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1. Inleiding en leeswijzer 
 
Voor u ligt het beleidsplan 2018-2021 van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe.  
Zij is een zelfstandige gemeente en is aangesloten bij de classis Apeldoorn. 
De kerk staat als gebouw en is als kerkelijke gemeente duidelijk aanwezig in Loenen. Zie ook 
hoofdstuk 3 (De protestantse gemeente). 
In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten en de missie beschreven. Dit wordt in de daaropvolgende 
hoofdstukken per ambt en kerkelijke activiteit verder uitgediept.  
Het beleidsplan is bedoeld voor alle gemeenteleden en dient als leidraad voor toekomstig beleid.  

2. Mission-statement 
 

De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe (= PG Loenen) wil een open, gastvrije en oecumenisch 
ingestelde gemeente zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om samen iets van God te ervaren. 
Dit is niet iets van alleen op zondag in het kerkgebouw, maar  ook op een doordeweekse dag in de 
wereld van alledag. De Bijbel is daarbij de inspiratiebron, een levend woord met een actuele 
zeggingskracht.  PG Loenen wil ‘religie’, wat komt van het werkwoord ‘religare’ wat weer ‘verbinden’ 
betekent, praktisch vorm geven, door o.a. een kerk voor het hele dorp te zijn.    

3. De protestantse gemeente van Loenen 
 

Loenen heeft ruim 3000  inwoners en behoort bij de burgerlijke gemeente Apeldoorn.  

Loenen ligt aan de rand van de Veluwe midden tussen de prachtige bossen en heide velden. Meer 

informatie hierover is ook te vinden op de site:  

Door deze prachtige ligging zijn er zomers veel vakantiegangers. Een aantal daarvan bezoeken 

zondags de eredienst.  

In Loenen is er naast de protestantse kerk ook een Rooms-katholieke kerk, een boeddhistisch 

Maitreya Instituut en een Hindoeistische Sada Shiva Dham.  Met laatste genoemden is wel eens 

contact, maar niet regulier. Met de Rooms-Katholieken daarentegen is er een aantal keer per jaar een 

oecumenische dienst, is er regulier overleg tussen de beide kerken en er wordt huis aan huis 

maandelijks het gezamenlijk Kontaktblad uit gegeven. Daarnaast is er o.a. een jaarlijkse 

(oecumenisch) uitje en komt de opbrengst van het oudijzer te gunste van beide kerken.   

 
De PG Loenen  is een gemeente in het brede midden van de PKN met een tendens tot 
vrijblijvendheid. Men heeft gevoel voor tradities, maar er is zeker ook ruimte voor veranderingen en 
vernieuwingen. Zij bestaat uit 240 belijdende leden, 360 doopleden en ruim 150 overige leden. De 
zondagdienst wordt gehouden in het eeuwenoude pittoreske kerkje op een heuvel aan de rand van, 
maar toch ook weer middenin, het dorp. Het kerkgebouw is onlangs gerenoveerd, voorzien van 
vloerverwarming en een keukentje. Hierdoor kan de kerk rondom de kansel flexibel worden ingericht, 
wat ten goede komt aan de invulling van de erediensten en de mogelijkheid biedt voor andere 
activiteiten, zoals bijv. het koffiedrinken na de dienst of een optreden van de plaatselijke muziek-
vereniging OLTO.  Meer info is te vinden op de site: https://pknloenenveluwe.nl. 

 

Kenmerkend voor de PG Loenen is dat veel leden de kerk een warm hart toedragen. Velen willen dat 

de kerk blijft bestaan. Dit blijkt o.a. uit het vele vrijwilligerswerk dat er gedaan wordt ten behoeve van 

de kerk. Deze vele vrijwilligers maken  ‘het kerkzijn’ tot een plek waar iedereen zonder voorwaarden 

vooraf en zonder aan allerlei eisen te moeten voldoen van harte welkom is.   

