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1. Inleiding  
De kerkenraad wil met dit beleidsplan richting wijkgemeenteleden en bovenplaatselijke 
organen haar wezen en doelstellingen voor de komende jaren duidelijk maken. 
 

2. De Hervormde wijkgemeente Aalsmeer Oost 
 

2.1 situatie  
De Hervormde wijkgemeente Aalsmeer Oost maakt deel uit van de Protestantse Kerk in 
Nederland en is wijkgemeente in de Hervormde Gemeente van Aalsmeer. 
Deze Hervormde gemeente van Aalsmeer bestaat sinds 1- 7 -2008 uit de Hervormde wijken 
Aalsmeer Dorp en Aalsmeer Oost. 
 
De wijkgemeente is deel van de kerk van Jezus Christus die wereldwijd verspreid leeft. 
 

2.2 Kerkgebouwen predikantsplaats  
Het kerkgebouw van de wijkgemeente staat aan de Oosteinderweg 269, 1432 AV en als 
wijkgebouw behoort daarbij 't Anker. 
De pastorie staat aan de Oosteinderweg 273, 1432 AV en de wijkgemeente heeft één 
volledige predikantsplaats. 
 

2.3 Ledental  
De Hervormde wijkgemeente telt per 31-12 -2014: 
 
                                    man              vrouw              totaal 
lidmaten   153   188   341 
doopleden   136   130   266 
geboorteleden    31     19     40 
anders      43     43     86 
totaal        733 
 

3. Wezen en doel van de gemeente  
De Hervormde wijkgemeente Aalsmeer Oost wil gemeente van Jezus Christus zijn, waarin 
Hij door het Woord van God en door Gods Heilige Geest centraal staat. 
De gemeente erkent daarbij:  dat God de Schepper is van hemel en aarde  dat de God is van Abraham, Izak en Israël die zich bekend heeft gemaakt in Jezus 

Christus, zijn Zoon, als verlosser van de Schepping en door zijn Heilige Geest in deze 
wereld leeft en werkt. 

 
Als gemeente worden wij geroepen:  om naar deze God te luisteren,   Hem te leren kennen,   in geloof te gehoorzamen,  in hoop te verwachten,  en in liefde te volgen en te dienen. 
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3.1 Traditie  
De Hervormde gemeente Aalsmeer Oost is een confessioneel evangelische gemeente – deel 
uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland - omdat de hierboven beschreven Bijbelse 
roeping allereerst via de weg van de Reformatie ons heeft gevormd. Tegelijk zijn wij ook een 
gemeente die mede gevormd is door inbreng vanuit reformatorische en evangelische 
vernieuwing. Binnen onze gemeente ontmoeten deze beide lijnen elkaar. We geloven dat God 
ons juist daardoor wil zegenen.  
 

3.2 Roeping  
Vanuit haar wezen en traditie wil de wijkgemeente Kerk van Jezus Christus zijn waarin 
centraal staan:  De openbaring van God door de verkondiging van zijn Woord  De aanwezigheid van God in Schepping, geschiedenis van Israël en de volken  De verlossing van het kwaad door Jezus Christus  De werking van de Heilige Geest in geloof en bekering.  De aanwezigheid van Gods gaven in geloof, hoop en liefde.  De onderlinge zorg voor elkaar in roeping en gemeenschap. 
 

3.3 Taakstelling 
 Vanuit het bovenstaande ziet de wijkgemeente het als haar taken om:  De eredienst te verzorgen als samenkomst van de Gemeente om God te dienen  In deze samenkomst staat de openbaring van God door de lezing en uitleg van zijn 

Woord centraal.  In deze samenkomst zijn gebeden, voorbeden en dankzegging centrale onderdelen.  In deze samenkomst wordt God geloofd door muziek en het zingen van liederen.  In deze samenkomst wordt het Woord ook overgedragen aan jongeren en 
buitenstaanders.  Het leven tot eer van God te bevorderen, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. 

