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BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE SEBALDEBUREN

L Visie op de hervormde gemeente Sebaldeburen

t.L. Inleiding

Als kerkenraad van de Hervormde gemeente te Sebaldeburen weten we ons, zelf
levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping
waarmee de Koning der Kerh ]ezus Christus ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij dat'Christus een eeuwige Koning is, die zonder
onderdanen niet zijn kan' (art.27 Ned. GeloofsbelijdenisJ en dat Hij Zijn Kerk
bewaart,
Daarom beloven wij datwij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan onze
Heere en Heiland Jezus Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging
vanZijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de
kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven
ons te houden aan het betrouwbare Woord van God en alle dingen te verwerpen
die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente onze plaats innemen binnen het geheel van de verenigde
Protestantse Kerk in Nederland, verklaren wij ons gebonden te weten aan de
gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat
met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven van de gemeente zullen
wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der andere
lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden' (anrw. 55 Lleidelb. Cat.] zullen
wij de kerk en elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming met de
gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van gehoorzaamheid
aan God en Zijn Woord te gaan.

L.2. Combinatie met de hervormde gemeente Een

Sinds L december 201,L is de gemeente door middel van een combinatie [Ord. 2-
15J verbonden met de heryormde gemeente v.b.a. 'Een'te Norg, kortweg'de
hervormde gemeente Een'. De predikant vervult een formatieplaats van B0%0. Van
deze B07o besteedt hij 350/o aan de gemeente van Sebaldeburen, 30olo aan de
gemeente te Een, terwijl hij voor L5 % gedetacheerd is bij de
Kerkenraadscommissie van de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert t.b.v. de
Nederlands Herworrnde Evangelisatie 'Bidt en Werkt' te Leek. Of de combinatie na
de emeritering van de huidige predikant IDV 1 juli 2018) al dan niet voortgezet
wordt, is een zaak van overleg en nadere besluitvorming. Beëindiging van de
combinatie kan niet buiten het breed moderamen van de classis om [Ord. T-LS-
Bl.

Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen:
Wij willen wel samenwerken met andere gemeenten, die net als wÍj leven bij het
Woord van God en zich ook laten leiden door dat Woord. Daarbij leggen wij
nadruk op onze identiteit. Als wÍj in de wereld willen leven, moeten wij ons als
gemeente duidelijk profileren. Wij hebben ons daarom aangesloten bij de Ring De
Ommelanden. Bij deze Ring zijn gemeenten aangesloten die willen leven en
werken zoals dat hierboven is beschreven.
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II. Opbouw van de gemeente

Z.L De predikant heeft als taken:
o Voorgaan in de erediensten volgens het rooster binnen de combinatie.
o Tweemaal per jaar voorgaan in de avondmaalsdiensten, doopdiensten en op

de bijzondere dagen volgens het rooster binnen de combinatie.
o De preekvoorziener helpen bij het invullen van de preekbeurten.
o Pastoraat.
. Bii voldoende belangstelling de fbelijdenis)catechese verzorgen. Bijvoorkeur

op de Eerste Pinksterdag de belijdenisdienst houden.
r Minimaal eenmaal per maand gedurende het winterseizoen een Bijbelstudie

houden en bij voldoende belangstelling eventueel ook een Bijbelstudie voor
jonge gezinnen.

o Aanleveren van kopijvoor het gemeenteblad Teken van Leven.
o Vier keer per jaar meewerken aan het "Samen zingen" op de 2u zondagvan de

maand.
o Zoveel mogelijk de Classicale Vergadering en de vergaderingen van de Ring

Ommelanden bezoeken en in de bredere verbanden van de kerk zijn
verantwoordelij kheid verstaan.

2.2 Taken van de scriba
De scriba verzorgt de in- en uitgaande stukken en houdt contact met de predikant
over de lopende zaken en de voorbereiding van de kerkenraadsvergaderingen.
Het ledenbestand, het Doop- en Lidmatenboek met het contraboek worden door
de scriba bijgehouden. Tevens heeft hij het beheer over het ledenbestand van de
gemeente in het LRP van de Prot. Kerk.

2.3 Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de predikant, 1 of 2 ouderling - kerkrentmeesters, L
ouderling en 2 diakenen. De kerkenraad vergadert ongeveer om de 4 a 5 weken.