 

3.1 Eredienst 
 

De  eredienst op zondag wordt slechts door een kleine kern van mensen bezocht. Op hoogtijdagen en 

bij speciale diensten, bijv. meer gericht op jongeren, een oecumenische dienst met Rooms 

Katholieken of bij een dienst op een andere plek dan in het kerkgebouw, is de opkomst aanmerkelijk 

hoger.  

https://pknloenenveluwe.n/
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Sinds twee jaar experimenteert de gemeente  onder de noemer “Loenen Vitaal” met vernieuwende 

vormen van erediensten, waarbij de mogelijkheid geboden wordt voor een andere invulling van de 

dienst dan de gebruikelijke liturgie. Dit leidt tot mooie initiatieven en een grotere betrokkenheid. Echter 

ook is naar voren gekomen dat – willen de speciale diensten speciaal blijven - er ook ruimte moet 

worden gegeven voor de  ‘gewone’ dienst volgens liturgie en sacrament.  

Daarom is de insteek dat er per maand minimaal 2 ‘gewone’ diensten zijn en maximaal 2 waarin de 

mogelijkheid bestaat voor een andere invulling. Deze ‘speciale’ diensten worden in principe voorbereid 

door gemeenteleden in afstemming met de predikant. De lead (en het werk) ligt in principe bij de 

initiatiefnemer(s) van de dienst. 

Uitgangspunt bij alle diensten is dat de kern van de kerkdienst ligt in de mensen die samenkomen, 

waarbij in welke vorm van gebed, lied en prediking dan ook, het verband gelegd wordt tussen de bijbel 

en de huidige actualiteit, waardoor we hierdoor geïnspireerd kunnen leven.  

 
Tot nu toe deed de ouderling van dienst het welkom en de afkondigen tijdens de eredienst. Omdat 
komende periode er een aantal ouderlingen aftreden en er nog geen zicht is op nieuwe wordt dit vanaf 
medio april 2018 gedaan door een dienstdoend kerkenraadslid. 
De diaconie organiseert de avondmaalstafel. 
In principe is de collecte tijdens de eerste rondgang voor de diaconie en in de 2e rondgang voor het 
plaatselijke kerkenwerk. De extra collecte bij de uitgang wordt in onderling overleg afgestemd. Soms is 
er maar één collecte voor een speciaal doel. 

4. Pastoraat 
 

Pastoraat komt van het woord ‘pastor’, dat ‘herder’ betekent. Pastoraat kan dan ook worden 
aangeduid als ‘herderlijke zorg’ in de zin van ‘omzien naar elkaar’.   
.  

4.1 Gemeentepastoraat 
 
De ouderlingen en de predikant komen naast de kerkenraadsvergaderingen een aantal malen per jaar 
bijeen 

4.1.1 Bezoekwerk 
 
Aan iedere wijkouderling zijn bezoekwerkers gekoppeld die geregeld gemeenteleden bezoeken. 
 

4.1.2 Jeugd 
 
De vacature van jeugdouderling is momenteel vacant.  De jeugdouderling draagt zorg voor het contact 
tussen de kerkenraad en de leiding van SeeYouAgain. Bij de vergaderingen van de leiding is hij/zij, 
met de predikant, aanwezig. In onderlinge samenwerking worden de jeugddiensten/diensten voor 
iedereen, de vieringen op de kerkelijke hoogtijdagen en de diensten rond Bid- en Dankstond 
voorbereid. 
 

Twee keer per maand is er voor de kinderen vanaf 3 jaar tijdens de eredienst een bijeenkomst  van 

SeeYouAgain. Hierbij komen de kinderen op hun eigen wijze in aanraking met het woord van God.  

Deze bijeenkomsten vinden plaats in een afzonderlijk gebouw en worden ook bezocht door kinderen 

waarvan de ouders niet in de kerk zijn.  

Nagedacht wordt of er op hoogtij dagen en op de zondagen dat er geen SeeYouAgain is voor de 

kinderen waarvan de ouders graag naar de kerk willen, een kindernevendienst of iets dergelijks komt. 

Dit moet nog nader vorm krijgen in de komende tijd.  

Vanaf de leeftijd van 11 jaar komen de jongeren twee keer per maand samen. Een keer op 

zondagochtend en de andere keer op dinsdagavond. 

Er is momenteel geen jongeren catechisatie. Indien gewenst kan dit wel worden opgestart.  

 



5 
 

4.1.3 Gespreksgroepen 
 

Er is een ouderen gesprekskring, die gedurende het kerkelijk seizoen bijeenkomt. Tijdens deze 

avonden wordt er thema-gewijs met elkaar in gesprek gegaan.  

