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Beleidsplan Hervormde Gemeente Bunschoten 2019 – 2022
Voorwoord
In dit document vindt u het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Bunschoten voor de
periode van 2019 t/m 2022.
Dit beleidsplan bestaat uit een algemeen deel waar vooral geestelijke aspecten worden
beschreven. Daarin wordt verwezen naar de bijlagen, waarin de aspecten van diaconie,
kerkrentmeesters en het jeugdwerk verder worden uitgewerkt.
Het beleidsplan is opgesteld door diverse vertegenwoordigers van de kerkenraad, diaconie,
kerkrentmeesters en de jeugdouderlingen. Daarna is dit concept meerdere malen besproken in
de diverse colleges. Het beleidsplan is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van
14 januari 2019.
Vervolgens is het beleidsplan ter inzage neergelegd voor de gemeente.
Voor vragen over dit beleidsplan, kunt u zich wenden tot de scriba van de gemeente of leden
van bovengenoemde colleges.

Bunschoten, 14 januari 2019

Voorzitter Kerkenraad

Scriba Kerkenraad
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Inleiding
Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Bunschoten is gebaseerd op haar
Visie en Missie.

Visie
Onze gemeente is een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij
staat daarbij in de gereformeerde traditie met haar belijdenisgeschriften en weet zich
verbonden met de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
De gemeente is onopgeefbaar verbonden met het volk Israël en deelt daarmee de aan Israël
geschonken verwachting.
De gemeente wordt opgeroepen tot eenheid, het geven van getuigenis en tot dienstbaarheid en
komt samen rondom Woord en sacrament.
De gemeente wordt in geloof door de Heilige Geest geleid in gehoorzaamheid aan de Bijbel.
Door de verkondiging van het Woord worden de leden van de gemeente opgeroepen tot
geloof en bekering, waarbij zij worden toegerust om volgeling te zijn van Jezus Christus.
Door de verkondiging van het Woord en de bediening van de sacramenten worden de leden
gesterkt in hun geloof, zodat zij in het geloof God mogen eren en dienen.
De Bijbel is het fundament en de norm voor heel de gemeente.
De kerk dient op te komen voor gerechtigheid in de onderlinge menselijke verhoudingen en
voor rentmeesterschap ten aanzien van Gods schepping.
Missie
Christus is het Hoofd van de gemeente. De gemeente is in haar ontwikkeling en doel het
eigendom van Christus en dus niet het eigendom van mensen. De gemeente dient ook
gehoorzaam te zijn aan Christus en is er tot eer van God.
In dit beleidsplan staan de onderstaande punten centraal:
Ø Vieren
Ø Delen
Ø Dienen
Ø Getuigen
Ø Leren
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Vieren
In haar samenkomsten viert de gemeente in opdracht van haar Koning de verlossing in
Christus. Tijdens deze samenkomsten hoort de gemeente Gods woord, en worden de
sacramenten bediend.
Voor en in de eredienst hebben de volgende elementen een plaats:
Ø afkondigingen en voorzang;
Ø votum en groet;
Ø zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen uit de bundel Weerklank;
Ø lezen van de wet en de geloofsbelijdenis;
Ø schriftlezing en verkondiging;
Ø gebed met dank en voorbede;
Ø collecten;
Ø bediening van de sacramenten;
Ø zegen.
De eredienst is een belangrijk richtsnoer voor onze gemeente waarin de prediking centraal
staat. De actualiteit dient in de verkondiging van het woord aanwezig te zijn zodat het voor de
gemeenteleden herkenbaar en ook toepasbaar is in het dagelijkse leven.
Op dit moment is het gebruikelijk dat er tijdens de reguliere diensten psalmen uit de oude
berijming worden gezongen en een lied uit de bundel Weerklank wordt gezongen en een
psalm in de nieuwe berijming uit genoemde bundel.
In de toekomst zal de kerkenraad zich beraden of uitbreiding met meerdere liederen gewenst
is. In speciale diensten is er meer vrijheid om in overleg met de dienstdoende predikant van
de bundel Weerklank of een andere bundel gebruik te maken.
Daarnaast dienen wij als kerkenraad na te denken over het gegeven dat kerkgangers, vooral de
jongeren, tegenwoordig veel meer visueel ingesteld zijn. Het gebruik van de beamer of andere
media zou geïntensiveerd kunnen worden.
Tevens zal in deze beleidsperiode de samenwerking met andere kerkgenootschappen in ons
dorp aandacht krijgen. Op dit moment vindt er 2 keer per jaar ‘kanselruil’ plaats met de
plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk en is er samenwerking tijdens de VakantieBijbelWeek.
Tijdens de diensten wordt er gebruik gemaakt van de beamer en via internet en kerkradio zijn
de diensten op afstand te volgen en te bekijken voor zieken, ouderen en gemeenteleden die op
vakantie zijn.
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Delen
Het delen vanuit de gemeente is vaak vooral een taak voor de Diaconie (zie bijlage B).
De gemeente dient zich bewust te zijn of te worden van haar opdracht tot zorg voor de naaste.
