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1 Inleiding  
 
Nu we de stap zetten om samen verder te gaan als de Protestantse Gemeente te Lingestreek  is het wijs en nodig 
tot een beleidsplan te komen om het gezamenlijk beleid voor de komende vijf jaren te omschrijven zoals 
aangegeven in de kerkorde van de PKN. 
Kanttekening hierbij is dat er op dit moment nog geen gezamenlijke kerkenraad is van de nieuw te vormen 
gemeente die dit beleidsplan kan vaststellen en dat er in vijf jaar veel kan veranderen. Het beleid in dit plan 
geformuleerd is in eerste instantie gebaseerd op de eerdere beleidsplannen van de afzonderlijke gemeentes van 
de Streekgemeente tussen Lek en Linge en de gegroeide praktijk van samenwerking. Omdat het beleid vooraf 
gaat aan de financiële onderbouwing, worden er ondanks het boven gestelde, lijnen naar de toekomst uitgezet. 
In dit beleidsplan zal worden gesproken van “kernen”. Daarmee bedoelen we stad en dorpen Zoelen, Kerk- en 
Kapel Avezaath, Asch-Erichem en Buren. Er zijn dus vier kernen, met zes kerkgebouwen in de nieuwe 
Protestantse Gemeente. 
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2 Wie zijn wij? 
 

2.1 Waar staan we voor?  
De basis van de PG te Lingestreek is het geloof in God de Vader die Schepper en Bewaarder is van de hemel en de 
aarde, dat Hij tot ons is gekomen in Jezus Christus om ons te redden en dat Hij ons nabij wil zijn door de Heilige 
Geest. De bijbel is hierbij de leidraad voor het leven. We zijn een geloofsgemeenschap met een missie. We weten 
ons aangesproken door de onvoorwaardelijke liefde van God die zichtbaar is geworden in Jezus Christus. We 
weten ons door Hem op weg gezonden op de plaats waar wij wonen, werken, leven. De viering van de eredienst 
is daarbij het hart van de gemeenschap. Ook andere vormen van ontmoeting en gemeenschap zien we als 
volwaardige vormen van kerk-zijn. 
In elk van de kernen is de PG te Lingestreek de belangrijkste stroming. Daarom willen we in elke plaats open 
staan voor alle bewoners, en onze kerk een gastvrij huis laten zijn. 
Elke kern heeft minimaal één eigen kerkgebouw dat gekoesterd wordt als teken van Gods barmhartigheid in de 
tijd, een baken in de plaats, tegelijk een grote kostenpost is en veel vrijwilligers vraagt voor behoud en 
onderhoud. In die spanning zijn wij kerk in onze dorpen. We zijn samengegaan omdat we er op vertrouwen en er 
aan willen werken dat er ook voor de kinderen van nu en voor toekomstige generaties een kerk zal zijn, waar het 
evangelie verteld en voorgeleefd wordt. 
 

2.2 Wat doen we al samen?   
Huidige situatie 
De dorpen Asch, Erichem, Kerk- en Kapel Avezaath, Zoelen, Rijswijk en Ravenswaaij en stad Buren hebben tien 
jaar lang samen de Protestantse Streekgemeente tussen Lek en Linge gevormd. De deelnemers werkten op de 
volgende punten samen:  

• iedere maand een grote of kleine streekdienst, in de maanden juli en augustus en in de voorjaars- en 
najaar vakantie zes grote streekdiensten; 

• het kringwerk voor volwassenen werd grotendeels gezamenlijk gehouden;  
• er was samenwerking op het gebied van jeugd-catechese en belijdeniscatechese.  
• De pioniersplek Connection heeft enkele jaren goed gefunctioneerd en een werkbaar concept 

opgeleverd, dat mogelijk weer uit de kast gehaald kan worden in de toekomst 
 
Nieuwe gemeente 

De PG te Lingestreek beschikt over zes kerkgebouwen waar de activiteiten en de erediensten volgens rooster 
plaatsvinden. Er is één predikant in deeltijd verbonden en een vacature van ongeveer 0,5 – 0,8 fte. De kernen 
Asch- Erichem, Buren, Zoelen en Kerk- en Kapel-Avezaath gaan verder als de PG te Lingestreek. We zoeken hierbij 
naar balans tussen de eigenheid en noden van elke plaats, een gezonde financiële onderbouwing en de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om het evangelie in dit deel van de Betuwe te laten klinken en handen en 
voeten te geven. 
De diakenen kennen al een verregaande vorm van samenwerking. Nu we één gemeente zijn dragen de 
kerkrentmeesters en de kerkenraad de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beheer en zorg voor de kerkelijke 
goederen en bezittingen.  
Met de kerkenraden van Rijswijk en mogelijk ook Ravenswaaij zal in onderling overleg door de kerkenraad van de 
PG te Lingestreek een vorm van samenwerking overeen gekomen, om elkaar over en weer van dienst te kunnen 
zijn. 
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2.3 Samenstelling van de gemeente 
Na samenvoeging van de LRP gegevens, is de beginstand bekend. Schatting nu is: belijdende leden 450, 
doopleden 885, overige ingeschrevenen: 150 
Om het lokale pastoraat goed te laten verlopen is zorgvuldige verwerking van de LRP-gegevens noodzakelijk in de 
nieuwe gemeente PG te Lingestreek. Een goede afstemming met de vrijwilligers in de kernen is van groot belang: 
die dienen over actuele gegevens te kunnen beschikken van de leden die tot de kern behoren.  
 