Ook is er door de week een gespreksgroep voor jong volwassenen en ouderen, die regelmatig bij 

elkaar komen om over het geloof of daaraan gerelateerde uiteenlopende onderwerpen te praten.  

De kringen staan open voor een ieder die daar belangstelling voor heeft. 

4.2 Loenens pastoraat 
 
De PG Loenen is een echte dorpsgemeente en de dominee wordt door een ieder, ongeacht geloof  
gezien als ‘onze’ dominee. Dit uit zich bijv. doordat de dominee wekelijks alle zieken uit Loenen 
bezoekt die in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn liggen.  
Daarnaast bezoekt de dominee de gemeenteleden in geval van ziekte, huwelijksjubilea, geboorte en 
bijzondere verjaardagen, rondom ‘rouw en trouw’, in crisissituaties en in alle andere gevallen waarin 
bezoek gewenst of noodzakelijk is. 
Ook leven wij mee met het wel en wee van de verschillende verenigingen in Loenen. Zo wordt 
PG Loenen uitgenodigd bij jubilea en speciale activiteiten van deze verenigingen en andersom.  

 
De PG Loenen wil er voor zorgen dat zij een warm huis is voor een ieder die zich bij de kerk betrokken 
voelt. Dit hoeft dus niet alleen in het historische pittoreske kerkgebouw, maar kan ook midden tussen 
de plaatselijke gemeenschap. Hiermee heeft ‘de kerk’ een ‘vanzelfsprekende’ plaats in het gehele 
dorp.  

5. Diaconie 
 
Het voorgestelde beleid van de diaconie voor de periode 2018 – 2022 is min of meer een voortzetting 
van het beleid van de afgelopen periode. Als diaconie van een kleine PKN gemeente, waarin 
verreweg de meeste leden wat ouder zijn, is het beleid wat meer gericht op de oudere leden. 
Gezinnen met jonge kinderen worden echter zeker niet vergeten. In het overzicht van taken en 
activiteiten zult u dat ook terug zien. 
De diaconie heeft zelf geen landelijk of internationaal beleidsplan. Bij landelijke of internationale 
acties, vaak via Kerk in Actie, volgen we het beleid en de aanbevelingen van de PKN. Voor informatie 
hierover kunt u terecht bij de website . Maar initiatieven, vaak van jonge (PKN-) leden uit de Loenense 
gemeenschap, voor het ondersteunen van bestaande binnenlandse of buitenlandse diaconale 
projecten, worden wel altijd ondersteund door de diaconie. 
 
Zie verder ook: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/beleidsplan-vastgesteld. 

6. Kerkrentmeesters 
    

6.1 Standpunt/Visie 
 

Kernpunt is het Pastoraat en de verkondiging van het evangelie in kerk of daarbuiten (o.a. See You 
Again). 
Kerkrentmeesters zijn ook ouderling. De taak m.b.t. tot het beheer van de materiële zaken is dan ook 
dienend ten behoeve van het pastorale werk in de gemeente. 
Belangrijke voorwaarde is een predikant en een kerkgebouw alsmede een gebouw voor See You 
Again. Het kerkgebouw wordt ingezet voor  de zondagse eredienst, rouw- en trouwdiensten en ook 
voor de andere activiteiten van de kerk, zoals koffie drinken na de dienst, gemeente-avond en 
eventueel voor condoleance. Het is belangrijk dat er elke zondag (enkele uitzonderingen daargelaten) 
de mogelijkheid wordt geboden voor een kerkdienst. 

6.2 Predikantsplaats 
 

https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/beleidsplan-vastgesteld
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Momenteel is er een full-time predikant. Deze gaat per medio december 2018 met emeritaat. Daarom 
is er een beroepingscommissie benoemd die begin 2018 start met het beroepen van een nieuwe 
dominee. In principe is dit wederom een full-time predikant(e), met de mogelijkheid om deze functie 
deels door een pastoraal- of jeugdwerker in te laten vullen. 
De exploitatie is momenteel sluitend. De bedoeling is dat ook in de toekomst te kunnen waarborgen. 
We zijn dan ook bezig met projectontwikkeling van de locatie Beekbergerweg 12 en 16. 