Binnen de christelijke gemeente delen de gelovigen met elkaar en naar buiten delen zij aan
anderen. De gelovigen dienen zich steeds meer bewust te worden verantwoordelijkheid te
dragen voor de schepping en de samenleving.
Wanneer wij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, dan bieden wij ook ruimte aan
anderen. Het is een Bijbelse opdracht om gastvrij en behulpzaam te zijn voor alle gemeenteleden, zieken, vreemdelingen (asielzoekers), mensen met beperkingen en te zorgen voor de
armen.
De kerkenraad wordt ondersteunt door een actieve zendingscommissie. Zij stellen projecten
voor om te ondersteunen vanuit de gemeente, in overleg met de GZB en IZB. Er is 1 x per
jaar een zendingsavond over het lopende of nieuwe project van de zendingscommissie,
waarvoor meestal een spreker wordt uitgenodigd. De zendingscommissie wordt ook
betrokken bij het opstellen van het jaarlijkse collecterooster.
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Dienen
Het pastoraat is veelomvattend, de inhoud kan dan ook worden aangeduid met de woorden:
luisteren, bijstaan, begeleiden, voorlichten en versterken.
Voor het pastoraat is een vertrouwensrelatie een vereiste. Het pastoraat wordt binnen onze
gemeente gedaan door de predikant, de (wijk- en jeugd)ouderlingen, de diakenen en een
aantal bezoekbroeders.
In deze beleidsperiode zal er ook concrete invulling worden gegeven aan de ‘rol van de
vrouw’ in het bezoekwerk binnen onze gemeente.
Het pastoraat voor gemeenteleden, die ‘anders zijn’, zoals anders geaarden of mensen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking verdient bijzondere aandacht en betrokkenheid. Hier
zullen wij als kerkenraad over nadenken en richting aan geven. Ook zij behoren immers bij de
gemeente van Christus. Zoals een herder zijn schapen hoedt en weidt dient de kerkenraad en
haar predikant de gemeente in haar geestelijk leven bij te staan, zowel in vreugde en verdriet
en in het licht van de Bijbel.
Komende beleidsperiode zullen we meer aandacht besteden aan de informatie en
communicatie zoals in de kerkbode en op de website. De nieuwe indeling van de wijken, met
een jeugdwijk en seniorenwijk moet zowel op de website als in de kerkbode worden
gecommuniceerd. Tot de jeugdwijk behoren gezinnen waarvan de oudste partner jonger is dan
35 jaar, tot de seniorenwijk behoren gemeenteleden, waarvan beide partners de leeftijd bereikt
hebben van 75 jaar.
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Getuigen
Getuige van Christus zijn, is een gave maar ook een opdracht van God. De gemeente ontvangt
deze gave door de Heilige Geest. Is de gelovige in Christus, dan wordt zijn leven een
getuigend leven. Getuigen is een wijze van zijn.
Iedere gelovige moet zich oefenen in de omgang met God en Zijn Woord. In het getuigen
weerspiegelt de gemeente iets van het licht van Christus ten nutte van de naaste in en buiten
de kerk. Getuigen is meer dan spreken over het evangelie, het is een samengaan van woord en
daad.
De gemeente hecht aan vertrouwde vormen in de kerkelijke uitingen. Dit kan een vrijmoedig
spreken over geloofsvragen en geloofservaringen in de weg staan. De gemeente dient zich
bewust te zijn van de wijze, waarop zij haar licht in de wereld laat stralen. Verscheidenheid in
de gemeente moet leiden tot dialoog.
Hoe kunnen we meer een getuigende gemeente zijn? Wanneer wij de diverse manieren van
kerkelijk getuigen zo goed mogelijk een plaats willen geven in en om de gemeente, zijn de
volgende zaken van belang:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Verscheidenheid (in de gemeente) moet leiden tot dialoog.
Vormen van getuigen (in de eredienst) moeten bespreekbaar zijn.
De gemeente moet zich actiever en duidelijker presenteren in de samenleving.
De functie van de website moet worden versterkt.
In bijzondere diensten moet het evangeliserende element duidelijker aanwezig zijn.
Rond de eredienst moet meer aandacht komen voor het informeren en ontmoeting (vooral
voor nieuwkomers en/of incidentele bezoekers).
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Leren
Groei in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus.
De gemeente kan alleen leren onder de leiding van Gods Geest. Daardoor worden vrees en
belemmeringen weggehaald en bemerk je de ruimte om iets uit te dragen.
De gemeente leert wat is beschreven in ‘Visie en Missie’ van dit beleidsplan. Leren hoe God
wil dat wij zijn als mensen binnen Zijn gemeente en hoe we Gods Woord dagelijks in de
praktijk kunnen brengen.
Binnen de kerk is voor verschillende vormen van onderwijs gekozen, te weten:
Prediking, Zondagsschool, Catechisatie, Bijbelkring, Mannen– en vrouwenvereniging en
diverse jeugdclubs. In 2018 is besloten dat de zondagsschool gehouden wordt tijdens de
eredienst in de ochtend.
In deze bijeenkomsten dient steeds de nadruk te liggen op:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

