
 1 

 

 Beleidsplan 2015 - 2021 
 

Protestantse Gemeente van Ravenswaaij 
 
 

1. Inleiding 
De Protestantse Gemeente te Ravenswaaij is tot dit beleidsplan gekomen om het beleid voor 
de komende 6 jaren te omschrijven zoals aangegeven in de kerkorde van de PKN.  
Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 8 juli 2015 vastgesteld en de gemeente 
heeft er mee ingestemd. 
 
2. Wie zijn wij? 
2.1.   Uitgangspunt.  
De basis van de Protestantse Gemeente te Ravenswaaij is het geloof in God de Vader die 
schepper en bewaarder is van de hemel en de aarde, hoe Hij tot ons is gekomen in Jezus 
Christus om ons te redden en hoe Hij ons nabij wil zijn door de Heilige Geest. De bijbel is 
hierbij de leidraad voor het leven. De Protestantse Kerk is de enige kerkelijke organisatie in 
Ravenswaaij. Daarom proberen wij open te staan voor alle dorpsbewoners en gastvrij te zijn 
voor mensen buiten het dorp. Het persoonlijke belang van mensen, met al hun wel en wee,  
staat hierbij centraal.  
 
2.2. Samenwerking met Rijswijk. 
Met het buurdorp Rijswijk is er een samenwerking. Deze samenwerking  bestaat uit het 
beurtelings houden van de kerkdiensten, gezamenlijke  avondmaal vieringen het gezamenlijk 
uitbrengen van de Contactbrief Pasen en Kerst. 
 
2.3. Streekgemeente. 
De kerkdorpen Asch, Erichem, Buren, Kerk en Kapel- Avezaath, Ravenswaaij, Rijswijk en 
Zoelen vormen samen de Protestantse Streekgemeente tussen Lek en Linge. De deelnemers 
werken op de volgende punten samen: vrijwel iedere maand is er een grote of kleine 
streekdienst, in de maanden juli en augustus zijn er zes grote streekdiensten, het kringwerk 
voor volwassenen wordt gezamenlijk gehouden en er is samenwerking op het gebied van 
jeugd- catechese en belijdeniscatechese. 
 
2.4. Samenstelling van de gemeente. 
Aantal belijdende leden      55 
Aantal doopleden   100 
Aantal pastorale eenheden   80 
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3. Wat doen we en wat willen we? 
3.1. Vieringen 
Centraal is de zondagse kerkdienst. Het aantal kerkgangers varieert van 25 tot 45 personen. 
Iedere maand is er een grote of kleine streekdienst. Met Kerst en Pasen zijn er diensten waar 
de kinderkerk aan meewerkt. Bij de start, doop en oogstdiensten zijn de kinderen van de 
kinderkerk meer of minder actief aanwezig. De eigen kerkelijk- werker heeft hierbij een  
coördinerende functie. Het streven is om de drempel te verlagen voor die mensen die 
het niet aandurven om de kerkdiensten te bezoeken. 
 
Hoe willen we dat doen? 
Om drempelvrees voor het onbekende te breken doen wij het volgende:   
- Verspreiding van het tweewekelijkse kerkblad waarin toenadering gezocht wordt      
tot alle mensen. 
- Huis aan huis contactbrieven bezorgen met oproepen en vermeldingen van de      
kerkelijke activiteiten.  
- Huisbezoeken van pastor, ouderlingen en diakenen. 
 
3.2.  Pastoraat 
Het pastoraat in Ravenswaaij heeft de vorm van ‘omzien naar elkaar’, ‘het verhaal van 
Christus uitdragen’ en ‘een gastvrij huis bieden voor jong en oud’.  
Dit willen wij bereiken door een duidelijke structuur in de pastorale begeleiding op te 
zetten, de bestaande pastorale bezoekers hierbij ondersteunen en een gemeenteavond 
houden. Daarnaast heeft  de kerkelijk werker sinds maart 2014 de sacramentele 
bevoegdheden gekregen. Wat betekent dat pastor C.A.M. Vernooij bevoegd is om als 
ouderling-kerkelijk werker ook de sacramenten van doop en avondmaal te bedienen in onze 
gemeente. 
 