6.3 Huidig Vastgoed 

6.3.1 bebouwd 
 

De kerk, Beekbergerweg 7. 
De monumentale kerk is als kapel gebouwd in 1557. Rond 1630 in gebruik genomen als kerk voor de 
protestantse erediensten. In 1831 vond de eerste uitbreiding plaats, zo’n 30 jaar later de tweede. 
Het lokaaltje voor de zondagsschool werd in 1883 aangebouwd en is omgebouwd tot keuken. De 
buitenkant van de kerk is in 2009 gerestaureerd en in 2016 heeft er een interne verbouwing 
plaatsgevonden waarbij o.a. de verwarming is vernieuwd en een aantal banken zijn vervangen door 
stoelen zodat er meer flexibiliteit is t.a.v. invulling van de kerkdiensten. 
Rechts van de kansel hangt het kerkzegel. Het orgel, een bijzonder instrument, is afkomstig uit 
Westfalen, gebouwd rond 1625 en in 1870 gekocht van de firma Leichel in Duisburg. 
Op de vloer is een grafzerk zichtbaar waarin de wapens van “Hackfort tot Ter Horst” en van 
“Bronckhorst” zijn uitgebeiteld. Olivier Hackfort werd er in 1665 begraven en in 1668 zijn vrouw 
Wilhelmina van Bronckhorst. In 1700 werd Alard Hackfort er begraven, mogelijk één van zijn jong 
gestorven kinderen en in 1711 zijn vrouw. 

 
Het Jeugdhuis, Beekbergerweg 16 

Het jeugdhuis is in 1937 aan de pastorie gebouwd. Het gebouw is inmiddels gedateerd en het dak is 
slecht. Het gebouw wordt nog gebruikt als dienstencentrum voor o.a. kerkenraadsvergaderingen, 
gemeenteavonden etc. Tevens wordt het gebouw gebruikt voor condoleances en bij uitvaartdiensten. 
Insteek is dat de verbouwde kerk de functies van het jeugdhuis gaat vervangen en waar dat niet 
mogelijk is, zal worden uitgeweken naar het dorpshuis ‘De Brink’. 
Het jeugdhuis zal onderdeel uitmaken van de herinrichting van het terrein.  

 
De pastorie, Beekbergerweg 14. 

De pastorie is in 1911 gebouwd en destijds geschonken door barones van Lijnden. Het is een mooi 
gebouw, maar moet dringend gerestaureerd worden. De stookkosten zijn buitengewoon hoog en ook 
het onderhoud is kostbaar. Ds. van Driel verhuist medio mei 2018 naar een eigen huis. 

 
Bruisbeek, Loenerdrift 74 

Een appartementsdeel van de Bruisbeek is aangekocht en opgeknapt. Eens per twee weken is er op 
zondagmorgen  en dinsdagavond een meeting van See You Again en eens in de week wordt er een 
middag voor alleenstaanden georganiseerd.  
Er wordt geen mogelijkheid geboden voor opbaren en condoleance. 

6.3.2 onbebouwd 
 

Het College van Kerkrentmeesters is in het bezit van diverse percelen grond in Loenen(oppervlak 
varierend van 586m2 tot 20.945m2).  
De kleinere percelen zijn verhuurd als tuintjes en landbouwgrond. Het grootste perceel is in november 
2014 verpacht met een looptijd van 26 jaar.  
Tot verkoop wordt vooralsnog niet overgegaan. Mocht het zijn, dat de tuintjes in een uitbreiding voor 
woningbouw betrokken worden, dan zal verkoop overwogen worden om de mogelijkheid tot 
woningbouw in ons dorp niet te verstoren. 
Verder zijn er nog enkele gronden, waarvoor een gebruiksovereenkomst is afgesloten, dan wel een 
vrijwillige bijdrage voor wordt ontvangen. 
 