We dienen God en de naaste als onszelf.
De verlossing door Christus.
Vreemdelingschap op aarde.
De samenhang van heel de Bijbel.
Liefde voor de naaste.

Het bovenstaande beleidsplan is vastgesteld door de Kerkenraad op 14 januari 2019. Bij elke
verandering of nadere invulling van het beleidsplan zal de gemeente geïnformeerd en/ of
worden gehoord.
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Bijlage A

Jeugdwerk

Inleiding
Dit onderdeel van het beleidsplan is gericht op de taken en activiteiten die onder de
verantwoordelijkheid vallen van de jeugdouderling(en). Deze taken en activiteiten zullen in
dit onderdeel met de term ‘jeugdwerk’ worden aangeduid. Het gaat hierbij om de zondagschool, clubs, themadiensten, VakantieBijbelWeek en de huiskringen.
Doelgroep
De doelgroep van het jeugdwerk bevat jongeren, behorende tot de Hervormde Gemeente
Bunschoten, in de leeftijd van 0 tot ongeveer 23 jaar of tot de leeftijd waarop Geloofsbelijdenis wordt afgelegd. Alle jeugdwerkactiviteiten staan overigens open voor jongeren van
buiten onze gemeente, mits zij zich aan de regels houden die voor de betreffende activiteit
gelden.
Doelstellingen
De samenleving waarbinnen de Hervormde Gemeente bestaat is onderhevig aan ontkerkelijking. Op allerlei wijze distantieert onze samenleving zich steeds verder van God en Zijn
Woord. Deze ontwikkeling gaat ook de Hervormde Gemeente Bunschoten niet voorbij.
Hetgeen duidelijk te zien is in afname van het bezoek van de erediensten maar ook in het
aantal deelnemers aan de activiteiten van het jeugdwerk.
Het gevolg van dit alles is dat het voor christenen moeilijker zal worden hun geloof te uiten,
te belijden en als gemeente binnen de samenleving staande te blijven. Ook zal het moeilijker
worden om elkaar als gemeenteleden te steunen en betrokken op elkaar te blijven. Op den
duur zou dit zelfs een bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan van de gemeente.
In dit kader zijn de doelstellingen van het jeugdwerk geformuleerd. Deze doelstellingen zijn
opgedeeld in twee groepen, te weten doelstellingen op geestelijk terrein en in de tweede plaats
doelstellingen op organisatorisch terrein. Deze laatste groep doelstellingen staat in dienst van
de geestelijke doelstellingen.
Geestelijke doelstellingen:
Ø De jeugd van onze gemeente bekend maken met het Woord van God.
Ø Jongeren betrekken bij het gemeenteleven.
Ø Jongeren leren om als christen in de maatschappij te staan.
Ø Jongeren een netwerk laten opbouwen binnen de plaatselijke gemeente en de christelijke
wereld.
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Organisatorische doelstellingen:
Ø Verbindingen leggen tussen verschillende activiteiten in de gemeente.
Samenhang en saamhorigheid bevorderen.
Ø Heldere organisatie- en communicatiestructuur binnen het jeugdwerk.
Ø Samenwerking met andere kerkgenootschappen/gemeenten.
Ø Doelstellingen ten behoeve van de verbetering en verbreding van jeugdwerkactiviteiten:
1. Geestelijke toerusting en aandacht voor jonge stellen en jong belijdende leden;
2. Kwaliteit en samenhang jeugdwerk verhogen;
3. Randkerkelijke jeugd bij de gemeente proberen te betrekken;
4. Maatregelen nemen ter bevordering van betrokkenheid kinderen in de eredienst;
5. Opbouw jeugdwerk 9 – 12-jarigen;
6. Pastorale zorg verlenen aan de jeugd.
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Bijlage B