In de kerkenraadsvergadering komen de volgende zaken aan de orde:
erediensten, pastoraat, huisbezoek diaconaat, huishoudelijke zaken, kerkblad
'Teken van Leven'en allerlei zaken die te maken hebben met kerkbeheer.
Vooraf aan elke kerkelijke vergadering wordt er gebeden en een deel uit Gods
Woord gelezen. Ook hechten wij veel waarde aan hetgebed in de
consistoriekamer, waarin gemeente en voorganger aan God worden
opgedragen. De taak van de ouderlingen is om rondom de diensten toe te zien
op'de zuiverheid van de leer', waarbij de Heilige Schrift de norm is (waarbij wel
gezegd moet worden dat ons verstaon van Gods openbaring altijd maar'ten
dele'is.J De handdruk na de dienst symboliseert deze toeziende taak De
ouderlingen - hoewel met verschillende gaven - kunnen door gemeenteleden
aangesproken worden over de inhoud van de diensten. Belangrijk is in ieder
geval dat zii de gemeente stimuleren tot gesprek over wat de erediensten
hebben 'losgemaakt'.
Wat de onderbouwing van de taak van de onderscheiden ambten betreft,
verwijzen we naar de klassieke bevestigingsformulieren van de kerk
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2,4 College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat tenminste uit drie leden. De
meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-
kerkrentmeester. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de
kerkenraad benoemd, nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om
haar goedkeuring te verkrijgen.Ze kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een
ambt vervullen. Er wordt minstens 6 keer per jaar vergaderd.

2.5 Diaconie
Het woord 'diaken', afkomstig van het Griekse woord 'diakonos', betekent
'dienaar'. In de kerk gaat het om de verkondiging van de liefde van God voor een
verloren mensheid, een liefde zó groot, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft. Door de op deze liefde gebaseerde gehoorzaamheid van de Zoon des
mensen tot in de dood van het kruis is |ezus ons voorgegaan in het dienen. Hij
kwam immers niet om gediend te worden, maar om te dienen. Daarom is ook
ieder lid van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen tot dienst aan zijn broeders
en zusters geroepen. Maat zo zegf. het bevestigingsformulier, sommigen van hen
worden in onderscheiding van anderen, geroepen tot het vervullen van ambten of
bedieningen.

2.5.1 De diakenen
In navolging van Christus is de dienst van de diakenen erop gericht om namens
de Hervormde Gemeente Sebaldeburen hulp te bieden aan degenen, die dit nodig
hebben, dichtbij en veraf. Tevens is het de taak van de diakenen aan de Tafel des
Heeren te dienen. De diakenen hebben ook de leiding over het inzamelen van
diaconale gaven tijdens de erediensten.
Vanuit de Bijbel en de kerkorde kunnen we de taken van de diakenen verder als
volgt samenvatten:
o Het inzamelen, beheren en besteden van diaconale gelden. Hierbij kan

worden aangetekend dat diaconaal geld besteed dient te worden en niet moet
worden opgepot voor het vormen van een vermogen. Normaal gesproken
moeten jaarlijkse inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.
Vanzelfsprekend moet verantwoord met de te beheren gelden worden
omgegaan.

o Het beoefenen van de dienst der barmhartigheid door met zieken en
hulpbehoevenden te bidden en troostrijke woorden te spreken.

o Bewust maken en houden om een diaconale gemeenschap te zijn.

2,5.2 Wat er concreet nu gedaan wordt
. |aarlijks opstellen v/h collecterooster door diaken en ouderling-

kerkrentmeester en aanbieden aan de kerkenraad
o inzameling, beheer en besteding van diaconale gelden
. dienen aan de Tafel des Heeren
. aandacht voor het Werelddiaconaat fluisterend DienenJ,
. aandacht voor hulp aan Derdewereldlanden
o het steunen en verzorgen van uitzendingen via de lokale omroep, of via

andere technische middelen van de media
r het onderhouden van contacten door middel van bezoekwerk



o het onderhouden c.q. steunen van de dienst d.m.v. cd's bij zieken thuis
o ftijdelijke) ondersteuningvan gemeenteleden

2.5.3 Wat we hiernaast nog willen doen
o aandacht voor zieken, gehandicapten, werklozen, sociale noden (zeker als die

onvoldoende door sociale instellingen wordt behartigdJ
o diaconale bezoeken
o diaconale bewustwording bij de leden stimuleren, hen bij het werk betrekken

en ook informatie proberen te krijgen over zaken, die bij de diaconie niet
bekend zijn.

o Verstrekken van voorlichting.
o Bezinning op ontwikkelingen in de maatschappij in het kader van haar

diaconale taak.

