzondere diensten wordt een aparte liturgie samengesteld en wordt er een orde van dienst 
gedrukt. Dit geeft mede de mogelijkheid om liederen uit verschillende bronnen te gebruiken. 

 
De gemeenteleden worden, naast het meezingen van de liederen, betrokken bij bijzondere 
erediensten door de bemoediging en groet in wisselspraak met de voorganger uit te preken. 
Het Kyrië-gebed wordt soms door de gemeente beantwoord met het zingen van een lied. 
Het 'Onze Vader' wordt ter afsluiting van de voorbeden gezamenlijk uitgesproken.  

 

Tijdens de kerkdienst is er geen kindernevendienst meer voor kinderen. Gezien het zeer lage aantal 
kinderen wat de dienst bezoekt is deze tot nadere orde stopgezet. Zo ook voor de kinderopvang.  
De gemeente maakt gebruik in de diensten van vier organisten, die bij toerbeurt de muzikale 
begeleiding van de erediensten verzorgen. 
 
Tweemaal per jaar wordt er een dienst gehouden met de titel: Preek van de Leek. Hierin is 
er iemand uit de samenleving die de dienst inkleurt met zijn Bijbelteksten, bijzondere 
verhalen en overdenking.   
 
In een experimentele fase zijn wij om de zondagsdienst een andere vorm te geven. Niet 
meer het vaste liturgische opzet maar een hedendaagse die past bij de tijd waarin wij leven.   

 
 

Gewenste situatie 

• De huidige situatie is slecht voor de toekomst. 

• Participatie van gemeenteleden in de eredienst zal met mate toegepast worden. 

• Pastorale werkgroep van gemeenteleden die het pastoraat wel willen behartigen en hun inzet 
geven maar geen beleidsmatige verantwoording willen hebben in de kerkenraad.  Deze 
stimuleren en mogelijk uitbreiden met nieuw aanwas.
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Pastoraat 
 

Gemeentepastoraat 
 

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland, Artikel V, lid 3 staat dat de 
ouderlingen in het bijzonder geroepen zijn tot: 

 

• De zorg voor de gemeente als gemeenschap. 
Dit is heel breed; wij denken onder meer aan alert inspelen op signalen uit de gemeente; 
speciale verantwoordelijkheid om naar de gemeenteleden om te zien en het omzien naar 
elkaar binnen de gemeente te bevorderen; het (samen met de predikant) uitdenken en 
voorbereiden van allerlei activiteiten, waaronder groothuisbezoek; Het dragen van 
medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten. Regelmatige 
evaluatie binnen het pastoraat van de gang van zaken tijdens de wekelijkse en bijzondere 
kerkdiensten. 

 
• De herderlijke zorg en het opzicht. 
Voor het bezoek kunnen er verschillende aanleidingen zijn. Bij “opzicht” denken wij aan het 
bewaken van een respectvolle houding ten opzichte van elkaar en van ieders 
geloofsbeleving. 

 

• De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire 
roeping. Hieronder verstaan wij het bedenken en initiëren van activiteiten, waaronder 
gespreksgroepen e.d. Bij de missionaire roeping denken wij aan activiteiten “naar buiten 
toe”: bevorderen van de toegankelijkheid/openheid van de kerk. 

 
Huidige situatie 

 

In het pastoraat hebben zitting: 
• Predikant 
• Bij het pastoraat is er ondersteuning van het Pastoraal team. De mensen van het 

Pastoraal team helpen het pastoraat met bezoekwerk. 

 
Bij bezoekwerk van het pastoraat en het Pastoraal team onderscheiden we verschillende 
categorieën: 

• Nieuw-ingekomen: 
de nieuw-ingekomen worden bezocht door de wijkouderling of predikant 
en krijgen informatie over onze gemeente. 

 
• Ouderen: 

Voor deze categorie is bezoek op maat georganiseerd. Predikant en 
Pastoraal team bepalen afhankelijk van vraag en noodzaak het bezoek. 

