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De Gereformeerde Kerk te Twijzelerheide is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit
in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die
geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
(ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland
onderschrijft zij de kerkorde en ordinanties zoals door de Generale synode van de
Protestantse Kerk in Nederland is opgesteld.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1
van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website
van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de
Gereformeerde Kerk te Twijzelerheide.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale
aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de
goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarcijfers. Het college bestaat uit
tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht
op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Gereformeerde Kerk van Twijzelerheide ziet zichzelf als deel van de wereldwijde kerk die
het geloof belijdt in de drie-enige God die zich geopenbaard heeft in:
Vader, Schepper van Hemel en aarde,
Zoon, Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Heer,
Heilige Geest, in en door wie Hij werkzaam is in de wereld.
Dit belijden in de drie-enige God ziet zij verwoordt in de drie oecumenische symbolen:
de Apostolische geloofsbelijdenis
de geloofsbelijdenis van Nicea
de geloofsbelijdenis van Athanasius.
Verbonden aan de reformatorische traditie ziet zij haar belijden uitgedrukt in de drie
gereformeerde formulieren, te weten:
de Nederlandse geloofsbelijdenis
de Heidelberg catechismus
de Dordtse leerregels.
Als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland onderschrijft zij de kerkorde en
ordinanties zoals door de Generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland is
opgesteld. In haar vormgeving als plaatselijke kerk voelt de Gereformeerde Kerk van
Twijzelerheide zich aangetrokken tot elementen uit de evangelische beweging en richt zij
zich op haar plaats en taak in haar omgeving als dorpskerk.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan
Protestantse Kerk in Nederland
Op de website http://www.gereformeerdekerktwijzelerheide.nl vindt u het beleidsplan van
onze gemeente.
KORTE SAMENVATTING BELEIDSPLAN GEREFORMEERDE KERK TWIJZELERHEIDE:
Praktische uitwerking kernpunten
GEMEENTEOPBOUW
- Vorming en Toerusting
Onder Vorming en Toerusting (V&T) worden die activiteiten verstaan die tot doel
hebben het bevorderen van geloofsverdieping en -informatie. De activiteiten betreffen
zowel de eigen gemeenteleden als de niet-gemeenteleden.