6.3.3 Kerkhof 
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Achter de kerk ligt het kerkhof. De muur en het hekwerk zijn een gemeentelijk monument en zijn in 
2014/2015 gerestaureerd. Het kerkhof is reeds meerdere malen uitgebreid. Ook recentelijk heeft er 
een kleine uitbreiding plaatsgevonden.  
Het kerkhof is letterlijk en figuurlijk zeer verbonden met de kerk en haar gemeente. Het kerkhof ligt 
midden in het dorp en er zijn altijd mensen te vinden, die een bezoekje brengen.  
Goed onderhoud en beheer wordt dan ook erg belangrijk geacht. Iedere eerste donderdag van de 
maand verrichten een aantal vrijwilligers het onderhoud. 
 
De tarieven worden jaarlijks aangepast conform de tarieven van de Gemeente Apeldoorn, met dien 
verstande dat de tarieven 1 jaar ‘achterlopen’ (tarieven 2017 gemeente Apeldoorn = tarieven 2018 PG 
Loenen). 
De standaard-uitgifteduur van de familiegraven en de eigen urnengraven is 30 of 60 jaar. Er bestaat 
de mogelijkheid tot verlenging. Deze geschiedt telkens voor tenminste 10 en niet langer dan 20 jaar. 
Komende periode wordt de kerkhofregistratie digitaal opgezet.  
 
Registratie begraafplaats 
De digitale registratie van de begraafplaats wordt gemoderniseerd en compleet gemaakt. Hierdoor 
kunnen we ook in de toekomst voldoen aan de wettelijke eisen van begraafplaatsregistratie. 

6.3.4 Projectontwikkeling 
 

Geïnitieerd door de Gemeente Apeldoorn inzake de dorpsvisie voor Loenen is er gestart met de  
planontwikkeling voor de locatie Beekbergerweg 14 en 16. 
 
Als de plannen gerealiseerd kunnen worden, wordt  het  huidige Jeugdhuis afgebroken en de pastorie 
verkocht. 
In overleg met de nieuw te beroepen predikant zal bekeken worden of alsnog een nieuwe pastorie 
wordt gebouwd, een bestaande woning wordt aangekocht, of dat gekeken wordt naar een 
huurwoning. Ook kan het een optie zijn dat  de nieuwe predikant zelf een woning koopt. Voorwaarde 
is wel dat het een woning in Loenen is. De dominee is een dominee van het dorp en moet hier dus 
ook wonen.    
 
De nieuwe planontwikkeling zal er waarschijnlijk als volgt uitzien: 
a. Op de locatie van het huidige Jeugdhuis: twee kavels voor vrijstaande woningen. 
b. Achter het Jeugdhuis, nu een weiland, komen dan vijf starterswoningen. 
c. Op het perceel van de pastorie twee woningen. 
 
Planning: Na wijziging van het bestemmingsplan en het leeg komen van de pastorie wordt gestart met 
de projectontwikkeling. 

6.4 Kontaktblad 
 

Reeds decennia lang wordt samen met de rooms katholieken “Het Kontaktblad” uit gegeven. Dit is een 
maandblad dat gratis huis aan huis wordt bezorgd. Het wordt in Loenen als het meest gelezen blad 
beschouwd. Dit moet in de toekomst blijven bestaan. 
Met de actie kerkbalans wordt een bijdrage voor het Kontaktblad gevraagd. Door deze bijdragen is het 
Kontaktblad kostendekkend. 

6.5 Financieel 

6.5.1 Geldwerving 
 

Geldwerving is bedoeld voor de instandhouding van de gemeente. Het vermogen is nodig om met de 
renteopbrengst de exploitatie sluitend te krijgen. Het gaat in de eerste plaats om de continuïteit van de 
pastorale zorg, maar daarnaast ook om de instandhouding van het kerkgebouw en daar bijbehorende 
gebouwen en kerkhof. 
Groei van het vermogen, zoals uit legaten en erfstellingen zal worden ingezet voor het pastoraat, 
uitbreiding van het jeugdwerk en  waar nodig voor vernieuwing en instandhouding van de kerk. 
 
Geldwerving geschiedt via: 
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1. Actie Kerkbalans; 
2. Jaarlijks attenderen van de gemeenteleden op de mogelijkheid van legaten en/of erfstellingen, al 

dan niet geoormerkt; 
3. Acties voor diverse doeleinden: zoals mazzelschuuropbrengst, narcissenverkoop, oud ijzeractie, 

pannenkoeken bakken, kerstverkoop, rommelmarkt etc. Deze acties worden soms geoormerkt 
aangekondigd. De opbrengst wordt dan ook aan dit doel besteed. De opbrengst van het oud ijzer 
is bestemd voor het fonds voorziening onderhoud kerkhof. 