 

• Bij ernstige ziekte en bij overlijden is er begeleiding door de Predikant.
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• Wanneer er speciale gelegenheden zijn, zoals een geboorte, jubileum, 
examen, of bij een minder ernstige ziekte: proberen de Predikant, 
ouderlingen en diaconie daarvan op de hoogte te raken. 

 
• De ouderlingen, diaken en of mensen van het Pastoraal team brengen ook 

een verjaardag bloemetje bij mensen van 80 jaar en ouder. 
 

De kerkenraad ziet het niet als taak van de dominee en/of de ouderlingen om alle 
ingeschreven leden (geboorteleden, doopleden en lidmaten) met een zekere regelmaat te 
bezoeken. Als er bijzondere diensten zijn leidt de dienstdoende pastoraal teamlid de 
bijzondere dienstencommissie en komt samen met de predikant tot de invulling van deze 
dienst. 

 

Gewenste situatie 
 

• De administratie van leden moet kloppen; te vaak zijn er onjuistheden (LRP systeem). 
Voortdurend moet dit onder de aandacht zijn van de ouderlingen, predikant en 
administrateur. 

 
• Pastoraal team goed blijven inzetten in het gemeentewerk. 

 
• Onderzoeken aan welke vormen van ontmoeting: gespreksgroepen, 
winterwerkactiviteiten en “op visite bij de Dominee” er behoefte is en hieraan gevolg geven. 
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Jeugd- en jongerenwerk 
 

Er is momenteel geen jeugd en jongerenwerk meer in onze gemeente. 
• Jeugddiensten, 12-25 jaar 
De doelstelling van de jeugddiensten is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld 
van de jongeren. Aan de jongeren wordt vooral ruimte geboden voor hun verhaal, vragen en 
ideeën. 

 
 

Huidige situatie 
 

Zowel de oppas als de kindernevendienst worden momenteel niet meer gehouden. Dit 
door het missen van deze leeftijdsgroep. 

 

Gewenste situatie 
 

• Gemeente leden aansporen hun kinderen weer mee te nemen naar de kerk en de 
activiteiten van de kerk.  
 
• Voldoende pastorale teamleden behouden en zoeken naar nieuwe ouderlingen. 

 
• De jeugd moet onze belangstelling blijven houden. 
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Diaconie 

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, Artikel V, lid 3 staat dat de 
diakenen in het bijzonder geroepen zijn tot: 

 
• De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de 

liefdegaven, 
 

• De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, 
 

• De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping, 
 

• De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente 
van diaconale aard. 

 

Huidige situatie 
 

Avondmaal vindt twee keer per jaar plaats, waarbij één diakenen, pastoraal teamlid en de 
predikant behulpzaam zijn. 

 

Collectes 
 

Van de twee collectes, die tijdens de kerkdienst worden gehouden, is de eerste steeds 
bestemd voor de diaconie(werk). De kerkenraad stelt jaarlijks het deurcollecterooster vast. 
Een deel daarvan wordt door “Kerk In Actie”, de landelijke diaconie van de Protestantse 
Kerk Nederland, aanbevolen aan de plaatselijke diaconieën. Deze aanbeveling wordt meestal 
overgenomen. Voor het overige mag de diaconie zelf bepalen aan welke doelen de 
collecteopbrengsten worden besteed. We hebben een aantal vaste, deels regionale, 
collectebestemmingen, bijvoorbeeld, vrijwillige hulpdienst, voedselbank enz. 
Gemeenteleden, die zelf een suggestie willen doen voor een diaconale collectebestemming, 
worden van harte daartoe uitgenodigd. Door veel stichtingen en instanties wordt om 
geldelijke steun gevraagd. De hoogte van de bijdragen is afhankelijk van het belang dat de 
diaconie aan de aanvragers toekent. 