  



Beleidsplan Protestantse Gemeente te Lingestreek versie 2.2        -----         Blad: 6 
 

3 Wat doen we en wat willen we? 
 

3.1 Vieringen  
Nu 
In elke plaats van de PG te Lingestreek vinden vieringen plaats op zondagmorgen. De frequentie verschilt van 
plaats tot plaats. Tussen sommige plaatsen is een grote samenwerking, anderen blijven meer op zichzelf. Veel 
mensen hechten er aan in hun eigen woonplaats naar de kerk te gaan.  
Naast de vieringen op zondagmorgen zijn er het Avonduur en “Ruimte voor Stilte”  in Kerk- en Kapel-Avezaath. 
In Zoelen worden in de veertigdagentijd gebedsmomenten georganiseerd en in de Stille Week voor Pasen zijn er 
ook buiten de zondagen om vieringen in verschillende kerken. 
Op dit moment zijn er vrijwel geen aparte vieringen voor jongeren en jonge gezinnen. De kinderen hebben in 
verschillende plaatsen een zondagschool, of een viering van jong en oud samen, in het bijzonder rond de 
feestdagen. De pioniersplek Connection vervulde een behoefte die nu niet ingevuld wordt. 
 
Straks 
We willen er naar streven dat we het Heilig Avondmaal vieren in een gezamenlijke dienst van de PG te 
Lingestreek. Door het samengaan wordt het mogelijk om één zondag per maand op één of twee van de 
vierplekken een dienst voor jong en oud vorm en inhoud te geven. In elk geval zal er elke zondag vanuit de 
gemeente minstens één dienst ook digitaal worden uitgezonden. Het College van Kerkrentmeesters zal 
zorgdragen voor de apparatuur en uitzendingen vanuit ieder kerkgebouw mogelijk maken, dit kan ook mobiele 
apparatuur zijn. 
Op Kerstnacht/morgen, Pasen en de Gedachtenisdienst zal er in elke kern een kerkdienst zijn. 
We streven er naar de kerkmusici te stimuleren om samen te werken, zodat alle talent in de gemeente elkaar kan 
vinden en de eredienst tot een feest kan maken. 
 
In plaats van vijf roosters, zal de kerkenraad één rooster opstellen van alle vieringen in de kernen. De kerkenraad 
moet zich in samenwerking met het pastorale team beraden op de mogelijkheden om het aanbod van 
samenkomsten en erediensten voor verschillende doelgroepen aansprekend te maken.  
In het pastorale team zal een voorganger (predikant of kerkelijk werker) met specialisatie jeugd- en jongerenwerk 
moeten worden opgenomen. Er is nu een verzoek voor een jeugdwerker voor 8 uur voor € 3500 per jaar voor 
een periode van drie jaar.  
Als de kerkenraad kleiner wordt, kan ook de presentie van ambtsdragers in een eredienst moeilijker worden. Om 
te voorkomen dat ambtsdragers te veel belast worden, kan er volstaan worden met één ambtsdrager in de 
eredienst. De kerkorde biedt hier mogelijkheden voor. 
 
 

3.2 Pastoraat en gemeenteopbouw  
Nu 
In de huidige praktijk heeft het Pastoraat in elke plaats de vorm van “omzien naar elkaar”, “ het verhaal van 
Christus uitdragen” en “een gastvrij huis bieden voor jong en oud ”. Het pastoraat is de verantwoordelijkheid van 
de predikanten, kerkelijk werker en ouderlingen. Daarnaast is in sommige plaatsen een bezoekgroep actief. Het 
present zijn vanuit de kerk in de plaatsen is voor elke gemeenschap van wezenlijk belang. Dit vindt plaats in de 
vorm van individueel bezoekwerk en er zijn ook vormen van groepspastoraat. Het geloofsgesprek en de 
gesprekken over de dagelijkse vreugden en zorgen gaan daarbij hand in hand. 
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Straks 
Bij de invulling van formatie moet in elk geval het crisispastoraat door het pastorale team vervuld kunnen blijven 
in alle plaatsen van de PG te Lingestreek. Hier moet in de formatie en in de verdeling van het werk rekening mee 
worden gehouden. Hiervoor wordt een pastoraal team ingesteld, samengesteld uit  in ieder geval de 
predikant(en) en kerkelijk werker(s). Hoewel predikant(en) en kerkelijk werker(s) in dienst zijn van de PG te 
Lingestreek kan in de komende jaren een vertrouwd gezicht van één lid van het pastoraal team per kern met een 
vast aantal uren als overgang nodig zijn. Ook de toerusting van de vrijwilligers en de samenwerking in het 
pastoraat in de kern blijft een verantwoordelijkheid van een lid van het pastorale team.  
Verder streven we niet alleen naar pastorale aandacht voor middelbaren en ouderen, maar ook voor de 
kinderen, jongeren, gezinnen. Zij kunnen bereikt worden door hen te betrekken bij kortlopende projecten of hun 
talenten in te zetten in het werk van de gemeente. De kinderen en de ouders van de kinderen van de 
zondagscholen bieden we mogelijkheden aan om elkaar te ontmoeten, ook buiten de zondagsvieringen om, om 
zo elkaar beter te leren kennen en het samengaan juist voor die generatie vruchtbaar te maken. 
Er zullen ook activiteiten ontwikkeld worden om de onderlinge verbondenheid van alle bij de PG te Lingestreek 
betrokkenen vorm te geven en te vieren. 
 

