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1

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen. Het beleidsplan is
geschreven in 2006 en geactualiseerd in 2007 en 2011 voor de periode 2008-2011. Deze versie van
het beleidsplan beslaat de periode 2014-2018. Het dient om een iedereen inzage te geven in wat de
kerkenraad belangrijk vindt, om de kerkenraad als houvast te dienen bij het nemen van beslissingen
en om vast te leggen bij welke activiteiten de kerk en kerkenraad op dit moment betrokken is. Tevens
is het van belang gebleken om te beschrijven hoe processen in de Evangelisch Lutherse Gemeente
Kampen verlopen, dit om de continuïteit daarvan te waarborgen.
Het beleidsplan wordt indien nodig elk jaar maar in ieder geval elke vier jaar geactualiseerd.
1.1

Actualisering 2007:

Tijdens de gemeenteavond van maart 2007 bleek dat de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen
ook in de toekomst als een zelfstandige gemeente met een eigen pastor verder wil gaan. Dit heeft
financiële consequenties voor de gemeente. Bij de actualisering van 2007 is dan ook een financiële
paragraaf toegevoegd aan het oorspronkelijke beleidsplan.
Inmiddels is de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen onderdeel van de Protestantse Kerk in
Nederland. Ook op dit gebied is het beleidsplan in 2007 geactualiseerd.
1.2

Actualisering 2011

In de periode 2011-2015 is het noodzakelijk dat de kerkenraad van de Evangelisch Lutherse
Gemeente Kampen zich vooral inzet om het voortbestaan van de gemeente mogelijk te maken, zowel
bestuurlijk als financieel. De inspanningen zullen vooral gericht moeten zijn op het werven van
gemeenteleden om zitting te nemen in de kerkenraad of zich in te zetten voor andere taken. Open
staan voor vernieuwing is essentieel om onze leden vast te houden en nieuwe mensen te binden. De
werkgroep Liturgie heeft hierin al het voortouw genomen door het organiseren van 12 bijeenkomsten
op de 4de zondag van de maand onder de naam “De Rode Draad”. De bijeenkomsten zijn zeer
geslaagd met regelmatig zo’n 80 bezoekers. Bezoekers van deze bijeenkomsten komen in
toenemende mate ook naar de zondagse eredienst. Ook de publiciteit rond de bijeenkomsten blijkt
interesse voor onze gemeente op te wekken.
Ook zullen we verdergaan op het pad van samenwerking om met Evangelisch Lutherse Gemeente
Zwolle tot een Combinatie van Gemeenten te komen.
1.3

Actualisering 2014

In oktober 2014 is het meerjarenbeleidsplan geactualiseerd. Tevens is de horizon waarop het zich
richt verlegd naar 2014- 2018. Het beleidsplan is daarnaast ook het vertrekpunt geweest voor het
werkplan 204-2015.
1.4

Leeswijzer

Dit beleidsplan is opgebouwd rond de volgende thema's:


gemeente;



eredienst;



samenleving;



samenwerking met andere kerken.

Daarnaast zijn als bijlagen liturgie en een jaaroverzicht toegevoegd. Maar allereerst wordt de
doelstelling van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen weergegeven.
2

Doelstelling

De Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen wil een geloofsgemeenschap zijn in de lutherse traditie.
Zij wil een geestelijk thuis bieden waarin men God kan liefhebben en dienen in alle openheid, met
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een eigen verantwoordelijkheid en met geestelijke ruimte. Begrippen als vrijheid, spiritualiteit,
gemeenschappelijkheid, blijheid, openheid, saamhorigheid, betrokkenheid en ook traditie zijn van
belang. De Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen wil een sfeer creëren waarin deze begrippen
kunnen worden verwezenlijkt.
Voor wat betreft het 'typisch luthers' het volgende: in de allereerste plaats gaat het om geestelijke
vrijheid, om eigen verantwoordelijkheid, om bevrijding. Er mag geen belemmering zijn tussen God
en mens in de persoon van een priester, een dominee of wie dan ook. Ieder mens heeft recht op
haar/zijn eigen specifieke persoonlijke geloof. Toetssteen is daarbij in de eerste plaats de inhoud van
de bijbelse boodschap. Luther achtte iedere gelovige zelf in staat tot de al of niet 'verborgen omgang'
daarmee.
Dogmatisme in de zin van vastgelegde leerregels die men moet geloven, is ongewenst. De zo dikwijls
daaruit voortvloeiende schuldgevoelens mogen worden losgelaten.
De oude symbool- en tekentaal van de kerk der eeuwen wordt gebruikt in de erediensten en wil een
teken zijn van bemoediging en spiritualiteit in een tijd van verregaande rationalisering en
materialisering van het leven.
De liturgie is rijk en gevarieerd, er is veel ruimte voor het gezongen woord. Lutheranen willen hun
geloof vooral vieren (en minder uitleggen).
De kleinschaligheid van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen betekent voor velen dat men er
zich gekend en geborgen weet.
Deze kleine gemeenschap kan een goede brugfunctie hebben naar andere kerken, door de nadruk
die ze legt op het ervaren van gemeenschap.
Lutheranen willen in hun geloofsbeleving vooral vertrouwen op God. Hoe we mogen leven vloeit voort
uit het besef dat God zijn hand naar ons heeft uitgestoken.
3
3.1