 

Ouderen- en ziekenzorg 
 

Wekelijks wordt een bloemengroet vanuit de kerk ter bemoediging gebracht bij een 
gemeentelid of een inwoner van Diepenheim e.o. Daarnaast worden er met lentedienst en 
Kerst (bloemen, kerst attentie) groeten ter bemoediging bij zieken en ouderen in onze 
gemeente gebracht. 

 
Boekhouding 

 
De inkomsten van de diaconie bestaan uit collecten, giften en rente. Uiteraard houdt de 
diaconie de inkomsten en uitgaven zorgvuldig bij en leggen daarover verantwoording af aan 
de kerkenraad middels het overleggen van de jaarstukken. De financiële stukken liggen 
jaarlijks ter inzage voor de gemeente. Mocht u vragen hebben over de besteding van onze 
inkomsten, dan kunt u ons altijd daarover aanspreken. 
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Gewenste situatie 
 

• Huidige beleid en uitvoering en op peil houden. 
 

• Voldoende diakenen aantrekken en behouden. 
 

• Meer invulling geven aan het zendingswerk door het organiseren van minimaal 1 
zendingszondag per jaar (ZWO). 

 

• Bewustwording van en betrokkenheid bij zendingsprojecten vergroten. Dit kan door 
meer aandacht in “Kontakt”. 
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College van Kerkrentmeesters 
 

Artikel V van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland vermeldt naast de 
pastorale taak van de ouderlingen, de verzorging van de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van de gemeente voor zover van niet-diaconale aard. Deze taak is 
uitgewerkt in Ordinantie 11, artikel 2 punt 7, waar staat dat het college van 
kerkrentmeesters tot taak heeft: 
a. Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en 

onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en 
werken van de gemeente door: 

- Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting 
en de jaarrekening van de gemeente; 

- Het zorgdragen voor de geldwerving; 
- Het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en 

de andere activiteiten van de gemeente; 
 

En voorts: 
b. Het beheren van de goederen van de gemeente; 
c. Het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting 

geformuleerde, personeelsbeleid; 
d. Het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die 

krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet diaconaal 
terrein; 

e. Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen 
en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst 
in dienst van de gemeente werkzaam is; 

f. Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, 
het belijdenisboek en -indien aanwezig – het trouwboek; 

g. Het beheren van de archieven van de gemeente; 
h. Het beheren van de verzekeringspolissen. 

 

Huidige situatie 
 

Het college van kerkrentmeesters (CvK) kent verschillende functies, die onder de leden is 
verdeeld. Een kerkrentmeester is belast met het bijhouden van de ledengegevens. De 
administrerend ouderling-kerkrentmeester verzorgt het secretariaat en stuurt de 
administratie aan. Daarnaast zijn er kerkrentmeesters die beheer en onderhoud uitvoeren. 

 
Geldwerving 

 

De geldmiddelen worden verkregen uit vrijwillige bijdragen, collecten in kerkdiensten voor zowel 
het plaatselijke kerkenwerk als bijvoorbeeld het restauratiefonds en orgelfonds en bijdragen voor 
het solidariteitsfonds. Overige bruto-inkomsten komen zoal uit bazaar bloemenfonds en inkomsten 
gebouwen etc. 
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Financieel beheer 
 

De rekening van baten en lasten van de gemeente vertoont de laatste jaren een positief 
resultaat. Aan de batenkant vormen de inkomsten uit gebouwen, rentebaten samen 
met de onder geldwerving genoemde posten de belangrijkste inkomstenbronnen.  
Aan de lastenkant zijn vooral de personeelskosten (predikant, koster en organisten) 
alsmede de lasten van de gebouwen (Kerk, Molenaarshof en pastorie) aanzienlijke 
posten. De financiële positie mag gezond genoemd worden. 