3.3.  Diaconie 
De diaconie streeft er naar 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. De diaconie verzorgt de 
avondmaalvieringen.  De middelen hiervoor worden  ontvangen uit collecten, rente en 
pacht. Van belang is het voor de diaconie om de collecten goed onder de aandacht te 
brengen. Terugkoppeling over het verloop van een collecte of een actie is soms nodig. Ook 
streeft de diaconie er naar om de onroerende goederen te beheren zoals een goede 
rentmeester betaamd.  
 
3.4.  Jeugd 
Een klein aantal vrijwilligers uit de Ravenswaaijse kerkelijke gemeenschap vormen samen de 
leiding van de kinderkerk. Dit gebeurt al decennia lang voor kinderen in de leeftijd van de 
basisschool. Een belangrijk streven hierbij is om dit te behouden. Om dit te verwezenlijken 
moeten en zullen er steeds weer moderne materialen en middelen gebruikt moeten 
worden. De leiding van de kinderkerk bereidt ook de viering van de christelijke feestdagen 
met de kinderen voor. 
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 3.5.  Kerkenraad 
De taak van de kerkenraad is het besturen van de kerkelijke gemeente van Ravenswaaij 
volgens de daarvoor gestelde regels. Naast het vele bestuurlijke werk, waarbij er zes maal 
per jaar wordt vergaderd, ondersteunen de kerkenraadsleden het plaatselijke werk van de 
kerkelijk werker. Daarnaast zorgen zij voor het goede verloop van de erediensten op zon- en 
feestdagen. Naast de kerkenraad is er een Commissie Bijzondere Bijeenkomsten (CBB) die 
ondersteuning biedt bij de organisatie en uitvoering van bijzondere bijeenkomsten. Wij 
nemen ons voor op bestuurlijk vlak, met behulp van bovengenoemde commissie, de 
betrokkenheid van de gemeente te activeren. Het aantal kerkgangers trachten wij hiermee 
te continueren of zelfs te verhogen. 
   
3.6.  Financiën en beheer 
De inkomsten zijn afkomstig van de collecten, de kerkbalans, de rente, de huur en soms wat 
subsidie. De uitgaven komen voor het belangrijkste deel ten koste van de predikantsplaats 
en het onderhoud van gebouwen. De verantwoording geschiedt middels een duidelijke 
jaarrekening naar het model van de PKN en zoals voorgeschreven in de kerkorde. 
 
3.7  Onroerende goederen 
De gemeente is eigenaar van de volgende onroerende goederen: 
1. De kerk, dit is een monumentaal kerkgebouw (A.D. 1644) met omliggende grond en 
    begraafplaats. 
2. Een kosterie, die is gebouwd in 1950. 
3. De begraafplaats, die dateert van 1827. 
 
3.7.1 Onderhoud gebouwen 
 Het onderhoud van het kerkgebouw is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan. 

Het plan is er op gebaseerd om het gebouw in goede staat te behouden. De komende 
periode zal er alles aangedaan worden om de adviezen van monumentenwacht ten 
uitvoer te brengen. 

3.7.2 Het onderhoud van de woning is er vooralsnog op gericht de woning instant te 
houden. 

3.7.3 De begraafplaats bij de kerk biedt met ingang van 2015 weer gelegenheid tot het 
begraven worden. Voor het beheer is er een beheerverordening vastgesteld.  
Het onderhoud is er op gericht om de begraafplaats met bomen, beplanting, 
hekwerk, toegangspaden en de van oudsher aanwezige grafmonumenten duurzaam 
in stand te houden. Er is een plan in ontwikkeling om een urnenmuur te 
verwezenlijken. 

 
 
Protestantse Kerk in Nederland 
Kerkenraad: Protestantse Gemeente van Ravenswaaij 2015 

 