De Gemeente
De leden

Onder de gemeente wordt verstaan zij die als lid, dooplid of gastlid zijn geregistreerd in het
ledenregister van onze kerk en zij die zich op wat voor manier dan ook verbonden voelen met onze
gemeente.
Voor de gemeente geldt het volgende uitgangspunt: alle gemeenteleden kunnen hun bijdrage leveren
aan de in het beleidsplan uitgewerkte thema’s. Het vorm geven van de gemeente is immers niet
alleen een taak en verantwoordelijkheid van de kerkenraad, voorganger of koster maar van alle
gemeenteleden.
3.2

Pastorale Zorg

Het is de intentie dat eenmaal in de twee jaar de pastor een huisbezoek brengt bij de gemeenteleden.
Indien gewenst kan een gemeentelid verdere ondersteuning vragen voor zichzelf of een ander
gemeentelid. Aanvragen van pastorale zorg loopt via de pastor.
Daarnaast is er een bezoekersgroep die onder auspiciën van de diaconie valt en een bijdrage kan
geven aan de pastorale zorg.
3.3

Kerkenraad

De Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen kent als ambtsdragers ouderlingen, diakenen en
kerkrentmeesters. In de kerkenraad zijn deze allemaal door minimaal 1 lid vertegenwoordigd, meer
is mogelijk.
Ieder kerkenraadslid wordt overeenkomstig de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland voor
vier jaar gekozen en kan maximaal twee termijnen achter elkaar zitting hebben. De kerkenraad heeft
de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gemeente, het regelen van
lopende zaken, het uitvoeren van het beleid en de, in het jaarplan vastgestelde, activiteiten.
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De kerkenraad vergadert eenmaal per zes weken.
De kerkenraad zorgt dat tijdens de kerkdienst een vertegenwoordiging van de kerkenraad aanwezig
is en zitting heeft in de kerkenraadbanken.
Elk gemeentelid heeft de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de kerkenraad.
De verschillende ambtsdragers hebben de volgende aandachtpunten:


diaconie: (doen) uitvoeren van diaconale taken (zie elders in het beleidsplan);



kerkrentmeesters: beheren bezittingen kerk, toezicht houden op financieel beleid. Met de
middelen wordt ethisch verantwoord omgegaan.
Eén maal per jaar vindt er een kascontrole plaats;



ouderlingen: communicatie binnen en buiten de kerk en andere bijzondere aandachtsgebieden
als het jeugdwerk en secretariaat.

3.4

Jeugdwerk

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het (doen) organiseren van activiteiten voor de jeugd tot 18
jaar. De kerkenraad stelt zich tot doel kinderen en jongeren die zich verbonden voelen (of verbonden
zijn) met de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen hun eigen plaats te geven in de
kerkgemeenschap.
Het is daarom zeer wenselijk dat een jeugdouderling in de kerkenraad zitting heeft. De
jeugdouderling begeleidt de organisatie en leiding van de kindernevendienst, en richt zich specifiek
op jongeren van 12 tot 18 jaar. De jeugdouderling probeert de voorwaarden te creëren om jongeren
hun eigen plaats te doen innemen. Daartoe moeten er activiteiten worden georganiseerd door en
voor jongeren en moeten de jongeren een plek krijgen in de kerk waar ze op een prettige manier
hun eigen activiteiten kunnen ondernemen. De jeugdouderling speelt daarbij een organiserende,
coördinerende en begeleidende rol.
Op dit moment in (oktober 2015) is dit ambt helaas vacant en wordt het werk waargenomen door
de andere kerkenraadsleden, maar het is het streven om een kerklid te vinden die zich specifiek als
jeugdouderling wil inzetten.
3.5