3.3 Diaconie 

De diaconie zet zich in om mensen te helpen die in situaties terecht zijn gekomen waardoor ze het zonder hulp 
van buiten af niet meer kunnen redden. Tevens ondersteunt de diaconie diverse projecten in binnen- en 
buitenland. Daarbij gaat de voorkeur uit naar doelen die gedragen worden door personen uit de PG te 
Lingestreek. De middelen hiervoor worden ontvangen uit collecten, die de diakenen onder de aandacht brengen 
van de gemeenteleden, in de kerkdienst en in de Kerk Roept. Sommige diaconieën bezitten land en ontvangen 
ook inkomsten uit pacht. 
 
De diakenen van de Streekgemeente kenden al een verregaande vorm van samenwerking. Het collecterooster is 
gezamenlijk opgesteld en acties als de Actie Schoenendoos en Dorcas worden gezamenlijk georganiseerd en in 
elke plaats afzonderlijk uitgevoerd. De doelen zijn zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd en de diaconie streeft 
er naar daarin evenwicht te vinden. De bestaande praktijk wordt voortgezet en er wordt naar gestreefd op 
projectbasis ook jongere mensen warm te laten lopen voor diaconale presentie. Ook hierin kan een kerkelijk 
werker of predikant met specialisatie jeugd- en jongerenwerk een rol spelen. 
 

3.4 College van kerkrentmeesters 
Nu 
In de huidige situatie heeft iedere gemeente zijn eigen college van kerkrentmeesters, die vertegenwoordigd zijn 
in het streekcollege van kerkrentmeesters. Het streekcollege is verantwoordelijk voor alles wat met 
traktementen  van predikanten en salaris van  kerkelijk werker te maken heeft. Daarnaast worden geldstromen 
beheerd voor gezamenlijke activiteiten. Iedere gemeente draagt aan de hand van een verdeel sleutel bij aan het 
streekcollege.  
 
Straks 
Er is één college van kerkrentmeesters, die verantwoordelijk is voor alle geldmiddelen en (on)roerende zaken. De 
commissie van bijstand zal een aantal taken overnemen van het college en hiervoor mandaat krijgen om het uit 
te voeren. Die taken zullen bestaan uit o.a. de ledenadministratie, het beheren en harmoniseren van de 
verzekeringspolissen. Overigens staat de commissie van bijstand ook de diaconie bij. De kernen vervullen een 
belangrijke lokale rol in het gemeenteleven, ook hier zijn geldstromen. Afhankelijk van de kern en de activiteiten 
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zullen er afspraken gemaakt worden over het beschikken over middelen. Uiteindelijk vallen alle kernactiviteiten 
in financieel opzicht onder de verantwoording van het college. 
 
 

3.5 Kinder- en jeugdwerk  
In de meeste kernen is op dit moment een zondagschool actief. Men streeft er naar om de zondagsschool voor 
de dorpen te behouden. Vaak zijn kinderen vooral in de voorbereiding van Kerst en Palmpasen betrokken. In 
sommige plaatsen is vaker zondagschool mogelijk. De leidsters van de zondagsschool hebben regelmatig overleg 
met de dominee van de eigen kern. 
Er is een basisschool in Buren, in Kerk-Avezaath en Zoelen. Er is geen middelbare school in het werkveld van de 
PG te Lingestreek Kinderen en jongeren zitten dus op verschillende scholen buiten de eigen woonplaats. Voor 10-
15 jarigen is er catechese en voor 16 tot 23 jarigen een ontmoetingsavond.  
Door het verdwijnen van de pioniersplek Connection is ook de ontmoeting van kinderen en jongeren over de 
grenzen van hun plaats verminderd.  
Beleidsvoornemens: 

• We willen onderzoeken en stimuleren dat alle zondagscholen dezelfde zondagschoolmethode gaan 
gebruiken, zodat ook in gezamenlijke diensten continuïteit en herkenning is van de verhalen die aan de 
orde zijn. 

• We willen onderzoeken of jongeren een eigen honk kunnen krijgen, bijvoorbeeld op de zolder in Zoelen 
of in de kerk van Erichem.  

• Onderzoek moet uitwijzen of er in de PG te Lingestreek volwaardig jeugd- en jongerenwerk kan zijn of 
dat hierbij samenwerking of aansluiting moet worden gezocht bij omliggende gemeentes waar de 
jongeren ook naar de middelbare school gaan. 

 
 

3.6 Samenwerking, missionair en oecumenisch  
In elke kern is een vorm van geldwerving voor het onderhoud van de kerk, waarbij ook veel mensen die niet bij 
de kerkgemeenschap horen betrokken zijn. Daarnaast is er de Torentocht, een wandeltocht langs de kerken van 
Kerk- en Kapel Avezaath, Zoelen, Erichem en Asch en Buren. De kerk van Buren en Kerk-Avezaath zijn in bezit van 
de Stichting Oude Gelderse Kerken en worden beheerd door een plaatselijke commissie. 
In Buren is samenwerking met de RK parochie Sint Suitbertus in het bijzonder rond Hemelvaartsdag. Ook zijn er in 
de dorpen individuen of groepen actief op het gebied van zingeving, ook op christelijke basis, zoals de voormalige 
leden van de pioniersplek Connection en de Hoeksteen in Kerk-Avezaath. 
 