2.5.4 Hoe we deze doelen kunnen bereiken
r Het inventariseren van onze gemeente om erachter te komen, wie tot het

diaconale aandachtsgebied gerekend kan worden.
r Het ontwikkelen van een duidelijk beleid t.a.v. activiteiten van onze gemeente.
o Het verstrekken van meer informatie naar de gemeente om haar er zo meer

bij te betrekken en het diaconale bewustzijn te stimuleren.
o Telkens evalueren van zaken en het stellen van prioriteiten,
o Lijst maken en ieder jaar weer opnieuw bekijken aan welke doelen de

diaconale gaven van de gemeente besteed zullen worden

2.6 De zendings- en evangelisatiecommissie
Deze commissie, die bestaat uit 5 leden, is vanaf het najaar 1-995 gaan werken
volgens een eigen beleids- en werkplan. En heeft verschillende taken die te
maken hebben met de opbouwvan de gemeente. Zoals het organiseren van de
zangavonden, het verspreiden van literatuur en de organisatie van bijzondere
diensten ter gelegenheid van de kerkelijke feestdagen.

2.7 Grondslag van de gemeente met betrekking tot haar stoffeliike zaken.

2,7,L Grondgedachte ten aanzien van de stoffeliike zaken

In de Bijbel wordt ook voluit gesproken over de materiële aspecten van het
gemeenteleven. In het O.T. was er de zorg voor de eredienst in tabernakel, tempel
en synagoge (Zie Leviticus 10 ev.). Ook in het N.T. is er sprake van diezelfde
stoffelijke zorg in de gemeente (zie biiv. foh. 6:5, e-v., Hand. 4:37,8f.4:11, 1 Tim.
5:18). Het is daarom ook voluit Bijbels om niet een al te grote scheiding tussen
het stoffelijke en het geestelijke aan te brengen. Zakelijke besluitvorming over
bijv. gelden heeft alles te maken met het geestelijke.

2.7.2 De samenstelling van het kerkbeheer
Het Kerkbeheer [2 ouderling-kerkrentmeester en ]- lid [die geen ambt in de
gemeente heeft] of bij het ontbreken van 2 ouderling-kerkrentmeester:
predikan! 1 kerkrentmeester en een lid [die geen ambt in de gemeente heeft]J
verricht de daaraan verbonden werkzaamheden, in overeenstemming met de

bepalingen van de kerkorde en ordinanties; dit alles met inachtneming van de

bepalingen, in de plaatselijke regelingen gesteld, zodat hiermee het geestelijk



welzijn van onze gemeente zo goed mogelijk wordt gediend. De

beslissingsbevoegdheid en de eindverantwoording voor alle stoffelijke
aangelegenheden ligt bij de kerkenraad van de Hervormde Gemeente
Sebaldeburen.

2.7.3 Taken van het kerkbeheer
c Het beheren van gelden en goederen, waaronder gebouwen, orgel, kerktuin,

begraafplaats, Ianderijen en eventuele andere vermogensbestanddelen van de
gemeente.

e FIet zorg dragen voor geldwerving.
o Hetverzorgen, voorbereiden en opstellen van de begroting en rekeningvan

de gemeente en de daarbij behorende financiële administratie.

2.7.4 Hoe realiseert het kerkbeheer deze doelen?
o Het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen.
o De geldwerving

- Deze vindt plaats d.m.v. collecten in de eredienst en door het systeem van
vriiwillige bijdragen. |aarlijks wordt het collecterooster ter goedkeuring
aan de kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad geeft de gemeente, aan de
hand van een begroting en rekening, inzicht in de benodigde gelden en de
geplande bestedingen. Ook dragen diverse actÍes bij aan de geldwerving.

r Financieel beheer
- Ieder jaar vóór de gemeenteavondfmiddag) stelt het kerkbeheer de

begroting op.Zij geeft d.m.v. een jaarrekening, met halans, inzicht in het
door hem gevoerde beheer en beleid.

- Zii zargtvoor de salariëring van de predikant en alle bijkomende
regelingen.

2.8 Pastorale zorg en geesteliike vorming

2.8.L Grondgedachte
Onder het pastoraat verstaan we de herderlijke zorg die de pastor samen met de
ouderlingen over de gemeente heeft. Een prachtige omschrijving ervan vinden
we in l" Petrus 5: 2 en 3: "Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar
toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar
bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de
Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.".
In onze pastorale zorg weten we ons afhankelijk van de Goede Herder die Zijn
leven stelde voor de schapen.