Toerusting gemeente

Toerusting betreft activiteiten die ontplooid worden met als doel het toerusten van gemeenteleden
in het vormgeven van geloof en religie in hun dagelijkse leven dan wel het versterken van de
onderlinge band tussen gemeenteleden.
In principe neemt de kerkenraad initiatief tot het organiseren van activiteiten. Gemeenteleden
kunnen in overleg met de kerkenraad ook initiatief nemen.
Ook is participatie in activiteiten van de Gereformeerde Burgwalkerk mogelijk. Informatie hierover
is in de kerk beschikbaar.
Voor jongeren zal geprobeerd worden om hen op voor hen passende wijze catechese te geven.
Daarnaast kunnen jeugdleden deelnemen aan de catechese van de Gereformeerde Burgwalkerk.
3.6

Pastor

Dit is de enige functie binnen de organisatie van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen waar
een vergoeding tegenover staat. De kerkenraad heeft naar de pastor de functie van werkgever, dat
wil zeggen zij draagt zorg voor actuele werk- en functieomschrijvingen en is verantwoordelijk voor
een correcte invulling daarvan.
Alle andere functies zoals kosterij en organist in de kerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers waarbij
gemaakte onkosten gedeclareerd kunnen worden bij de kerkrentmeesters.
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3.7

Gemeenteavonden

De kerkenraad organiseert minimaal eenmaal per jaar een gemeenteavond waarin de kerkenraad
het jaarverslag presenteert en kerkrentmeesters hun financiële verantwoording aan de gemeente ter
goedkeuring voorleggen.
Daarnaast wordt de gelegenheid geboden om als gemeente een actueel thema te bespreken.
3.8

Kerkblad ”Contact”

Doel van het kerkblad is het informeren van gemeenteleden en een bijdrage bieden aan het
onderhouden van de sociale contacten en onderlinge betrokkenheid.
Contact wordt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad uitgegeven en verschijnt viermaal per
jaar. Het feitelijk invullen en vormgeven van Contact vindt bij voorkeur plaats door gemeenteleden.
3.9

Plaatselijke regeling

Voor verdere informatie vooral betreffende praktische regelgeving wordt verwezen naar de
Plaatselijke Regeling der Evangelisch Lutherse Gemeente. Deze is te verkrijgen bij de kerkenraad.
4

Eredienst

Onder eredienst verstaan we een bijeenkomst die als doel heeft een moment te creëren met elkaar
waarin ruimte ontstaat voor spirituele beleving en waarbij traditionele elementen als muziek, woord,
liederen, sacramenten en gebeden een eigen plaats innemen. Daarbij komen de volgende thema's
aan de orde.
4.1

Opbouw kerkelijk jaar

De gang van zaken voor het komende kerkelijk jaar zijn globaal vastgelegd in een jaaroverzicht (zie
bijlage 2). Dit overzicht dient onder andere als basis voor het maken van het preekrooster waarin
rekening

wordt

gehouden

met

avondmaalsvieringen,

agapèvieringen

of

andere

speciale

(kring)diensten.
4.2

Orde van dienst

Tijdens de eredienst wordt zo veel mogelijk vastgehouden aan de orde van dienst zoals die als bijlage
1 in dit beleidsplan is opgenomen. Ook in bijzondere diensten wordt de liturgie zo veel mogelijk
gevolgd. Dit om de herkenbaarheid van het liturgische gebeuren te vergroten.
4.3

Bijzondere diensten

Een aantal keren per jaar kunnen zogenaamd kringdiensten gehouden worden, bijvoorbeeld aan het
begin van een nieuw seizoen of op verzoek. Verder kan er gedacht worden aan stilte-diensten, al
dan niet gecombineerd met een agapèviering.
Speciale diensten vinden ook plaats in de zogenaamde lijdensweek. Speciale diensten worden door
een groepje gemeenteleden voorbereid, die ook zo'n dienst evalueren.
4.4

Preekrooster

Een preekrooster dient in de eerste maanden van het jaar voor het daaropvolgende jaar te worden
vastgesteld. De voorganger van de gemeente gaat zoveel mogelijk voor, daarnaast worden
voorgangers uitgenodigd die zoveel mogelijk passen in de Evangelisch Lutherse traditie.
4.5