De PG te Lingestreek voelt zich geroepen tot andere kerken met het oog op een geloofwaardig getuigenis als 
volgelingen van Jezus in de wereld. Waar mogelijk wordt dan ook samengewerkt aan oecumenische contacten en 
activiteiten. De uitwerking van de oecumenische contacten zal hoofdzakelijk lokaal plaatsvinden passend bij wat 
lokaal mogelijk is rond vieringen, herdenkingen en diaconale activiteiten. De nadruk moet daarbij liggen op de 
activiteiten die vreugde brengen en inspiratie opleveren.  
We streven er naar bestaande samenwerking te koesteren en waar mogelijk ten dienste van de leefbaarheid en 
onderlinge verbondenheid in de kernen uit te breiden.  
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3.7 Kerkenraad , kernraden en commissies  
De taak van de kerkenraad is het besturen van de PG te Lingestreek volgens de daarvoor gestelde regels. Tot nu 
toe gebeurde dit in elke plaats afzonderlijk. Om in de nieuwe situatie de verbinding met de betreffende plaatsen 
(kernen) en de gemeenteleden die daar wonen te houden worden kernraden ingesteld. De kerkenraad overlegt 
regelmatig met de kernraden en de commissies. 
 
Kernraad 
Er worden kernraden ingesteld voor de kernen Asch-Erichem, Buren, Zoelen en Kerk- en Kapel-Avezaath. Een 
kernraad bestaat uit gemeenteleden uit de kern en minimaal 1 kerkenraadslid. De begeleiding en aansturing van 
de kernraden vallen onder verantwoording van een professionele kracht, veelal een predikant. Gezien de 
verschillen in omvang, verschillende evenementen en beschikbare vrijwilligers, zal het bepalen van zowel het 
aantal leden als de verschillende taken maatwerk zijn.  
De kernraden coördineren en verzorgen het plaatselijke werk, hierbij kan gedacht worden aan zondagschool, 
bijstand bij de eredienst, lokale geldwerving, pastorale en diaconale presentie en participatie in de kernen. 
Wederzijdse communicatie is van belang, de kerkenraad moet weten wat er in de kernen speelt en de kernen 
moeten geïnformeerd worden over het beleid en genomen besluiten, hierin kan de professional een belangrijke 
rol vervullen. 
 
Commissies 
Er worden commissies ingesteld die met hun specialisatie in dienst staan van het werk in de kernen.  De 
kerkenraad stelt het taakveld vast en stuurt de commissies aan. Het zal per commissie verschillen hoeveel leden 
deze tellen, het is niet noodzakelijk dat een ambtsdrager zitting neemt in een commissie.  

• Commissie van Bijstand, deze commissie staat de kerkenraad, de colleges en de kernen bij met diversen 
taken. Hierbij is mogelijk: 

o De ledenadministratie in LRP. Door samenvoeging van de ledenbestanden ontstaat er een groot 
ledenbestand. Dit bestand is het uitgangspunt voor alle persoonsgebonden activiteiten, zoals het 
pastoraat, de geldwerving, het aanschrijven van doelgroepen zoals ouderen of jeugd. Per kern zal 
er een uitsplitsing moeten komen van leden en niet alleen per postcodegebied, maar ook voor 
gastleden die nu in een andere kern of gemeente wonen. De taak is waarschijnlijk te groot voor 
één persoon, er zal een taakverdeling gemaakt worden. Het is te zien als een soort kerkelijk 
bureau waar werkzaamheden van de colleges gezamenlijk gedaan worden. 

o Het beheer van de verzekeringen die de gemeente en diaconie heeft. 
o De administratie of de aansturing hiervan. Ook hiervoor geldt dat het werk te veel is voor één 

persoon.  
o Het beheer van de gebouwen en eigendommen die de gemeente bezit. Waarbij gedacht kan 

worden aan pacht, verhuur en onderhoud aan de gebouwen. 
• Commissie Eredienst, deze commissie heeft de taak te zorgen voor de invulling van de (gast)predikanten, 

organisten en kosters. Ook valt te denken om de bloemen te verzorgen in de Eredienst. 
• Commissie communicatie, deze commissie richt zich op de externe communicatie. Hierbij kan gedacht 

worden aan de website, sociale media, kerkblad. Het verzorgen van het streamen van de Erediensten 
e.d., kan ook in deze commissie ondergebracht worden 

• Commissie jeugdwerk, deze commissie gaat de kernen helpen om het jeugdwerk uit te bouwen. Hiervoor 
wordt tijdelijk een kerkelijk werker aangesteld om meer betrokkenheid van de jeugd bij de kerk te 
realiseren. Van zondagschool tot catechese zullen manieren ontwikkeld worden die iedere leeftijdsgroep 
aanspreken en uitdagen. 

• Commissie vorming en toerusting, deze commissie legt zich tot op het ontwikkelen van programma’s om 
de gemeente en kerkenraadsleden verdieping aan te bieden in het geloof. Dit kan variëren van 
bijbelleeskringen, ontmoetingsmomenten op allerlei gebied, van avondmaal tot zorg.  
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Beleidsvoornemens:  

• De kerkenraad van de PG te Lingestreek zal de komende vijf jaar extra aandacht besteden aan de 
opbouw van een zorgvuldig bestuur in samenwerking met kernraden en commissies in de kernen.  

• De kerkenraad moet een vorm van bestuur en beleid ontwikkelen die recht doet aan de noden en 
verlangens van de kernen van de PG te Lingestreek en aan het geheel met een gezonde financiële 
onderbouwing. 