 
Incidentele opbrengsten zullen als volgt worden bestemd: 
1. Opbrengst projectontwikkeling: exploitatiefonds of onderhoudsfonds instandhouding kerk. 
2. Opbrengst verkoop pastorie:Bestemd om eventueel te gebruiken voor de aankoop c.q. bouw van 

een nieuwe woning voor een predikant en/of voor kosten van huisvesten van de predikant  
 
Om de exploitatie sluitend te krijgen worden de kosten daar waar dat mogelijk is zo laag mogelijk 
gehouden. Zo wordt alle administratie, het opzetten van een digitale registratie en het beheer door de 
kerkrentmeesters met behulp van een administrateur en vrijwilligers zelf gedaan.  
Om te zorgen dat er voldoende liquide middelen zijn, worden deposito’s uitgezet bij de Rabobank en 
SKG. Gestreefd wordt dat elk jaar een deposito vrijvalt, waardoor geregeld liquide middelen vrijkomen 
en er een gemiddeld rendement behaald wordt. 

6.5.2 Exploitatiefonds 
 

Gedurende de looptijd van dit beleidsplan gaat ds. Van Driel met emeritaat. Om een nieuwe predikant 
te beroepen is onder meer een sluitende exploitatie voor een periode van minimaal zes jaar 
noodzakelijk. Om tot een sluitende exploitatie te komen is het mogelijk om (tijdelijk) vermogen in te 
zetten. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt in de vorm van een exploitatiefonds. Dit fonds is  
initieel gevuld met de opbrengst van de verkoop van de kosterswoning. Aan dit fonds wordt geen 
rente toegerekend.  

6.5.3 ANBI-status 
 

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de 
inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 
De PG Loenen is ook als zodanig erkend. Het RCBB heeft als richtlijn dat er minimaal eenmaal de 
jaarlast aan vermogen moet zijn. Bij de bepaling van dat vermogen blijft de waarde van eigendommen 
die noodzakelijk zijn voor het kerkelijk leven buiten beschouwing (denk aan kerk, verenigingsgebouw 
en pastorie).  
De  PG Loenen voldoet aan de eisen voor een ANBI status en er is geen sprake van een mogelijk 
verlies hiervan. Ook het weer positief worden van de exploitatie heeft geen invloed op de ANBI-status. 
Op basis van het convenant tussen de Belastingdienst en de PKN zijn de RCBB's belast met het 
toezicht op de ANBI. De RCBB's bewaken in haar toezicht vooral de continuïteit van gemeenten (op 
korte en lange termijn). Het hebben van voldoende vermogen en structureel sluitende exploitaties 
dragen hierbij bij aan de gewenste continuïteit. 
 

6.5.4 Vrijwilligers 
 

Er zijn veel betrokkenen actief als vrijwilliger. Zichtbaar (in het dorp) daarvan zijn o.a.  

 Kerkhof 
Iedere 1e donderdag van de maand wordt er door een aantal vrijwilligers onderhoud gepleegd aan 
het kerkhof. 

 Narcissenactie 
Iedere 2e zaterdag van maart worden er huis aan huis narcissen verkocht  

 Schuurverkoop 
Iedere 1e zaterdag van de maand is de schuur  bij de familie Van Ee aan de Voorsterweg 56 
tussen 10 en 12 uur open voor de inname en verkoop van de 2e hands spullen. 

 Oud ijzer 
Iedere laatste zaterdag van de maand is er tussen 10 en 12 uur de mogelijkheid om oud ijzer in 
leveren aan de Hameinde 1. 
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 Pannenkoeken verkoop 
Tijdens het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest staan vrijwilligers klaar voor het bakken en verkopen 
van pannenkoeken. 

 Kerstverkoop 
Jaarlijks vindt vlak voor kerst de kerstverkoop plaats.  

 
Daarnaast zijn er ook veel vrijwilligers achter de schermen actief. Denk aan de coördinatie van 
kerkgebouw, jeugdhuis en kerkbalans en de diverse registraties en administraties.  
Als dank voor al dit vrijwilligerswerk wordt er 1x per jaar een avond georganiseerd voor alle 
vrijwilligers. 

