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Voorwoord

Voor u ligt het nieuwe beleidsplan en ik nodig u graag uit om het goed door te lezen. Tegelijk besef ik dat een
beleidsplan de meeste harten niet sneller zal laten kloppen. Want is een beleidsplan niet heel erg saai? Iets
dat nu eenmaal moet geschreven worden omdat de kerk dat van ons vraagt – een noodzakelijk kwaad; het
hoort erbij, maar … wat moet je er eigenlijk mee?
Juist daarom nodig ik u uit om dit beleidsplan eens goed te lezen. Dan zal blijken dat het allesbehalve saai is.
In ons beleidsplan proberen wij een beeld van onze gemeente te geven. Wat volgens de Bijbel een gemeente
hoort te zijn. Hoe wij dit vervolgens praktisch en concreet proberen door te vertalen naar onze situatie. Dat is
toch iets dat ons allemaal aan het hart gaat?
Zeker omdat de situatie aanleiding geeft tot zorg. Wie kennis neemt van de statistieken zal zien dat het
ledental gestaag terugloopt. Ondanks al het goede van onze gemeente (laten wij dat zeker niet vergeten!),
hebben wij dit eerlijk onder ogen te zien. Het dwingt ons om goed na te denken over wat de kern is van de
gemeente; wat daarin belangrijk is. Nadenken over deze vragen is helemaal niet verkeerd. Het grote gevaar
wanneer alles goed gaat, is dat wij indutten en denken dat wij het zijn die het allemaal zo goed voor elkaar
hebben. De zegen van alle verdrietige ontwikkelingen rond kerk en geloof is dat wij gedwongen worden na te
denken wie wij zijn en waar wij voor staan. Geen reden dus om onszelf in slaap te sussen, ook niet om bij de
pakken neer te zitten, maar onze tijd leren verstaan als een opdracht en roeping om ons te bezinnen op de
kern van ons kerk-zijn.
In dat licht moet ook het onderdeel over allerlei ethische zaken worden gelezen. Hoe kijken wij aan tegen
allerlei ontwikkelingen op het gebied van relaties, zoals alternatieve samenlevingsvormen, echtscheiding en
hertrouwen? Of, wat te denken van crematie?
Uiteindelijk draait het om de vraag: Wat betekent het om kerk te zijn in ons mooie dorp? Het zoeken naar
een antwoord is de diepste drijfveer achter dit beleidsplan. Daarom beveel ik dit plan van harte aan. Ik hoop
en bid dat wij er grondig kennis van nemen, dat het leidt tot goede gesprekken, en dat het uiteindelijk mag
bijdragen aan de opbouw van onze gemeente!
Ds. B.A. Belder
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Samenvatting

“God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere” zo
luidt 1 Korinthe 1 : 9. Deze tekst drukt kernachtig onze roeping als gemeente uit. Zij spreekt van Jezus Christus,
als hoofd van de kerk, van de trouw van God de Vader, die alle dingen tot aanzijn geroepen heeft en van de
leden van de kerk, die in Christus hun Heer erkennen en samen het lichaam vormen, waarvan Hij het Hoofd is.
Handelingen 2 : 42 – 47 schetst de contouren van de gemeente van Jezus Christus: Zij wordt gekenmerkt door
een grote onderlinge liefde, volharding in de leer van de apostelen, in de onderlinge gemeenschap, in de
breking van het brood en in de gebeden. Zij geeft zich geheel en al aan God over. Dit betekent een
vernieuwing van ons hart, van ons hele leven, zodat wij ons, anders dan de wereld, richten op Gods wil. En
Christus is het Hoofd van de gemeente. Hij is naar de aarde gekomen om de last van onze zonde en schuld op
Zich te nemen. Hij heeft door te sterven aan het kruis de overwinning behaald op de satan. Hij is opgevaren in
de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Levend uit de gemeenschap met Hem hebben wij
deel aan Zijn sterven én aan Zijn opstanding.
Dit beleidsplan probeert onder woorden te brengen, wat dit in de concrete praktijk van het gemeente-zijn
betekent. In het beleidsplan is geschetst hoe de gemeente nu is en in welke ontwikkelingen wij als kerkenraad
voorstaan – voor zover dat althans van ons afhangt. Beseffend dat de gemeente van Jezus Christus hier op
aarde nog bevlekt is met en onderworpen is aan de zonde zijn wij blij met de gemeente zoals zij nu is. Er is
eenheid over het belang van de Woordverkondiging in de gemeente en in de wereld. Er zijn veel trouwe
gemeenteleden die bereid zijn om te bouwen en bij te dragen aan de gemeente. De secularisatie heeft ook in
Brakel haar sporen nagelaten, maar de gemeente is niet gedecimeerd. Het is wel nodig om op een aantal
terreinen in de komende jaren maatregelen te nemen, in een poging om verdere krimp tegen te gaan. Dit alles
wel in het besef, dat God Zelf de geschiedenis bestuurt en ook de gemeente leidt.