• De kerkenraadsleden zullen training ontvangen om de gemeenteleden mee te nemen in de 
veranderingen en te bouwen aan vertrouwen 

• De kerkenraadsleden gaan zich oefenen in een goede verhouding met de kernraden, commissies en 
colleges. 

• De kerkenraadsleden zullen elkaar ook buiten de vergaderingen ontmoeten in gezamenlijke activiteiten 
om een grotere verbondenheid te ervaren, oefenen en vieren  

• De kerkenraad moet in gesprek met de burgerlijke gemeente Buren en Tiel en plaatselijke 
belanghebbenden om tot een kerkgebouwenvisie te komen voor de langere termijn.  

• Het is duidelijk dat de kerkenraad dit niet alleen kan en zal deze extra taken op projectbasis een 
predikant of kerkelijk werker aanstellen die dit proces van opbouw kan begeleiden en helpen vorm 
geven. 
 

3.8 Financiën en beheer (zie ook bijlage 2) 
De inkomsten van de PG te Lingestreek zijn afkomstig van de collecten, de Kerkbalans, de rente op kapitaal, de 
huur van onroerend goed, pacht van grond en soms wat subsidie. De uitgaven zijn voor het belangrijkste deel 
voor de predikantsplaatsen en het onderhoud van gebouwen, begraafplaatsen en pastorieën. De verantwoording 
geschiedt middels een duidelijke jaarrekening naar het model van de PKN en zoals voorgeschreven in de 
kerkorde. Niet iedere kern heeft dezelfde inkomstenbronnen en eenzelfde kapitaal.  
 
Er zal geen lokale begroting of jaarrekening meer zijn, alleen een gezamenlijke begroting en jaarrekening. Het 
College van Kerkrentmeesters is geheel verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de PG te 
Lingestreek De Diaconie is verantwoordelijk voor het beheren van de diaconale gronden en goederen, en de 
besteding van de gelden aan de uitgekozen doelbestemmingen. De verantwoordelijkheid om begrotingen en 
jaarrekeningen goed te keuren ligt bij de kerkenraad van de PG te Lingetreek.  
 
Dit betekent niet dat er in de kernen geen geldstromen meer zijn. Deze geldstromen zullen zowel diaconaal als 
kerkrentmeesterlijk gerelateerd zijn, hierbij kan gedacht worden aan de bloemendienst, kerstpresentjes, klein 
onderhoud en lokale acties als rommelmarkt en oliebollenverkoop. Hoewel de verantwoordelijkheid bij de 
colleges ligt, zal er een vorm van geldverkeer lokaal blijven. Hoe dit eruit komt te zien moet nog verder 
uitgewerkt worden. 
 
De lokale inkomsten uit rommelmarkten en verkoopacties, blijven voor de lokale kern. Hierbij moet vooral 
gedacht worden aan de instandhouding van het kerkgebouw. De opbrengsten worden beheerd door het College 
van Kerkrentmeesters en zijn geoormerkt aan het kerkgebouw in de kern. Alleen in een uiterst geval is het 
mogelijk om de gelden anders aan te wenden.  
 
De Kerkbalans inkomsten van de PG te Lingestreek zullen naar verwachting in de periode 2023-2028 afnemen.  
Dit kan aanleiding geven om het beleid aan te passen, waarbij gedacht kan worden aan meer gezamenlijke 
diensten of in de winterperiode de eredienst te houden in de kerken die relatief goedkoop te verwarmen zijn.  
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Beleidsvoornemens: 
• Het instellen van een beheercommissie waaraan een aantal taken toevertrouwd wordt. 
• Lokale geldstroom en administratie mogelijk maken. 
• Een evenwichtige verdeling maken tussen bestemmingsfondsen en vrij vermogen. 
• Intensieve samenwerking met de kernraden, door jaarlijks overleg over lokale begroting en behoeften in 

de kernen. 
• Een bestuur zijn, die binnen een gedegen structuur zorg draagt voor een goede leiding op het gebied van 

mensen en middelen voor de gehele PG te Lingestreek en tegelijk zorgt dat de kernraden van gelovigen 
kunnen blijven functioneren. 

• Harmoniseren van werkzaamheden, zoals: 
o Verzekeringen 
o Beheer van verpachte gronden 
o Onderhoud van gebouwen en inventarissen 

• Onderzoeken of de begraafplaatsen ondergebracht kunnen worden in een stichting 
• Onderzoeken of kerkgebouwen ondergebracht kunnen worden in exploitatie stichtingen  

  
  

3.9 Kerkgebouwen  
De (kerk)gebouwen vallen onder verantwoording van het College van Kerkrentmeesters. Het gebruik en het 
dagelijkse onderhoud, inclusief schoonmaken valt onder de kernraad. Afspraken met de SOGK worden gemaakt 
door het College van Kerkrentmeesters in overleg met de kernraad. 
Voor kerken in eigendom stelt het College van Kerkrentmeesters een meerjaren onderhoudsplan op, in overleg 
met de kernraad wordt dit uitgevoerd.  
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4 Communicatie  
De Streekgemeente kende verschillende communicatiekanalen, gezamenlijk en apart.  
De website www.tussenlekenlinge.nl , een abonnement op de tweewekelijkse Kerk Roept, sommige plaatsen een 
huis aan huis blad en anderen een brief rond de feestdagen. De website is een belangrijk communicatiekanaal en 
ook de presentie op sociale media is nodig en gewenst. Bij het samenstellen van het pastorale team moet hier 
ook rekening mee worden gehouden.  
 