College van Diakenen

Algemeen
De huidige samenstelling van het College van Diakenen (hierna: diaconie) is als volgt.
De diaconie bestaat uit vier ambtsdragers, te weten:
Ø voorzitter;
Ø secretaris;
Ø administratief (penningmeester);
Ø algemene taken (kerkomroep).
De diaconie is voornemens het college uit te breiden met een 5e lid of taken bij gemeenteleden te beleggen.
Doelstelling
De hoofddoelstelling van de diaconie is:
De gemeente in alle geledingen diaconaal activeren en assisteren.
Het activeren bereikt de diaconie door zorg aan ouderen: het rijden van bejaarden, het treffen
van een voorziening als kerkradio. De diaconie wordt ondersteund door de hervormde
vrouwendienst en geeft daarmee invulling aan eenzaamheid onder gemeenteleden. Verder
ondersteunt de diaconie de ouderenmiddag financieel. Middels de kerkbode en beamer
informeert de diaconie de gemeente over de doelen, waaraan de middelen worden besteed.
Nadrukkelijk zal de diaconie daarbij moeten trachten wel te doen aan een ieder maar in het
bijzonder aan de huisgenoten des geloofs.
Geldwerving
De financiële middelen worden verkregen uit collecten, giften, legaten, renteopbrengsten en
opbrengsten uit onroerend goed.
Besteding diaconale middelen (de ontvangen gelden en omgaan met bezittingen)
Criteria
Ø Alleen instellingen met een christelijke signatuur met een ANBI-status.
Ø Een zo breed scala aan instellingen zowel landelijk als wereldwijd. Niet eenmalig maar
structureel.
Ø Incidenteel wordt in het collecterooster ruimte vrijgehouden voor incidentele noodhulp.
Ø Ondersteuning aan gemeenteleden in financiële nood.
In principe verstrekt de diaconie hulp in de vorm van een lening of in goederen of een
schenking.
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Jaarlijks wordt gekeken wordt gekeken welke financiële ruimte in de begroting hiervoor
wordt gereserveerd. Minimaal wordt besteed, wat er binnenkomt. Tekorten gaan ten laste van
het eigen vermogen.
Jaarlijkse inkomsten en uitgaven worden zoveel mogelijk in evenwicht gebracht met in
achtneming van reservering of budget voor kwetsbare gemeenteleden en voor kwetsbare
groepen in de wereldwijde samenleving.
Beheer van landerijen
De landerijen blijven eigendom van de gemeente, aanzien deze in het verleden geschonken
zijn. Indien land moet worden verkocht, bijvoorbeeld door gemeentelijke onteigening, dan
wordt er tegen hetzelfde bedrag land teruggekocht. Het beheer is uitbesteed aan de KKG.
Het eigen vermogen zal worden afgebouwd naar een minimale grens. In de komende periode
zal nagedacht worden over de hoogte van de reserve.
Taken
Een diaconale begroting op te stellen.
Het verzorgen van kerkradio en internetuitzendingen van de erediensten.
Medeverantwoordelijk zijn binnen de kerkenraad voor het welzijn en leidinggeven aan de
kerk in al haar geledingen.
Vanuit de liefde van God en de liefde tot God heeft een christen zijn naasten lief (Joh.15:1-8).
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Bijlage C

