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Beleidsplan Gereformeerde kerk Nijega
 
De Gereformeerde kerk Nijega
Nijega-de Tike hebben in 2016 een intentieverklaring vastgesteld om samen een federatie 
gemeente te vormen. Voor deze samenwerking is het nodig om bestaand beleid te 
harmoniseren naar gezamenlijk beleid. Een samen op weg
om dit in beeld te brengen en voor te leggen aan de kerkenraden.
 
De kaders en de speerpunten zoals vastgesteld in het beleidsplan 2011
daarom ongewijzigd voor de periode 2016
in staan die opnieuw tegen het lich
uitgangspunten willen we direct harmoniseren met de Hervormde gemeente. Het is de 
verwachting dat beide kerken samen met hun leden hier de komende jaren verder vorm 
aan geven. 
 
Door een beroep naar elders is d
heeft besloten, gezien de intentie tot samenwerking
deze vacature en deze, in afwachting van meer duidelijkheid
 
Het voorgaande beleidsplan 
 
Het proces van de vorming van de federatie kan reden zijn om 
uitgangspunten van dit beleidsplan te herzien.

 
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 11 januari 2017.

  
 Beleidsplan 2016 - 2018

 Gereformeerde kerk Nijega

Beleidsplan Gereformeerde kerk Nijega-Opeinde-De Tike 2016-2018 

De Gereformeerde kerk Nijega-Opeinde-de Tike en de Hervormde gemeente Opeinde
de Tike hebben in 2016 een intentieverklaring vastgesteld om samen een federatie 

gemeente te vormen. Voor deze samenwerking is het nodig om bestaand beleid te 
harmoniseren naar gezamenlijk beleid. Een samen op weg-commissie is in 2016 gestart 

eld te brengen en voor te leggen aan de kerkenraden. 

De kaders en de speerpunten zoals vastgesteld in het beleidsplan 2011-2015 blijven 
daarom ongewijzigd voor de periode 2016-2018. We beseffen ons dat hier onderwerpen 
in staan die opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Wijzigingen op deze 
uitgangspunten willen we direct harmoniseren met de Hervormde gemeente. Het is de 
verwachting dat beide kerken samen met hun leden hier de komende jaren verder vorm 

Door een beroep naar elders is de gemeente in 2016 vacant geworden. De kerkenraad 
gezien de intentie tot samenwerking, eerst af te zien van vaste invulling van 

in afwachting van meer duidelijkheid, flexibel in te vullen.

Het voorgaande beleidsplan 2011-2015 is daarom als addendum toegevoegd aan dit plan.

Het proces van de vorming van de federatie kan reden zijn om eerder dan in 
uitgangspunten van dit beleidsplan te herzien. 

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 11 januari 2017. 

2018 

Gereformeerde kerk Nijega-Opeinde-De 

2018  

de Tike en de Hervormde gemeente Opeinde-
de Tike hebben in 2016 een intentieverklaring vastgesteld om samen een federatie 

gemeente te vormen. Voor deze samenwerking is het nodig om bestaand beleid te 
commissie is in 2016 gestart  

2015 blijven 
2018. We beseffen ons dat hier onderwerpen  

Wijzigingen op deze 
uitgangspunten willen we direct harmoniseren met de Hervormde gemeente. Het is de 
verwachting dat beide kerken samen met hun leden hier de komende jaren verder vorm  

e gemeente in 2016 vacant geworden. De kerkenraad 
eerst af te zien van vaste invulling van 

flexibel in te vullen. 

toegevoegd aan dit plan. 

eerder dan in 2018 de 



Verkort Beleidsplan 2011-2015 voor de Gereformeerde Kerk te Nijega-Opeinde-De Tike 
 
versie 2011.09 

 
 

Pagina 1 van 2 
 

Dit beleidsplan is een geactualiseerde versie van het beleidsplan zoals dat in 2004 is opgesteld en 
behelst de periode 2011 t/m 2015. Als uitgangspunt geldt de actuele situatie eind 2010.  
 
De missie van onze gemeente  
 
De aard en het doel van ons gemeente-zijn wordt bepaald door de Grote Opdracht van de Heere Jezus, 
zoals wij die vinden in Mattheüs 28: 19. Daar lezen wij: 
“Gaat dan heen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”. 
Het gaat er hierbij om zelf een discipel van onze Heer te zijn en anderen tot discipel te maken. Daartoe 
worden de sacramenten en het onderricht in Gods Woord gebruikt. Bij discipel-zijn gaat het om leerling 
van de Heere Jezus te willen zijn, om navolging, om groei in geestelijke volwassenheid en 
dienstbaarheid, naar elkaar en naar de wereld om ons heen. Als gemeente gaan wij daarbij uit van de 
Bijbel als Gods Woord, de gezaghebbende openbaring van het evangelie in Jezus Christus, dat wij als 
enige regel voor geloof en leven aanvaarden. Ook stemmen wij in met het belijden der kerk, zoals dat is 
verwoord in de kerkorde en ordonnanties van de PKN. 
 