Beleidsvoornemens: 

• Samenstellen communicatie commissie 
• De nieuwe website online zichtbaar maken en vullen met informatie 
• Inventariseren huidige communicatie in de kernen 
• Onderzoeken presentatie op sociale media  

 
 
 
  

http://www.tussenlekenlinge.nl/
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Bijlage 1: Organogram  
 

 
 
Bovenstaand organogram is een eerste schets. Deze zal de komende tijd nog bijgewerkt worden.   
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Bijlage 2: Financiële beleid 2023 - 2028 
 

College van kerkrentmeesters 
Samen ontdekken 
Aan het college van kerkrentmeesters zijn uit de oude gemeenten veel middelen en goederen toevertrouwd. 
Hiermee ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de kerkrentmeesters. Zij zijn er samen met de kerkenraad 
verantwoordelijk voor dat alles goed beheerd wordt. Het vraagt kennis en kunde om dit zorgvuldig te doen.  
De eerste beleidsperiode is nodig om hier met elkaar een balans in te vinden, zodat de gemeente kerk kan zijn 
waarvoor ze is bedoeld en dat de kerkrentmeesters het vertrouwen winnen dat nodig is om dit financieel 
haalbaar te maken. 
 
Omgaan met de bezittingen 
De bezittingen bestaan onder anderen uit gebouwen en landbouwgrond. Er zijn kerkgebouwen, maar ook 
pastorieën en andere  onroerende zaken Omdat de eerste jaren van de gemeente nodig zijn om inhoudelijk met 
elkaar op weg te zijn en verder naar elkaar toe te groeien is het verstandig om niet direct in de eerste periode al 
te kijken naar mogelijke verkoop van bezittingen.  Het beleid is dat de eerste  tien jaar niet tot verkoop van 
onroerende zaken over gegaan wordt, behalve als er echt geen andere opties zijn en verkoop nodig is om het 
voortbestaan van de gemeente te garanderen. Aan het einde van de eerste beleidsperiode (2028) zal 
geëvalueerd worden, waarna door de kerkenraad voor de nieuwe beleidsperiode na 2028 een visie op het 
omgaan met de bezittingen zal worden geformuleerd. 
 
Inkomsten uit de bezittingen 
De lokale gemeenten hadden voor het samengaan inkomsten uit hun bezittingen die ten goede kwamen aan het 
kerkelijk leven in de eigen plaats. Met de nieuwe situatie gaat dit veranderen. De gelden die nodig zijn voor het 
kerkelijk leven en de predikantsformatie worden door het college van kerkrentmeesters beheerd. Opbrengsten 
uit jaarmarkten, oliebollenacties en lotenverkoop, die vooral bedoeld zijn voor het kerkgebouw en de 
verbondenheid met de plaats, worden hier niet toe gerekend. Deze opbrengsten worden toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds van de desbetreffende kerk. 
Het college stelt de middelen beschikbaar aan de kernen, zodat de lokale uitgaven zoals klein onderhoud en 
bloemen e.d. gedaan kunnen worden. Hiermee worden de colleges ontlast door minder boekingen en 
betalingen.  
 
Kernraden 
De kernen zullen financiële middelen moeten hebben om lokale kleine uitgaven te kunnen doen. Hoe dit ingevuld 
gaat worden is nog niet duidelijk. Er zal door het College van Kerkrentmeesters, in samenspraak met de 
kerkenraad en de kernen, een keuze gemaakt moeten worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden zoals 
een bankrekening per kern, met daarbij behorend budget. Het is ook mogelijk dat er een kas met geld komt 
waaruit kleine betalingen gedaan worden. Het hangt af van de omvang van de activiteiten en omzet. In ieder 
geval moet er per kern een duidelijke en sluitende administratie gevoerd worden, welke door het College van 
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen in de jaarrekening vermeld worden. De vaste kosten zoals 
energiekosten en verzekeringen worden centraal door de colleges gedaan.  
 
Kerkgebouwen 
Waar nodig zal het college stimuleren dat er beheersstichtingen voor de kerkgebouwen worden opgericht. De 
gebouwen blijven dan in eigendom van de gemeente, maar het onderhoud en exploitatie wordt uitgevoerd door 
een stichting die geworteld is in de lokale gemeenschap. 
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Begraafplaatsen 
De gemeente heeft een aantal begraafplaatsen. Deze beleidsperiode zal hiervoor een toekomstplan worden 
gemaakt, waarbij de voorkeur bestaat om dit in een overkoepelende stichting onder te brengen. Belangrijk is dat 
de lokale betrokkenheid bij het onderhoud van de begraafplaatsen in stand blijft. 
 
Financiën en beleid 
De kerkenraad stelt het beleidsplan vast en het college van kerkrentmeesters is er verantwoordelijk voor dat voor 
het gekozen beleid de middelen gevonden worden. Dit gebeurt in overleg met de kerkenraad en waar nodig met 
het college van diakenen. 
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College van diakenen 
Uitgangspunt 
Het uitgangspunt voor het beleid van het college van diakenen is genoemd in de kerkorde ordinantie 3 artikel 11. 
1.Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd: 
De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 
De dienst aan de Tafel van de Heer; 
Het mede voorbereiden van de voorbeden; 
Het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 
Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 
Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn; 
Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het 
aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande; 
En zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in of vanwege de meerdere vergaderingen. 
2. Aan de diakenen is bovendien toevertrouwd, tezamen met de diaconale rentmeesters de verzorging van de 
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconie. 
 