De belangrijkste aandachtspunten van de kerkenraad in de jaren 2018-2021 zijn:
1. Christelijke levensstijl
God wijst ons in Zijn Woord een weg, hoe wij met elkaar op een goede manier kunnen leven en onze relaties
kunnen vormgeven. Het huwelijk tussen man en vrouw vormt daarbij de centrale notie, maar het staat onder
druk. Enerzijds door echtscheidingen, aan de andere kant door ongehuwd samenwonen. Ook aan ons als kerk
gaan deze zaken niet voorbij. In de afgelopen jaren heeft een commissie van kerkenraads- en gemeenteleden
zich over deze problematiek gebogen en advies gegeven aan de kerkenraad, hoe om te gaan met
echtscheiding, hertrouwen en ongehuwd samenwonen. We zien deze zaken als strijdig met de Bijbelse noties.
Ook zijn sommige situaties niet of moeilijk verenigbaar met de deelname aan de sacramenten. Aan de andere
kant beseft de kerkenraad terdege, dat we leven in een door zonde aangetaste wereld en dat het niet aangaat
om gemeenteleden hierom ongenuanceerd te veroordelen. De insteek van de kerkenraad zal dan ook zijn, om
hier op een pastorale wijze mee om te gaan en om hen, zo mogelijk, te begeleiden naar een situatie die meer
in overeenstemming is met Gods Woord.
Daarnaast is ook het onderwerp ‘begraven en cremeren’ uitgebreid besproken in de kerkenraad. Ook hierin wil
de kerkenraad de Bijbelse lijnen volgen, die wel spreken over begraven van de doden, maar niet over
cremeren. De kerkenraad zal dan ook geen verantwoording nemen voor enige vorm van een
crematieplechtigheid. Wel kan, als daar duidelijk pastorale of missionaire gronden voor zijn, een ambtsdrager
of kerkelijk werker een crematieplechtigheid bijwonen om daar een woord uit het Evangelie te spreken.
2. Gemeentewerk
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Brakel kent een uitgebreid en bloeiend gemeentewerk, onder meer bestaande uit gesprekskringen, koren, een
mannen- en een vrouwenvereniging, jeugdwerk, zendings- en evangelisatiewerk en een activiteitencommissie.
Er wordt een scala aan activiteiten georganiseerd, waarbij het gesprek over de Bijbel, onderlinge ontmoeting,
evangelisatie, fondsenwerving en sportieve inspanning de belangrijkste doelstellingen zijn. In de afgelopen
jaren is het aantal activiteiten sterk gegroeid. De keerzijden daarvan zijn een tekort aan vrijwilligers om alles
draaiende te houden en een gebrek aan coördinatie en overzicht. De kerkenraad zal daarom in de komende
beleidsplanperiode inzetten op een goede onderlinge afstemming van de activiteiten, een overzichtelijke
financiële planning en rapportage en ook een analyse van de financiële en aansprakelijkheidsrisico’s binnen
het gemeentewerk.
1. Jeugdwerk
In het jongerenwerk is het belangrijkste aandachtspunt om hen zo veel mogelijk te betrekken bij wat er in de
gemeente gebeurt, en ook om het gesprek tussen de jongere en oudere generaties op gang te houden. Onder
meer zullen de catechese en de Alpha Youth gestimuleerd worden en daarnaast wordt ook bekeken of nieuwe
begeleidingsvormen voor jongeren toepasbaar zijn binnen de gemeente.
2. Krimp van de gemeente
Een belangrijk, aandachtspunt is de krimp van de gemeente. Voor een deel is die krimp administratief, doordat
mensen die in de praktijk geen binding meer hadden met de kerk hun lidmaatschap opzegden. Daarnaast is er
echter vooral bij de jongere generaties een sterke terugloop van het aantal leden. De kerkenraad zal alles doen
wat in haar vermogen ligt om deze trend om te buigen.
3. Enquête
In het voorjaar van 2017 is door de Beleidsplancommissie, op verzoek van de kerkenraad, een enquête
georganiseerd in de gemeente. Opvallende punten daaruit waren de positieve waardering voor het pastoraat
en de zorg om de vluchtelingen. De kerkenraad zal deze en andere resultaten van de enquête meenemen in
haar besluitvorming.
4. Christus’ zorg voor zijn gemeente
Bij alles wat hierboven gezegd is en bij wat de kerkenraad zich voorneemt leeft en handelt zij uit het geloof dat
uiteindelijk onze Heere en Heiland, Jezus Christus, zorgt voor Zijn gemeente en dat niets wat er in de wereld
gebeurt buiten Gods wil omgaat.
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