6.6 Overige taken 
 
Tot de taak van de kerkrentmeesters behoort het bijhouden van onderstaande registers: 

 Register van gemeenteleden (belijdende leden, doopleden en gastleden) en het register van 
niet gedoopte kinderen van gemeenteleden en van diegenen die blijk geven van 
verbondenheid met de gemeente. 

 Doopboek 

 Belijdenisboek 

 Trouwboek. 
De archiefstukken worden bewaard in de kluis van het Jeugdhuis, de zeer oude archiefstukken zijn bij 
het CODA in Apeldoorn ondergebracht 
 
Verder is er de taak om het verzekeringsregister 1x per jaar te controleren en is er een 
controlecommissie van twee personen aangesteld voor de controle van de jaarstukken. 

7. Oecumene 
 
De PG Loenen hecht zeer aan oecumenische samenwerking met de Rooms Katholieke parochie H. 
Antonius Abt te Loenen.  
Deze krijgt formeel gestalte in het Beraad van Kerken. Verder wordt er maandelijks een gezamenlijk 
Kontaktblad uitgegeven dat huis-aan-huis wordt bezorgd en worden alle nieuw-ingekomenen namens 
de beide kerken welkom geheten. 
Gemiddeld is er vijf keer per jaar een gezamenlijke dienst. Verder is er het ‘oecumenische uitje’, is er 
in januari een gezamenlijke bloemengroet voor de ouderen vanaf 85 jaar, wordt in de Adventstijd een 
gezamenlijke Kerstmiddag voor de ouderen georganiseerd en is de opbrengst van het oud ijzer voor 
beide kerken.   



10 
 

8. Toekomstig beleid 

8.1 Loenen Vitaal 
 
Onder het motto “ Loenen Vitaal” zijn de leden van de PG Loenen uitgenodigd om na te denken en in 
gesprek te gaan over de vraag: Waarom wilt u/jij dat de kerk in Loenen blijft bestaan? Vervolgens zijn 
deze positieve gedachten en argumenten ingezet om het gemeente zijn in de PG Loenen te 
versterken. Eén van de uitkomsten is het houden van verschillende vormen van diensten (zie ook 3.1). 
Maar ook het behouden van saamhorigheid en de vele vrijwilligersinitiatieven. Verder is er een 
welkom-commissie ingesteld die de kerkgangers voor de eredienst welkom heet en is er een 
gelegenheidscantorij die een minder bekend lied voor de dienst instudeert en voorzingt tijdens de 
dienst. 
Komende periode wordt er nadere invulling aangegeven, waaronder het (meer) betrekken van de 
kinderen, zodat er meer samenhorigheid komt tussen de verschillende leeftijdsgroepen en de 
erediensten minder ‘vergrijzen’. De nieuw te beroepen predikant wordt na zijn/haar bevestiging van 
harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  
Ook wordt er nagedacht over activiteiten buiten de zondagse diensten om, om het geloof 
toegankelijker te maken en meer aan te passen aan de wensen van de gemeenteleden en passend in 
de huidige tijdsgeest. 
 

8.2 Organisatie 
  

In april 2018 neemt een groot deel van de kerkenraadsleden afscheid. De komende tijd wordt gezocht 
naar nieuwe kerkenraadsleden. Echter de tijdgeest is dat mensen zich vaak niet meer 4 jaar willen 
binden als kerkenraadslid. Zij werken liever projectmatig. Daarom is de kerkenraad zich aan het 
beraden welke taken primair bij een kerkenraadslid horen en welke taken kunnen (al dan niet onder 
verantwoording van het kerkenraadslid) worden uitgevoerd door andere gemeenteleden. 
Gelet op de continuïteit en de hoeveelheid taken die  verricht moeten worden moet de kerkenraad 
minimaal bestaan uit een voorzitter, een scriba, 2 ouderlingen, 2 diakenen, 2 kerkrentmeesters en de 
dominee (die een onafhankelijke rol krijgt).  
Planning is dat voor medio 2018 de nieuwe organisatie wordt ingevoerd.   