Bij artikel 11:1:  
Voornemen is om de avondmaal diensten te houden als de hele gemeente bij elkaar is in een 
gemeenschappelijke dienst. Er zijn dan ook voldoende diakenen om aan Tafel te dienen. De collecte hoeft niet 
door diakenen te worden gedaan. Er kan een groep collectanten gevraagd worden dienst te doen. In sommige 
kernen worden de diakenen bijgestaan door een bezoekgroep voor ouderen. Ook in andere kernen zullen we 
zoeken naar manieren om ook andere gemeenteleden te betrekken bij het diaconale werk, niet alleen in de zorg 
voor ouderen. Waar mogelijk zullen de diakenen in gesprek gaan met de burgerlijke gemeente Buren/ Tiel als hun 
zorg voor mensen in een kwetsbare positie of de rechtvaardigheid in de samenleving hierom vraagt.  
 
Omgaan met bezittingen 
De bezittingen bestaan uit landbouwgrond, beschreven in de bijlage bij dit beleidsplan (zie laatste pagina). In de 
tijd voor de fusie verpachtten de verschillende kernen dit via KKG, notaris of regelden dit zelf. Voor de 
eenduidigheid zullen de gronden verpacht gaan worden via de KKG. Het college van diakenen blijft zelf 
verantwoordelijk voor het beleid. 
 
Financiën 
Het college van diakenen streeft naar een minimaal aantal bankrekeningen. Hierbij gaat het er aan de ene kant 
om bankkosten te verminderen en aan de andere kant risico’s zoveel mogelijk te beperken (denk aan negatieve 
rente t.o.v. meerder bankrekeningen en maximale depositogarantie). Daarnaast vindt het college van diakenen 
het belangrijk om bij de keuze voor een bank te kijken naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Het ‘beleggen’ van geld in fondsen als Oikocredit behoort tot de mogelijkheden. 
Het uitgangspunt is om het huidige kapitaal te behouden en de opbrengsten uit collecten/giften/pacht/overige te 
besteden.  
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Besteden van diaconale gelden 
Het college van diakenen maakt een jaarlijks collecterooster. Hierin worden plaatselijke, regionale/landelijke en 
wereldwijde doelen opgenomen. Het college vindt het belangrijk dat er oog is voor doelen waar mensen uit de 
diverse kernen een binding mee hebben. Deze doelen kunnen worden aangedragen om opgenomen te worden 
in het collecterooster. 
Het college van diakenen streeft naar een eerlijke verdeling tussen plaatselijk- , landelijk- en wereldwijde doelen. 
Het is belangrijk dat in de eerste vier jaar de kernen financieel ruim worden ondersteund om de plaatselijke 
activiteiten te kunnen blijven doen zoals voorheen. De kernraden zullen ieder jaar een begroting indienen voor 
de activiteiten die zij willen organiseren. Denk aan bloemengroet, bezoekwerk, maaltijden e.d. De eerste 
begroting voor 2023 zal gemaakt worden door het oude college in december 2022.  
Na 4 jaar zal het college hierover opnieuw een standpunt innemen. In de tussentijd kan onderzocht worden of 
groeiende samenwerking het werk in de kernen kan versterken en de kosten kan drukken. 
 
College van diakenen en de kernraden  
In deze beleidsperiode streven we naar 1 diaken of diaconaal rentmeester per kern in het College van Diakenen.  
De diakenen kunnen samen met andere gemeenteleden een diaconale werkgroep vormen. Deze werkgroep kan 
een kweekvijver zijn voor nieuwe diakenen. Elke kernraad krijgt een vast aanspreekpunt bij één van de leden van 
het College van Diakenen. De leden van de kernraad zijn de oren en ogen van het College van Diakenen. Zij weten 
wat er in de gemeente speelt en kunnen dit delen. Andersom kan het College van diakenen zo voorstellen voor 
nieuw beleid toetsen aan de praktijk. Het is dan ook heel belangrijk dat er een goede communicatie is tussen het 
college en de kernraden. 
 
Administratie 
De administratie van het college zal eventueel in samenspraak met het College van Kerkrentmeesters verricht 
worden door een (externe) administrateur. Dit zal kosten met zich mee brengen, maar kan door de complexiteit 
van de nieuwe gemeente niet meer verwacht worden van één van de diakenen.  
 
Belangrijke punten waarop nog beleid ontwikkeld moet worden:  

• Hoe gaat de praktische invulling van de diaken tijdens de kerkdiensten. Er zullen misschien niet 
voldoende diakenen zijn om bij iedere kerkdienst aanwezig te zijn. Hoe gaat dit worden opgelost.  

o Het antwoord kan gezocht worden in de richting van:  
In elke kerkdienst is 1 ambtsdrager ( diaken, ouderling of ouderling-kerkvoogd voldoende)  

o Er zullen op den duur meer gezamenlijke diensten zijn in de nieuwe gemeente. 
o Er kunnen ook andere vormen van kerkdienst ontwikkeld worden, die geen ambtelijke 

vertegenwoordiging nodig hebben 
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Instelling Tenaamstelling Perceel sectie Perceel nummer Oppervlakte Opmerking 
Asch Diaconie De Diaconie Der Nederlandse Hervormde Gemeente Van Asch Buren N 319 2,9580 