 
Onderstaande waarden liggen ten grondslag bij de uitwerking van de taakstelling.  Open, liefdevol, eerlijk, trouw, betrouwbaar, zijn daarbij woorden die het leven mogen 

bepalen. De leefregels die God geeft in Oude en Nieuwe Testament kunnen daarbij als 
richtsnoer dienen.  Verbondenheid met Israël als het volk van God in de geschiedenis te bevorderen en 
het heil voor Israel te zoeken.  Dankbaarheid, aandacht, hulp en betrouwbaarheid spelen hierin een rol.  Met liefde te leven in de Schepping en met de naaste.  Zorgzaamheid, barmhartigheid, nederigheid en ontzag evenals betrokkenheid bij 
noden en zorgen dichtbij en veraf zijn hierbij van groot belang. 
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4. Beschrijving huidige situatie   
4.1 Erediensten  
Elke zondag wordt in de Oosterkerk, Oosteinderweg 269, minstens één eredienst gehouden. 
De diensten op zondagochtend zijn bedoeld voor iedereen. Dit zijn erediensten, ter ere van de Here 
onze God.  
4.2 De kerkenraad   
Gemeente zijn is ten diepste functioneren als een lichaam, waarbij alle leden van het lichaam 
een inbreng kunnen hebben op basis van hun gaven.  
Meeleven met de gemeente vraagt volgens Gods Woord ook mee-dienen in de gemeente. 
Waardering voor elkaar en ieders gaven is nodig voor een levend en dienend gemeente-zijn.  
Tegelijk vraagt dit leven-als-lichaam ook om de mogelijkheid om toegerust te worden. 
Belangrijk is dat voor allen die zich inzetten duidelijk moet zijn wat er van hen verwacht 
wordt.  
De kerkenraad heeft de taak om in het proces van gemeente-zijn een sturende rol te vervullen 
en de samenhang te bewaken.  
De samenstelling van de kerkenraad moet zo veel mogelijk overeenkomen met de 
veelkleurigheid die de gemeente kenmerkt. 
 
4.3 De bediening van de doop    Wij geloven dat de Bijbel ons leert dat de doop in de eerste plaats een daad van God 

zelf is. Daarom is het zo dat eenmaal met of in water gedoopt zijn voldoende is. Het is 
deze achtergrond die maakt dat in onze gemeente een tweede doop niet mogelijk is. 
Het onderricht en pastoraal beleid richt zich erop dat eenmaal gedoopt zijn voldoende 
is.   Zowel kinderen als volwassenen kunnen worden gedoopt.   De doop door besprenkeling en door onderdompeling zijn zowel Bijbels als 
kerkordelijk toegestaan.  Met volwassenen die gedoopt willen worden, worden afspraken gemaakt aangaande 
deelname aan de belijdeniscatechese die aan de doop vooraf zal gaan.  

 
4.4 Viering Heilig Avondmaal  
Aan het Heilig Avondmaal worden genodigd de belijdende leden van de kerk evenals de 
leden van de wereldwijde kerk die bij ons te gast zijn en gerechtigd zijn in hun eigen 
gemeente het Avondmaal cq eucharistie te vieren. 
Jongeren en kinderen vieren het Heilig Avondmaal mee, niet door aan tafel te gaan en brood 
en wijn te eten en te drinken, maar door ooggetuigen te zijn van het teken dat door Jezus 
Christus is ingesteld ter versterking van ons geloof. 
 
4.5 ‘t Anker   
’t Anker is het gebouw achter de Oosterkerk. Daarin worden jeugd- en gemeente activiteiten 
georganiseerd zoals bv de alpha cursus, gebedskring, praise-avonden, bouwstenen bijbel 
school, filmavond, ontmoetingsmiddagen. 
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5. Beleid  

Voor de komende jaren wil de kerkenraad,  samen met de gemeente, de aandacht richten op 
het in stand houden en evalueren van de huidige activiteiten en ontwikkelen van nieuwe 
activiteiten die aansluiten bij de vragen van de huidige samenleving. 
Via gemeenteavonden worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om mee te denken. 
 

5.1 Kerkenraad  
De samenstelling van de kerkenraad moet zo veel mogelijk overeenkomen met de 
veelkleurigheid die de gemeente kenmerkt.  
De kerkenraad en andere vrijwilligers dienen zich er van bewust te zijn dat zij voldoende 
toegerust zijn voor hun taken. 
 