Sacramenten

Bij het bedienen van de sacramenten zijn de richtlijnen van de synode van toepassing. Naast
Avondmaalsvieringen worden er ook agapè's gevierd. Een agapè mag net als nood-doopbedieningen
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ook door een pastoraal werker bediend worden. Aan avondmaalsvieringen en agapè’s mag iedere
aanwezige deelnemen en wordt daartoe ook van harte uitgenodigd.
4.6

Cantorij

De gemeente is op dit moment heeft op dit moment geen cantorij. Om nieuwe liederen te oefenen
of om een bijdrage te leveren aan de eredienst is er wel ruimte om een gelegenheidskoor te vormen
dat voor de eredienst met de gemeente liederen kan oefenen. Daarnaast kan het koor een bijdrage
geven aan speciale diensten. Voor zo’n gelegenheidskoor wordt dan gebruik gemaakt van de talenten
van een aantal kerkleden.
4.7

Inbreng gemeenteleden

Het is mogelijk en gewenst dat gemeenteleden bijdragen aan de eredienst. Mogelijkheden in
samenspraak met de voorganger zijn het aandragen van voorbeden. Ook kunnen gemeenteleden
lezingen verzorgen, een gedicht of een eigen geloofsbelijdenis voordragen. Daarnaast kunnen, zoals
al gezegd, gemeenteleden inbreng hebben in het voorbereiden van speciale diensten. Invulling en
vormgeving is altijd in overleg met de dienstdoend predikant.
4.8

Kinderen

Binnen de eredienst hebben de kinderen een eigen plaats en taken. Waar mogelijk worden ze
betrokken bij de eredienst. Zo steekt een van de aanwezige kinderen altijd de kinderpaaskaars aan.
Voor de dienst krijgen kinderen de gelegenheid om op de kindertafel kaarsen aan te steken.
Kindernevendiensten zijn gezien het feit dat er daarvoor geen geschikte ruimte aanwezig is, niet echt
mogelijk. Daarom wordt in de dienst een stukje 'dienst' voor de kinderen gerealiseerd. Zo mogelijk
met een verhaal of een kort gesprek. In de consistorie worden de kinderen daarna opgevangen door
een van de gemeenteleden die op eigen wijze invulling geven aan dat moment.
Kinderen kunnen meedoen aan avondmaals- en agapèvieringen.
5

Samenleving

De Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen wil openstaan voor behoeften vanuit de samenleving en
daar binnen haar mogelijkheden en principes op ingaan. Verder wil zij zo nodig zelf initiatieven
ontplooien. De activiteiten die in bovenstaande zin ontplooid worden dienen altijd goedkeuring van
de kerkenraad te hebben.
Jaarlijks wordt samen met Doopsgezinde kerk en de Vereniging Van Vrijzinnig Hervormden een
activiteitengids gemaakt
5.1

Kerkgebouw

De Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen stelt het gebouw beschikbaar voor initiatieven vanuit de
samenleving zoals bijvoorbeeld lezingen, concerten, trouwdiensten, et cetera, indien deze passen
binnen de cultuur en traditie van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen.
De kerkenraad of gemeenteleden kunnen zelf ook initiatieven nemen tot het organiseren van
activiteiten voor de samenleving die eveneens moeten passen in de cultuur en traditie van de
gemeente en passen binnen de (spirituele) sfeer van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen.
Activiteiten kunnen alleen met goedkeuring van de kerkenraad plaatsvinden.
5.2

Kerkgemeenschap

Binnen haar mogelijkheden wil de kerkgemeenschap betrokken worden bij activiteiten die in de
samenleving georganiseerd worden. Meedoen is afhankelijk van het doel en behoeft goedkeuring van
de kerkenraad.
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5.3

Diaconale zorg

De Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen staat open voor vraag of nood vanuit de samenleving
en zal daar zo mogelijk met pastorale of diaconale zorg op reageren.
6

Samenwerking andere kerken

Uitgangspunt van onze gemeente is dat zij open staat voor samenwerking met andere kerken met
als doel een isolement te voorkomen. Bij iedere vorm van samenwerking zal steeds gehandeld
worden vanuit onze eigen kracht, overeenstemmend met onze eigen doelstellingen, en met de ons
ter beschikking staande middelen. Samenwerking met andere kerken is geen doel op zich, maar een
middel om met andere kerken in gesprek te zijn. Een vruchtbare samenwerking is alleen mogelijk
als er sprake is van wederzijdse respect.
6.1