 

Asch Kerk De Nederlandse Hervormde Gemeente Van Asch Buren N 398 5,9370 
 

Asch Kerk De Nederlandse Hervormde Gemeente Van Asch Buren N 402 1,1720 
 

Asch Kerk De Nederlandse Hervormde Gemeente Van Asch Buren N 756 0,4650 Kerk (0,04 ha verhuurd) 

Buren Diaconie De Diaconie Der Nederlands Hervormde Gemeente Van Buren Buren N 395 2,1420 
 

Buren Diaconie De Diaconie Der Nederlands Hervormde Gemeente Van Buren Buren N 396 4,1220 
 

Buren Diaconie De Diaconie Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Buren Buren D 731 0,0450 
 

Buren Diaconie De Diaconie Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Buren Buren D 734 0,0250 
 

Buren Diaconie De Diaconie Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Buren Buren P 8 1,5527 
 

Buren Diaconie De Diaconie Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Buren Buren P 33 0,1790 
 

Buren Diaconie De Diaconie Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Buren Buren P 34 5,0276 
 

Buren Diaconie De Diaconie Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Buren Buren P 182 2,2554 
 

Buren Diaconie De Diaconie Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Buren Buren P 231 0,6695 
 

Buren Diaconie De Diaconie Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Buren Buren P 638 3,6079 
 

Buren Diaconie De Diaconie Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Buren Buren P 824 1,9374 
 

Buren Kerk De Nederl. Hervormde Kerk Te Buren Buren D 1050 0,0010 Schuur 

Buren Kerk De Kerk Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Te Buren Buren E 487 0,0605 Pastorie 

Buren Kerk De Nederlandse Hervormde Gemeente Van Buren Buren N 401 1,8390  

Erichem Diaconie - 
    

Erichem Kerk De Kerk Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Erichem Buren P 154 0,0857 Begraafplaats 

Erichem Kerk De Kerk Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Erichem Buren P 155 0,2056 Begraafplaats 

Erichem Kerk De Nederduits Hervormde Kerk Te Erichem Buren F 686 0,0226 Opstalrecht 

Erichem Kerk De Nederduits Hervormde Kerk Te Erichem Buren F 762 0,0242 Opstalrecht 

Erichem Kerk De Gereformeerde Kerk Van Erichem Buren F 303 0,0130 Pastorie 

Erichem Kerk De Gereformeerde Kerk Van Erichem Buren F 649 0,2110 Pastorie (erf) 

Erichem Kerk De Gereformeerde Kerk Van Erichem Buren F 680 0,1432 Kerk (erf) 

Erichem Kerk De Gereformeerde Kerk Van Erichem Buren F 681 0,0540 Kerk (erf) 

Erichem Kerk De Gereformeerde Kerk Van Erichem Buren F 1289 0,0207 Kerk 

Kerk&Kapel Avezaath Diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath Buren P 351 1,6023 Landbouwgrond 

Kerk&Kapel Avezaath Diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath Buren Q 17 1,4168 Landbouwgrond 

Kerk&Kapel Avezaath Diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath Buren Q 23 0,3000 Landbouwgrond 

Kerk&Kapel Avezaath Diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath Buren Q 25 2,4960 Landbouwgrond 

Kerk&Kapel Avezaath Diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath Buren Q 26 0,8451 Landbouwgrond 

Kerk&Kapel Avezaath Diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath Buren Q 268 1,3916 Landbouwgrond 

Kerk&Kapel Avezaath Diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath Buren Q 317 1,2339 Landbouwgrond 

Kerk&Kapel Avezaath Diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath Buren Q 458 1,0863 Landbouwgrond 

Kerk&Kapel Avezaath Diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath Wadenoijen E 637 0,0016 Elek.-mast 

Kerk&Kapel Avezaath Diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath Wadenoijen E 879 0,0007 Elek.-mast 

Kerk&Kapel Avezaath Diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath Wadenoijen E 880 1,6150 Landbouwgrond 

Kerk&Kapel Avezaath Kerk Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath, "De Kerk Van Avezaath" Tiel N 773 0,2380 Kerk 

Kerk&Kapel Avezaath Kerk Protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath, "De Pastorie Van Avezaath" Buren Q 16 1,4032 Landbouwgrond 

Zoelen Diaconie De Hervormde Diaconie Van Zoelen Zoelen F 105 6,9950  

Zoelen Diaconie De Hervormde Diaconie Van Zoelen Zoelen F 237 3,6300 
 

Zoelen Diaconie De Hervormde Diaconie Van Zoelen Zoelen F 659 2,2930 
 

Zoelen Kerk De Gereformeerde Kerk van Zoelen Buren O 256 1,3020 
 

Zoelen Kerk De Kerk Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Zoelen Zoelen E 492 0,4314 Kerk/pastorie 

Zoelen Kerk De Kerk Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Zoelen Zoelen F 128 1,8170 
 

Zoelen Kerk De Kerk Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Zoelen Zoelen F 1252 0,2751 
 

Zoelen Kerk De Kerk Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Zoelen Zoelen F 1588 1,6680 
 

Zoelen Kerk De Kerk Der Nederduitsch Hervormde Gemeente Van Zoelen Zoelen H 79 1,8191 
 

Zoelen Kerk De Kosterij Van De Hervormde Gemeente Van Zoelen Zoelen F 1593 2,1825  
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