5.2 Erediensten  
In de erediensten staat de ontmoeting tussen God en mens centraal. De diensten zijn bedoeld 
voor gemeenteleden en belangstellenden. 
Ook zijn er jeugdsamenkomsten  adv thema’s. Deze diensten zijn eigentijds ingericht en 
haken in op de beleving van jongeren. 
 

5.3 Bijbelstudie  
Bestudering van de Bijbel vindt plaats in de diensten en bijbelstudieavonden en/of 
bijbelkringen en catechese. 
Verdieping van het geloof is voor iedereen van belang.  
Voor degenen die leiding geven in de gemeente op welke manier dan ook, is het van belang 
dat ook zij voldoende voeding vinden om te kunnen blijven functioneren en het evangelie te 
kunnen blijven delen.  
 

5.4 Pastoraat  
Het pastoraat bestaat uit:  Het bijstaan van gemeenteleden die in geestelijke nood verkeren.  Het ontwikkelen en versterken van een pastorale netwerkstructuur, waarin 

gemeenteleden oog hebben voor elkaar.  
 
5.5 Jongeren in de gemeente  

Het samenbrengen van jongeren in de leeftijdscategorie 12-25 tijdens activiteiten in onze 
wijkgemeente met als doel: jongeren een plek geven binnen de kerkelijke gemeente, 
vriendschappen sluiten en onderricht geven in het evangelie van Jezus Christus en tenslotte 
inzetten in het werk in de gemeente op allerlei gebied. 
 
Sleutelwoorden hierbij zijn: ontmoeting,vriendschap, veiligheid, activiteiten en christelijk 
onderwijs. 
 
Jongeren zijn opzoek naar zingeving en echtheid. 
Alleen het evangelie van Jezus Christus kan hen dit geven! 
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Jongeren de verantwoordelijkheid geven over een taak in de kerk geeft betrokkenheid bij het 
werk in de gemeente. 
   

5.6 Evangelisatie  
In een van de laatste gesprekken die Jezus met zijn leerlingen had zei Hij: ‘Ga op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen.’ (Mat 28:19) In Zijn laatste woorden vinden wij als 
gemeente de missie en uitdaging voor zending en missionair gemeente zijn.  
Evangelisatie gaat over het ‘op weg gaan’ naar plaatsen en mensen die fysiek dicht bij de 
gemeenschap staan (Aalsmeer en omgeving) en over het ‘op weg gaan’ naar plaatsen en 
mensen die ver van de gemeenschap af staan (de rest van Nederland en de wereld).  
Instrumenten hiervoor zijn oa de tentdienst, activiteiten van de OOST-INN, Aalsmeer over 
HOOP. 
 

5.7 Diaconaat  
Het beleid van de diaconie voor de komende 5 jaar t/m het jaar 2019 is als volgt: 
 

a. Afschaffen van de inflatiecorrectie, zoals sinds 2002, wordt gehandhaafd. 
b. Het saldo van de stichting Rustoord dienen wij specifiek te gebruiken voor 

ouderenzorg in de plaatselijke gemeente Aalsmeer. 
Het saldo wordt tegen een zo hoog mogelijke rente weggezet bij een financiële 
instelling, waarbij geen enkel risico gelopen mag worden! Alle diaken hebben zitting 
in het bestuur van de stichting Rustoord. 

c. Wij houden ons vermogen in stand en zullen het vruchtgebruik in zijn geheel 
aanwenden voor diverse projecten in binnen- en buitenland, ouderenzorg en doelen 
binnen en buiten onze gemeente. Bij onvoorziene omstandigheden zullen wij een deel 
van het vermogen aanspreken. 

d. De inkomsten van de diaconie komen uit de volgende bronnen: 
1. Collecten welke gehouden worden met een specifiek diaconaal doel (doorzend 

collecte) 
2. Midden collecte.  Vanuit de midden collecte gaat 2% naar het fonds Algemene 

Doeleinden.  Het restant wordt verdeeld tussen de diaconie en 
kerkrentmeesters, volgens de verdeling 20-80%. 