College van Kerkrentmeesters

Samenstelling College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit zeven leden. Er is voor dit aantal gekozen om
de werkzaamheden over een voldoende aantal personen te kunnen verdelen en om specifieke
taken te kunnen leggen bij kerkrentmeesters met specifieke competenties.
Van de leden van het College zijn er minimaal twee ouderling–kerkrentmeesters. De
kerkenraad is verantwoordelijk voor de verkiezing of benoeming van de (ouderling)kerkrentmeesters. Eén ouderling–kerkrentmeester is voorzitter van de kerkrentmeesters en
maakt deel uit van het moderamen van de gemeente.
Personeel
Het College is financieel verantwoordelijk voor de instandhouding van 1 predikantsplaats.
Vrijwilligers
Ongeveer 150 vrijwilligers zetten zich in voor de gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters heeft te maken met de volgende groepen vrijwilligers:
Ø kosters en beheerders;
Ø medewerkers actie kerkbalans;
Ø activiteitencommissie;
Ø medewerkers onderhoud tuinen en oproepmedewerkers voor kleine klussen;
Ø BHV-ers;
Ø organisten;
Ø leidinggevenden kerkelijke verenigingen;
Ø samenstellers van de kerkbode;
Ø webteam;
Ø websitebeheerders.
Het streven is het aantal vrijwilligers op peil te houden of te vergroten. Het College wil haar
waardering voor al het werk van de vrijwilligers jaarlijks tot uitdrukking brengen door het
houden van een vrijwilligersavond en geeft geen vrijwilligersvergoeding.
Financiële positie/beleid
De Hervormde Gemeente Bunschoten heeft de volgende onroerende goederen in bezit:
Ø Het kerkgebouw (Sint Catharinakerk) aan de Dorpsstraat 21 te Bunschoten.
Ø Het verenigingsgebouw De Voorpost aan de Poststraat 13 te Bunschoten.
Ø De pastorie aan de Dorpsstraat 17 te Bunschoten.
Ø Enkele percelen weiland.
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Wij hebben een monumentale kerk en een oude pastorie die op een gemeentelijke monumentenlijst staan en voor het onderhoud streeft het College streeft naar duurzame oplossingen.
De structurele inkomsten van de kerk worden vooral gevormd door de vrijwillige bijdragen
van de gemeenteleden, de collecten en giften.
Het College van Kerkrentmeesters streeft ernaar de gemeente financieel gezond te houden.
Dat betekent dat structurele uitgaven alleen kunnen worden gedaan als daar ook vanuit de
gemeente voldoende structurele opbrengsten of tegoeden tegenover staan. Opbrengsten van
acties zijn daar in principe niet voor bedoeld. De opbrengsten van de acties vormen een
aanzienlijk deel van de inkomsten. Het College van Kerkrentmeesters acht het haar plicht de
gemeente te wijzen op haar verantwoordelijkheid de lasten voor het gemeentewerk met elkaar
te dragen. Eenmalige grote investeringen kunnen worden gedaan met behulp van acties.
Ontwikkelingen in de gemeente
Het College van Kerkrentmeesters moet bij het vaststellen van het beleid voor de komende
vier jaar rekening houden met een aantal ontwikkelingen, welke van invloed is op de te
verwachten inkomsten, de wensen m.b.t. de kerkelijke gebouwen en het personeelsbeleid.
De meest belangrijke ontwikkelingen zijn:
Ø Het ledenaantal lijkt constant, maar de opbouw in leeftijd verandert. Weinig jongeren en
jonge gezinnen, veel ouderen en leden in de middengroep en volgt hiermee de landelijke
trend.
Ø In het verleden is het ledenbestand geschoond (uitgeschreven zijn leden die niet meelevend waren en niet bijdroegen).
Ø Morgendienst wordt goed bezocht, avonddienst minder.
Ø De Actie Kerkbalans en de wekelijkse collecten voor behoud van de eredienst zijn net
toereikend om de ene predikantsplaats te behouden.
Beleidsdoelen
Op basis van de relevante ontwikkelingen in de gemeente en de ontwikkelingen op het gebied
van personeel en vrijwilligers zijn de volgende beleidsdoelen vastgesteld.
a.

b.
c.