 

De administratie is in handen van een vrijwilliger uit de gemeente. De loonadministratie 
en de controle is uitbesteed. De begroting wordt door het CvK opgesteld. Zowel jaarrekening 
als begroting worden door de kerkenraad vastgesteld en goedgekeurd. Tevens worden zij 
tijdens een gemeenteavond behandeld en ter inzage gelegd. 

Beheer van onroerende zaken 

De kerk 
Regelmatig wordt de kerk door de Monumentenwacht gecontroleerd. Op basis van 
hun bevindingen en adviezen wordt door het CvK een plan van aanpak opgesteld. 
Onderhoud wordt waar mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. Naast de kerk bevindt zich het in 
2010 vernieuwde “Molenaarshof”. Dit gebouw bestaat uit een zaal welke kan worden opgedeeld in 
twee zalen, een keuken een toiletgroep, een familiekamer en twee opbaar kamers. In het komende 
jaar zal deze gemoderniseerd worden naar eigen tijds uitstraling en een multifunctionele 
inzetbaarheid.  

 
De pastorie 
De pastorie bevindt zich naast de kerk op het perceel bekend als Grotestraat 3. Dit pand is 
beschikbaar voor de predikant en zijn/haar gezin. Momenteel is deze verhuurd aan 
derden. 

 

Beheer van het archief 
De archieven van de gemeente liggen opgeslagen in de Molenaarshof en worden 
beheerd door een vrijwilliger onder toezicht van de CvK. 

 

Personele zaken en administratie 
 

Personele zaken 
In de gemeente is een predikant werkzaam voor 50% van de werktijd. Aanvulling vindt plaats 
door gastpredikanten voor preekbeurten te vragen en door extra bezoekwerk door de 
ouderlingen. 

 
De ledenadministratie wordt gevoerd door een voormalig ouderling. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van het systeem van de Protestantse Kerk in Nederland, LRP. 
De doop- en trouwboeken worden, bij iedere gebeurtenis bijgewerkt en bewaard door 
de kerkrentmeesters. 
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Gewenste situatie 
 

De volgende punten zullen in de toekomst extra aandacht krijgen van het CvK: 

• Kerkbalans kent al jaren een stagnerende lijn. Deze lijn willen we graag stijgende hebben. 

• De kerkgang loopt geleidelijk terug. Hier geldt wel dat kerkbezoek onder ouderen hoger ligt. 
Jongeren zijn bijna nimmer aanwezig. Betrokkenheid van jongeren moet gestimuleerd worden. 

• Voorlopig wordt geen groot onderhoud verwacht aan de gebouwen. We dienen alert te blijven 
op de toestand om toekomstige problemen zo snel mogelijk op te sporen en op voorhand 
hierop in te kunnen spelen bijv. voor subsidiemogelijkheden. 

• Pastorie willen wij behouden voor de gemeente en toekomstige voorgangers of mogelijke 
inzet voor gemeentelijke activiteiten.  

• De vrijwilligers, zowel voor de kerk als voor de Molenaarshof, zijn voornamelijk ouderen. Om 
werkzaamheden in eigen beheer uit te kunnen blijven voeren is ook hier de betrokkenheid van 
jongeren gewenst. 
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Tot slot 
 

De wereld en mensen veranderen. De rol en positie van de kerk zal hierdoor mee veranderen.  

Vasthouden aan het oude zal deels veranderen en er zullen nieuwe vormen en invullingen gegeven 
worden aan het gemeente zijn in Diepenheim. Hoe we dat gaan doen zullen we de komende tijd 
met de gemeente gaan bespreken. Dit in de overtuiging van het geloof in onze God en Heiland, 
want zijn woord veranderd niet.  Als protestantse gemeente van Diepenheim willen we de 
boodschap van Gods liefde blijven uitdragen op een manier die past in de wereld van vandaag en 
bij de mensen in onze omgeving. Dat doen we niet alleen als kerkenraad maar samen met de  
gemeente onder de bezieling van Gods Geest en met de talenten die hij of zij daarvoor gekregen 
heeft.  