3. Pachten van onroerend goed 
4. Rente inkomsten van uitstaande middelen 
5. giften 

e. Het aandeel in het Oiko-krediet zullen wij naar eigen inzicht verhogen of aanpassen. 
(Wel dienen wij rekening te houden met het feit dat de renteopbrengsten bij Oiko- 
krediet een stuk lager zijn). 

f. De diaconie zet het saldo naar eigen inzicht bij die financiële instellingen en/of 
christelijke organisaties weg, die op verantwoorde wijze met dezer gelden om zullen 
gaan. 

g. De diaconie is eigenaar van de gronden onder de gebouwen welke door de hervormde 
Gemeente Aalsmeer worden gehouden. De gronden worden in erfpacht gegeven aan 
de kerkrentmeesters. 

h. De diaconie houdt een Fonds Paulien Naber. Paulien Naber is naar Mexico vertrokken 
om daar in een kinderhuis te werken. Vanuit dit fonds zal zij in de toekomst een 
aanvulling op de AOW kunnen ontvangen. 
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i. De diaconie heeft per jaar een noodfonds ter beschikking van ongeveer € 7.000? 
Vanuit dit noodfonds wordt een gift gegeven voor Noodhulp en onverwachte rampen  
in de wereld. 

j. De diaconie heeft per jaar ongeveer €5.000 ter beschikking om te schenken aan 
diaconale instanties.  

De penningmeester 
De penningmeester is bevoegd alle aan hem aangeboden nota’s te betalen, indien deze 
voor akkoord getekend zijn door de diaken, die verantwoordelijk is voor de gemaakte 
kosten. 
Betalingen boven de € 3000,00 dient hij tevens te laten paraferen door de voorzitter van 
de diaconie. 
 
Liggerboek 
In het liggerboek komen alle financiële goederen,  hypotheken, effecten, leningen en 
verplichting van de diaconie te staan. 
Van alle overeenkomsten etc. wordt een afschrift in het boek geplaatst. De secretaris 
behoudt alle officiële stukken. 
Bij wijzigingen moet het liggerboek direct aangepast worden. 
Er zijn 3 liggerboeken. Eén boek bij de voorzitter, één boek bij de secretaris en één boek 
bij de penningmeester. 
 
Collectes 
De diaconie houdt circa 6x per jaar een collecte die direct doorgezonden wordt aan de 
betreffende instantie en 5x per jaar een Avondmaal collecte ten behoeve van een specifiek 
doel, waarbij het totale gecollecteerde bedrag door de diaconie wordt verdubbeld en direct aan 
de betreffende instantie wordt doorgezonden.  De verdubbeling is maximaal € 2.500,=. 
 
Van de collecten bij huwelijken ontvangt de diaconie 1/3 gedeelte.  
 
Als de diaconie niet de gelegenheid heeft haar vermogen in stand te houden, en hierdoor 
niet met het vruchtgebruik kan werken, is zij genoodzaakt om tijdens de erediensten meer 
te collecteren. 
 

5.8 Vermogensrechtelijke aangelegenheden 
 Het streven van het College van Kerkrentmeesters is om jaarlijks te werken met een positieve 
financiële winst- en verliesrekening.  Het College van Kerkrentmeesters zet daarom 
beleidsmatig in op het in evenwicht houden van inkomsten en uitgaven. 
Uit de jaarrekeningen blijkt dat de exploitatie van het wijkgebouwen Irene en het Anker een 
structureel tekort laat zien in het resultaat. Het wijkgebouw Irene is daarom in 2013 dusdanig 
verbouwd en voor de komende tien jaar verhuurd tbv de dagopvang voor ouderen. Het beheer 
van de beide wijk gebouwen wordt gedaan door vrijwilligers. De coördinatie hiervan ligt bij 
het college van kerkrentmeesters.  
Omdat er veel taken bij de kerkrentmeesters liggen streven we naar de realisatie van een 
commissie financiën. Onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeester 
kunnen zij een aantal taken op zich nemen zoals bv de kerkbalans en de oogstcollecte.Het 
colleg van kerkrentmeesters is verantwoordelijk  voor vermogensrechtelijke aangelegenheden. 
Het streven is om zo veel mogelijk gemeenteleden te betrekken bij deze taken. 
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5.9 Verbondenheid met Israël  
De Bijbel leert ons dat God zich een volk, een land en een stad heeft gekozen. De Bijbel leert 
ons ook over Gods plan met en Zijn beloften aan het volk Israël. Dit is met de komst van 
Jezus de Messias niet veranderd. Als gelovigen uit de volken mogen wij delen in het heil dat 
God in het midden van het volk Israël heeft gerealiseerd.  
Wij weten ons als gemeente onopgeefbaar verbonden met het volk Israël, zoals ook 
beschreven staat in de kerkorde (artikel 1,7). Vanuit deze verbondenheid zoeken wij naar 
wegen om de relatie met onze oudste broeder aan te halen / te herstellen en onze liefde te 
betonen aan Gods volk en het te zegenen naar de opdracht uit Genesis 12:3.  
Tevens biedt de relatie met het Joodse volk aanleiding om als gemeente aandacht te geven 
bijvoorbeeld aan thema-avonden, Bijbelstudies en/of een reis naar Israel. 
 