Combinatie van Gemeenten

Vanaf 2 november 2010 is de samenwerking tussen de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen en
Zwolle bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf dan is er sprake van een
combinatie van gemeenten, zoals bedoeld in ordinantie 2 artikel 15 van de kerkorde. Dit is binnen de
Kerkorde de lichtste vorm van samenwerking die mogelijk is en waarbij gemeenten (ook financieel)
zelfstandig blijven en er geen sprake is van overhevelen van bevoegdheden en taken.
Eén van de redenen voor dit proces is dat de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen na een
eventueel vertrek van de huidige kerkelijk werker niet meer in staat is te voldoen aan de eis dat een
zelfstandige gemeente minimaal een dienstverband van 0,33 fte moet kunnen aangaan met een
nieuwe voorganger. Door deze combinatie van gemeenten aan te gaan, wordt het voor de
Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen mogelijk als zelfstandige gemeente te kunnen blijven
bestaan en zo het Lutherse gedachtegoed in Kampen en omgeving te kunnen blijven uitdragen.
Daarbij kan pastoraal gezien een beroep worden gedaan op de voorganger van de Evangelisch
Lutherse Gemeente Zwolle, in nauwe samenwerking met de pastor van de Evangelische Lutherse
Gemeente Kampen.
Een gevolg van deze samenwerking is wel dat Evangelische Lutherse Gemeente Kampen onderdeel is
geworden van de classis Zwolle.
Om te zorgen dat de samenwerking in de dagelijkse praktijk van de beide gemeenten merkbaar is zijn
een aantal werkafspraken gemaakt. Zo zal de Zwolse gemeente de Kamper gemeente
vertegenwoordigen in de classis, vinden er gemeenschappelijke vergaderingen plaats, worden kennis
en initiatieven gedeeld en staan de activiteiten van beide gemeenten open voor alle leden.
6.2

Samenwerking in DLV verband

De samenwerking met de Doopsgezinde kerk en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden dateert al
uit het verre verleden. Ongeveer in 1840 werd het voormalig kerkgebouw in de Lutherse steeg door
brand verwoest. Destijds werd door de Doopsgezinde kerk onderdak geboden aan onze Lutherse
Gemeente.
Begin 1900 werd door de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden een beroep gedaan op het gebruik
van ons kerkgebouw aan de Burgwal.
Door de gebeurtenissen in het verleden is er een band ontstaan tussen de Doopgezinde kerk, de VVH
en onze gemeente. De samenwerking bestond uit het verzorgen van gemeenschappelijke diensten
(driemaal per jaar een zogenaamde gastendienst waarin in de organiserende kerk de eigen predikant
voorgaat) en het organiseren van activiteiten.
De intensiteit van de samenwerking varieert in de loop der tijd. Het is de wens van de Evangelisch
Lutherse Gemeente Kampen in ieder geval de samenwerking op het huidige niveau te continueren
en indien mogelijk te intensiveren. Het is daarom wenselijk dat er eens per jaar een ontmoeting is
tussen (een afvaardiging van) de verschillende kerkenraden. Als de Vrijzinnig Hervormden
dopelingen hebben, kunnen die gedoopt worden in de Lutherse kerk onder verantwoordelijkheid van
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de lutherse kerkenraad. Indien gewenst kan de doopbediening worden uitgevoerd door een vrijzinnig
hervormde voorganger. Dopelingen worden ingeschreven in het lutherse doopregister met de
bijzondere vermelding 'VVH'.
Daarnaast wordt samengewerkt in de werkgroep “De Rode Draad”. De werkgroep de Rode Draad is
een samenwerkingsverband tussen mensen van de werkgroep Liturgie uit de Evangelisch Lutherse
Gemeenschap in Kampen, de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Kampen/NOP en staat onder
leiding van drs. Rinus van Warven, de huidige pastor van de Evangelisch Lutherse Gemeente
Kampen. De werkgroep stelt zich ten doel bekende en minder bekende sprekers te arrangeren die
op hun eigen wijze een thema behandelen dat te maken heeft met de weg van groei van de mens
op zoek naar zijn bestemming.
6.3