Onze gemeente heeft monumentale gebouwen die vragen om een 6-jaarlijks
onderhoudsplan voor de kerk, het verenigingsgebouw en een goede representatieve
dienstwoning voor de predikant.
Ontwikkelen van nieuwe inkomsten genererende activiteiten en optimaliseren van
bestaande.
Veiligheid.
De veiligheid tijdens de diensten en kerkelijke activiteiten heeft een hoge prioriteit. Er is
een actueel calamiteitenplan aanwezig, waarin de taken duidelijk benoemd zijn. Er is een
AED aanwezig in de kerk en in het verenigingsgebouw. Tijdens de diensten is er
minimaal 1 BHV-er aanwezig. De BHV-ers komen jaarlijks bijeen om het afgelopen jaar
te evalueren en het veiligheidsplan te actualiseren.
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d.
e.

f.
g.

Er is een alarminstallatie in de kerk en consistorie aanwezig.
Vrijwilligers waarderen, zodat zij zich gewaardeerd weten en zich kunnen ontplooien.
Archiveren.
Archivering vindt plaats volgens de richtlijnen van het beheer van de kerkelijke en semikerkelijke archieven (‘s-Gravenhage 1986).
Stukken die bewaard dienen te blijven, zijn:
notulen, registratie van doop, huwelijk en lidmaatschap, jaarrekeningen, ingekomen
stukken en kopieën van uitgaande stukken, kerkblad, gemeentegids, herdenkingsuitgaven,
fotoalbums en eigendomsbewijzen van goederen.
In deze beleidsperiode wordt gekeken naar het (deels) digitaliseren en/of elders onder
brengen en archiveren van deze stukken.
Het hebben van een adequate ledenadministratie. Inclusief het beleid omtrent de borging
van de privacy. Het privacyreglement wordt jaarlijks geactualiseerd.
Het in eigen beheer houden van via legaten ontvangen landerijen. Het beheer wordt
uitgevoerd door een externe partij.

Uitwerking beleidsdoelen
De structurele inkomsten uit de gemeente moeten worden geconsolideerd dan wel worden
verhoogd.
Het College van Kerkrentmeesters wil de gemeente ervan bewust maken dat de kerkelijke
activiteiten van de kerk geld kosten en dat het zaak is die kosten met elkaar ruimhartig te
dragen, zodat financiën niet een onderwerp van discussie hoeven te zijn.
Daartoe worden de volgende acties ondernomen:
Ø Veel aandacht voor de Actie Kerkbalans. Persoonlijke benadering, directe follow-up
acties, duidelijkheid over streefbedrag.
Ø Collectes voor kerkbeheer worden gemeld door middel van concrete doelen. Hiermee
wordt voorzien in de jaarlijkse kosten van de genoemde doelen.
Ø In de gemeente zal meer aandacht worden gevraagd voor notariële aktes en het nalaten
aan de kerk. Daartoe zal op de website ruimte worden ingeruimd en in de folder van de
Actie Kerkbalans wordt hier blijvend aandacht aan besteed. Omdat gebleken is dat het
moeilijk is het geefgedrag te veranderen, moeten nieuwe manieren worden ontwikkeld om
gemeenteleden kennis bij te brengen over hoe de financiën in de kerk zijn opgebouwd,
zodat er begrip komt voor de financiële behoeften van de gemeente.
Ø Gekeken zal worden naar de landelijk nog te versrekken mogelijkheden om via technische
hulpmiddelen het aanschaffen van collectebonnen te faciliteren en de mogelijkheid te
bieden tot het geven van (eenmalige) giften. Het College maakt optimaal gebruik van de
diverse geldende subsidieregelingen t.a.v. monumenten en dergelijke.
Ø Waar dit zinvol is en praktisch mogelijk is, worden de kerk en het verenigingsgebouw
tegen een redelijke betaling verhuurd.
Ø Het voornemen is de komende jaren beleid te ontwikkelen om de kerk een meer brede
maatschappelijke functie te geven. Daarmee beogen we de kerk niet alleen toegankelijk te
maken voor de eigen gemeenteleden, maar een interkerkelijke ontmoetingsplek voor alle
inwoners van de gemeente Bunschoten.
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