5.10 Relatie met Algemene Kerkenraad  
Vanuit de kerkorde is een Algemene Kerkenraad (AK) een vereiste. De AK bestaat uit 
afgevaardigden van de wijkkerkenraden Dorp en Oost. We willen alleen bij de AK neerleggen 
hetgeen kerkorderlijk vereist is.  
 

6.  Sterkte- en zwakteanalyse   
Sterktes  Wat gaat op dit moment goed in onze gemeente? Waar we blij mee zijn? De sterke kanten van 
onze gemeente behoeven meestal geen nadere zorg en willen we graag behouden en 
versterken.   We zijn een actieve gemeente, gezien de vele activiteiten en vrijwilligers   We hebben aandacht voor gebed, gezien o.a. de wekelijkse gebedsbijeenkomst, zij het 

dat het aantal bidders klein maar trouw is.  Er is aandacht en zorg voor gemeenteleden en ook voor hen die niet tot de 
wijkgemeente Oost behoren.  Er vindt zowel binnen als buiten de gemeente veel onderlinge ontmoeting plaats.  Er is aandacht voor bijbelstudie, gezien o.a. het kringenwerk  Alle generaties zijn in de gemeente vertegenwoordigd. 

 
Zwaktes  Wat kan er op dit moment beter in de gemeente?  Tieners voelen zich vaak niet aangesproken tijdens de eredienst  Als gemeente zijn we niet altijd uitnodigend naar rand- en buitenkerkelijken  Er zijn momenteel te weinig activiteiten voor jongeren die de 16+ groep uitstromen  Er is te weinig respons op de oproep voor een vrijwillige bijdrage.  Het aantal huisbezoeken is te weinig. 
 
Kansen  Welke kansen zien we voor de toekomst van onze gemeente? Welke nieuwe mogelijkheden 
zijn er om onze rol als gemeente van de Heer duidelijker gestalte kunnen geven?   Interkerkelijke samenwerking biedt mogelijkheden om samen meer te bereiken op het 

gebied van jeugd, diaconie, evangelisatie, etc.  In tijden van crisis kunnen de diaconie en het pastorale team meer zorg bieden aan 
mensen buiten de kerk en zo in contact met hen komen  
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 De ontkerkelijking in Nederland biedt kansen om het evangelie te delen met een 
groeiende groep mensen die weinig tot niets met of tegen de kerk heeft   Het opzoeken en betrekken van mensen die formeel deel uitmaken van onze gemeente 
maar nooit in de diensten aanwezig zijn  Nog een groot deel van de gemeente maakt geen deel uit van een kring. De 
gemeentekringen zijn laagdrempelig en er kan een vorm van onderling pastoraat 
geboden worden  Onze gemeente kent verschillende stromingen. Het is een uitdaging om deze in onze 
gemeente plaats te geven  Bijbelkennis krijgt in het algemeen minder aandacht. Bijbelstudie en bijbelkringen, 
gemeente avond en groot huisbezoek zouden hiervoor een oplossing kunnen zijn. 

 
Bedreigingen  Welke bedreigingen zijn er voor de toekomst van de gemeente? Wat bedreigt ons gestalte te 
blijven geven aan onze rol als gemeente van de Heer?  De vraag is of we de (financiële) capaciteit hebben om de beide wijkgemeenten op 

langere termijn in stand te kunnen houden  De toewijding van jongeren en ouderen wordt steeds vrijblijvender en die tendens is 
ook in de kerk voelbaar 

 