De beraadsgroep

De beraadsgroep in Kampen is een afgeleide van de landelijke Raad van Kerken. De beraadsgroep
bestaat uit een vertegenwoordiging van diverse kerken uit Kampen. De beraadsgroep is een
gelegenheid om met elkaar in gesprek te zijn over diverse theologische en maatschappelijke
vraagstukken en om elkaar te informeren omtrent de gebeurtenissen in ieders gemeente. Ook wordt
er drie keer per jaar een oecumenische dienst georganiseerd. Bij toerbeurt wordt kosteloos ons
kerkgebouw ter beschikking gesteld. De aanwezigheid van onze Evangelische Lutherse Gemeente in
de beraadsgroep zal bestaan uit leden van de kerkenraad of een vertegenwoordiging daarvan.
De Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen wil hierin blijven meedoen om isolatie van de gemeente
te voorkomen en zal haar bijdrage intensiveren indien dit een grotere bijdrage geeft aan het
realiseren van de doelstelling van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen
6.4

De Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen binnen de Protestantse Kerk der Nederlanden

De Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen is een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse
Kerk der Nederlanden. Voorlopig wil de kerkenraad als ‘goede buren’ met de andere Kamper kerken
samenwerken. Zolang al onze gemeenteleden bereid zijn om aan de gezonde zelfstandige positie
mee te doen én mee te betalen, en mee te denken over het beleid, kan naar de mening van de
kerkenraad de Evangelisch-Lutherse Gemeente Kampen zelfstandig een volwaardige bijdrage leveren
aan het uitdragen van de lutherse traditie in landelijk, regionaal en plaatselijk PKN-verband voor de
komende jaren.
6.5

Predikanten collectief

Samenwerking met andere gemeenten komt eveneens tot uiting in het predikanten collectief. Hierin
zijn predikanten

van

diverse

gemeenten en

wijken in

Kampen

vertegenwoordigd. Deze

bijeenkomsten hebben het doel met elkaar in gesprek te zijn over diverse onderwerpen. In dit
collectief is ook de Evangelisch Lutherse Gemeente vertegenwoordigd.
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7

Financieel beleid

De Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen is een kleine gemeente. Hoewel zij financieel gezond is,
heeft zij geen financiële middelen om een fulltime predikant te beroepen.
De functie van predikant wordt op dit moment ingevuld door een pastor die een aanstelling heeft
voor een aantal uur per week.
Vanuit de synode heeft de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen de afgelopen jaren een bijdrage
in de vorm van subsidie ontvangen om mede de bekostiging van de pastor mogelijk te maken. Omdat
deze subsidie eindig is, zullen er de komende jaren activiteiten worden ontwikkeld om het wegvallen
van de subsidie zoveel mogelijk te compenseren met inkomsten uit andere bronnen. Dat zijn onder
andere:
1. Intensivering beleid vrijwillige bijdrage:
2. Intensivering verhuur kerkgebouw
3. Actief beleid subsidiegelden
4. Actief beleid kostenbeheersing
5. Andere activiteiten als rommelmarkten, eenmalige acties, verkoop foto’s, collectebus tijdens
openstelling kerkgebouw et cetera
Het financieel beleid van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen er op gericht is de
afhankelijkheid van loonkostensubsidie vanuit de PKN elk jaar te verminderen en financieel op eigen
benen te kunnen staan.
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Bijlage 1, orde van dienst
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Bijlage 2, Jaaroverzicht
Feestdag

Activiteit

Advent

Datum
november

Kerst

25/26

Start voorbereiding

Afkondiging

oktober
november

december
Nieuwjaarstreffen

januari

Preekrooster maken

januari

voor het hierop
volgende jaar
verifiëren

januari

door kerkenraad

februari/

februari

samenstelling
kerkenraad
Lijdenstijd

maart
Pasen

maart/april
1e

kerkblad

maart

kopij uiterlijk voor of
op de kopijdatum

Gemeenteavond
Verkiezing/bevesting

december
april

januari

nieuwe

volgens
reglement

kerkenraadsleden
Hemelvaartsdag

mei/juni

geen bijzondere

Pinksteren

mei/juni

april

juni

kopij uiterlijk voor of

activiteit
2e

kerkblad

op de kopijdatum
Sint Jan
3e

kerkblad

juli

door voorganger

september

kopij uiterlijk voor of
op de kopijdatum

Startzondag
Oogstdienst
Hervormingsdag
Herdenking

september

augustus

oktober

september

oktober

door voorganger

november

door voorganger

overledenen
Sint Maarten

november

door voorganger

jaarplanning vaststellen november

door kerkenraad

4e

kopij uiterlijk voor of

kerkblad

december

op de kopijdatum
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