- Gemeente Groei Groepen
Vanaf september 2013 bestaat er een netwerk van Gemeente Groei Groepen (GGG).
Voor materiaal wordt contact gezocht en onderhouden worden met het Evangelisch
Werkverband. De toerusting van de gespreksleiders van de GGG gebeurt onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
ALGEMEEN
- Ziekte en calamiteiten
Bij ernstige ziekte, ongeval of andere zorg willen we ook niet-gemeenteleden
bemoedigen. Dit zal gedaan worden via een kaartgroet namens onze gemeente.
Wanneer naam en situatie bekend is kan er ook tijdens de eredienst voorbede gedaan
worden. Bij plaatselijke, landelijke of mondiale calamiteiten kan het kerkgebouw
opengesteld worden.
- Dorpskerk
De jaarlijkse Heidemerke en het Krystkrantsje worden onder andere gebruikt om zich
te profileren als dorpskerk.
- Website
De Gereformeerde Kerk Twijzelerheide wil ook zo actief zijn via de moderne media. Er
wordt onder andere gebruik gemaakt van een eigen website die in 2015 is vernieuwd.
DOOP, DOOPCATHECHESE, KINDERZEGENING EN VOLWASSENDOOP
- De heilige doop
Wordt bediend in het midden van de gemeente en kan worden aangevraagd bij één
van de pastoraat ouderlingen. Voorafgaande aan de doop wordt van de ouders
verwacht dat zij deelnemen aan een of meerdere doopsgesprekken.
- Kinderzegening
Naast de doop is ook ruimte voor de kinderzegening, hoewel deze niet gelijkwaardig is
aan de kinderdoop. Voorwaarde voor het ten doop houden van uw kind is dat één van
de ouders belijdend lid dient te zijn.
- Volwassendoop
Wie niet als kind gedoopt is of ergens anders de grootdoop ontvangen heeft en het
verlangen heeft om gedoopt te worden, kan zich hiervoor aanmelden bij het pastoraat.
Wie de grootdoop heeft ontvangen wordt als belijdend lid van onze kerk ingeschreven.
ZIEKENZALVING
Geregistreerde leden van onze gemeente komen in aanmerking voor ziekenzalving.
SAMENLEVINGSVORMEN
De Gereformeerde Kerk Twijzelerheide is van mening dat er Bijbels gezien geen verschil
gemaakt moet worden tussen huwelijk en samenwonen. Wel wordt aanbevolen om de zegen
van God te vragen over de start van het samenleven. Derhalve kunnen ook belijdende
gemeenteleden die samenwonen zitting nemen in de kerkenraad.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals
kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling
Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze
link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van
een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij
het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke
colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij
waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag
rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste
gegevens treft u hieronder aan:
Reguliere en bijzondere diensten:
Het is regel dat er elke zondagmorgen een (ere)dienst wordt gehouden. Op de bijzondere
dagen vieren wij de komst en geboorte van Christus, zijn lijden, sterven en opstanding, zijn
hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Dit vieren en gedenken doen wij
gezamenlijk met de Hervormde Gemeente van Twijzelerheide.
Op de zondag voor advent, Eeuwigheidszondag, afsluiting van het kerkelijk jaar, gedenken
wij in de dienst de broeders en zusters die het afgelopen jaar uit ons kerkelijk midden zijn
overleden.
De start van een nieuw (kerk)seizoen doen wij tijdens de Gemeentezondag, meestal ergens
op locatie, in een dienst met veel inbreng van gemeenteleden.
Op de derde woensdag van maart , Biddag voor gewas en arbeid, en eerste woensdag van
november, Dankdag voor gewas en arbeid, wordt er 's avonds een dienst gehouden.
Ook op Oudejaarsdag wordt er een dienst gehouden en op Nieuwjaarsmorgen wordt er met
de Hervormde Gemeente een bijeenkomst gehouden.
Themadiensten:
Op de laatste zondag van de maand staat een 'themadienst' gepland.Deze dienst wordt
georganiseerd door de 'Themadienstgroep'. Een evangelisch karakter staat voorop.
Kindernevendiensten, kinder- en tienerkerk
Elke zondag (behalve de zomermaanden en de eerste zondag van de maand) is er voor de
groepen 1 tm 8 kindernevendienst. Kinderkerk wordt gehouden op de eerste zondag van de
maand (behalve de zomermaanden) voor de groepen 1 tm 8. De tienerkerk wordt gehouden
op de derde zondag van de maand voor de jeugd van 12 tot 16 jaar.

Jeugd- en clubactiviteiten:
- Rock Steady en Stay Tuned
Gedurende het kerkelijk seizoen worden er doe- en gespreksavonden voor de jeugd van 1215 jaar en voor de groep 16+ georganiseerd. Dit gebeurt onder de naam Rock Steady
respectievelijk Stay Tuned.
- Vakantiebijbelclub
Ieder jaar in de herfstvakantie wordt gedurende twee dagen de VBC georganiseerd voor
kinderen van de basisscholen. Iedereen is welkom. Doel is om God leren te kennen en
Jezus te volgen. Er zijn allerlei activiteiten waaraan deelgenomen kan worden. Na afloop is
er een gezamenlijke lunch.
- Overige activiteiten
De jeugd werkt mee aan de Krystkuier. En de jaarlijkse EO-jongerendag is een vast item.
Daarnaast neemt een groep jongeren deel aan een weekend van Stand Younited.
Gespreksgroepen:
Gedurende het kerkelijk seizoen worden de volgende praatgroepen georganiseerd:
- Gespreksgroep SOW
- Gemeente Groei Groep
- Gebedskring
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting
in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Voor baten en lasten zie ANBI - COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 2020

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans
gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen,
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke
bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de
gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding
van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van
kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud,
energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris
koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van
het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de
kerkelijke bezittingen.