Onze gemeente 
In het jaar 2007 is in verband met het beroepingswerk een uitgebreide beschrijving van onze gemeente 
alsmede een profielschets van een te beroepen predikant opgesteld. Voor zover voor het beleidsplan 
relevant zijn delen van deze beschrijving in het volgende opgenomen. 
 
Op 17 maart 2004 is in een gemeentevergadering besloten om mee te gaan in de PKN. 
De Gereformeerde kerk van Nijega-Opeinde-De Tike is een confessionele gemeente, en hecht grote 
waarde aan bijbelgetrouwe verkondiging van Gods woord en wil een blijmoedige gemeente zijn. Er 
wordt een Bijbelse prediking gehouden uit het Oude- en Nieuwe Testament. 
 
De vorm van de prediking kan worden gekarakteriseerd als: belijdend, actueel naar het heden en warm 
van toon. De diensten zijn matig liturgisch. Er wordt tijdens de diensten voor het zingen gebruik 
gemaakt van het Liedboek der Kerken en de Opwekkingsbundel. Ook is er een groeiende openheid 
voor een “evangelische” geloofsbeleving, die zich onder andere uit in de liederen die men graag zingt 
en in de vraag naar Bijbelgetrouwe én praktijkgerichte prediking. 
 
De eredienst is voor veel leden het centrum van het gemeenteleven waar getracht wordt jong en oud 
een plaats te geven. Dit betekent dat gezocht wordt naar vormen waarbij kinderen, jongeren, gezinnen 
en ouderen zich geaccepteerd voelen in hun geloofsbeleving. Tijdens de morgendienst wordt door 
ouders middels een roulatiesysteem op de jongste kinderen gepast. 
 
Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsmorgens kindernevendienst. Voor de groepen 
1/2/3/4/5/6 elke zondag en de groepen 7/8 wisselend. 
 
Tenminste één keer per jaar wordt een gemeenteavond gehouden. In deze gemeenteavond wordt door 
de kerkenraad verantwoording afgelegd van het gevoerde financiële beleid en kunnen voorstellen 
gedaan worden. Bij belangrijke onderwerpen, waarbij sprake is van meer dan marginale aanpassingen 
van het bestaande beleid, hoort de kerkenraad de gemeente alvorens besluiten te nemen. De 
gemeente wordt ook gehoord bij alle zaken die verplicht zijn gesteld in de PKN ordonnanties, zoals 
financieel beleid en beheer, (gezamenlijke) commissies, beleidsplan, beroepingswerk en evaluatie 
kerkelijk jaar. 
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De beleidsdoelen van onze gemeente.  
Op basis van de eerdere hoofdstukken komen we tot de volgende doelstellingen 2011 t/m 2015. 
Deze doestellingen moeten helder zijn en geaccepteerd. Een doelstelling moet haalbaar geacht 
worden, we moeten kunnen zien of de doelstelling bereikt wordt en de doelstelling moet een bepaalde 
tijdsplanning hebben. 
 
Deze doelstellingen zullen mits aanvaard door kerkenraad en gemeentevergadering verder moeten 
worden uitgewerkt door kleine werkgroepen tot een concreet actieplan. 
 
1. Herbevestigen en uitdragen identiteit binnen en buiten onze gemeente. 
 Van voornamelijk interne gerichtheid ombuigen naar meetbare invloed in directe omgeving en 

verder weg. 
 
2. Discipelschap breed ontwikkelen binnen de gemeente. 
2.1. Vorming en toerusting uitbouwen 
2.2. (Kleine) groepenwerk stimuleren 
 
3. Verhogen betrokkenheid individuele leden (meer participatie). 
3.1. Speciale aandacht voor jeugd (12-20), jongeren (21-35) en randkerkelijken (o.a. 

communicatieplan). 
3.2. Meer focus voor en inzet van talenten en gaven. 
 
4. Financiële hervormingen doorvoeren; vanaf 2012 weer budget neutraal (meerjaren) begroten 
 
5. Samenwerking met Hervormde gemeente intensiveren. 
 Wanneer wij onze missie om meer in de wereld te treden inhoud willen geven zullen wij ook meer 

onze eenheid in Christus moeten tonen. In dat kader passen naar onze overtuiging geen twee 
gelijkaardige kerken, hoe goed de onderlinge verstandhouding ook mag zijn. Samenwerking leidt 
naast onderlinge binding tot meer slagkracht en efficiency. Wij willen dan ook de intentie 
uitspreken om op termijn te komen tot één PKN kerk in onze dorpen. Tegelijk beseffen wij ook dat 
historische en praktische redenen moeilijkheden op de weg naar dat doel zullen geven. Het is 
goed onze visie op dit punt duidelijk uit te spreken, maar tegelijk met onze zuster gemeente 
zorgvuldig en met wederzijdse acceptatie de samenwerking in de tijd gestalte te geven. Op dit 
moment zijn er op tal van punten al vormen van samenwerking, die zijn vastgelegd in een aparte 
notitie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking 
 
In de kerkenraadsvergadering van november 2015 hebben drie leden zich beschikbaar gesteld voor 
een werkgroep Beleidsplan actualiseren. Zij gaan zich hier de komende periode mee bezig houden. 
 