2,.8.2, Doelstelling
Binnen het pastoraat wordt vooral aandacht besteed aan zieken, bejaarden, jonge
gezinnen en waar op enigerlei wiize sprake is van zorgbehoevende
omstandigheden. Pastorale zorg is vooral ook daar nodig waar leden van de
gemeente dreigen af te haken. Pastoraat moet doelmatig en gestructureerd
plaatsvinden. Daarnaast is spontane actie op grond van 'signalen'erg belangrijk.
In het pastoraat streven we ernaar dat alle gemeenteleden zich opgenomen
weten in de liefde van God in Christus en in een christelijke gemeenschap.



Onmisbaar is, naast het pastoraat van ambtsdragers, het liefdevolle omzien naar
elkaar door gemeenteleden.

2.8.3 Wat doen we nu?
. Regulier huisbezoek

- Eenmaal per jaar onWangen de gemeenteleden, die daar prijs op stellen,
huisbezoek van een of meerdere ambtsbroeders.

- De vraag, die hier gesteld zal worden is, 'hoe het staat met het geestelijk
leven'. De ouderlingen/diaken bespreken de knelpunten, en delen de zorg
enz. Het moderamen komt 1x per maand samen om de eventuele
knelpunten bij de huisbezoeken te bespreken. De predikant ondersteunt
waar nodig de ambts-dragers.

o Wijkzorg
- Pastoraat aan zieken, thuis en in het ziekenhuis, bij geboorte, jubilea,

ouderen, en na het overlijden van gemeenteleden, pastoraat in gezinnen,
waar problemen, zorgen of spanningen zijn.

o Pastoraat vanuit de Zendingscommissie
- Een aantal keren per jaar (met Kerst en PasenJ wordt het

evangelisatieblad Echo verspreid. Ook kunnen de gemeenteleden, als het
achterin de kerk ligt, dit meenemen en aan bekenden in en buiten de
gemeente doorgeven.

2.8.4 Hoe bereiken we ons doel?
o Ouderlingen en diakenen voorzien van de nodÍge informatie op het gebied

van de pastorale arbeid. Die kan aangedragen worden in tijdschriften,
kerkelijke bladen, maar ook in het volgen van bijv. toerustingcursussen.

o Regelmatig evalueren van het pastoraat en het zoeken naar mogelijkheden
om de pastorale arbeid zo goed mogelijk te laten functioneren.

2.9 Gemeenteleden
De Hervormde Gemeente telt ongeveer 50 betalende leden. Naast mensen uit
Sebaldeburen zijn er gemeenteleden die wonen in Oldekerh Niekerk Doezum,
Grootegast, Boerakker en Opende.

De gemeente komt samen om haar geloof te belijden en met elkaar te delen. Zij
doet dit in het besef van Hebreeën 10 vers 25: "Laten wij de onderlinge
bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar
aansporen, en dat zoveel te meer als u degrote dag ziet naderen."

Z.L0 Collecterooster

faarlijks in de maand december stelt het moderamen het collecterooster voor het
volgende kalenderjaar vast in overleg met de kerkenraad en de zendings-
commissie. De zendingscommissie doet voorstellen voor de diaconale doelen
inclusief de zendings- en evangelisatiecollecten. De kerkenraad maakt een
voorstel voor de overige collecten.

z.LL Indeling in wiiken
De gemeente is verdeeld in 3 wijken. Ieder ambtsdrager heeft hierbij zijn eigen
wijk waar hij bezoekwerk verricht, De ambtsdragers van de ene wijk doen geen



bezoekwerk in de andere wijk tenzij met toestemming van de kerkenraad. De
predikant komt in alle wijken en behoeft daarvoor geen toestemming van de
kerkenraad.

z,LZ Gemeentemiddag/avond
De gemeenteavond/-middag is een activiteit waarbij de financiën van de
gemeente worden gepresenteerd en waarop ook verdere belangrijke financiële,
materiële en/of geestelijke zaken worden besproken die van belang voor de
gemeente als geheel zijn, zoals invulling van de erediensten, verkiezing
ambtsdragers, beroepen van een predikant... enz.

IIL Culturele en Maatschappelijke Context

3.1 Deel van de gemeenschap
In ons dorpsleven neemt de kerk een grote plaats in. Een bewijs daarvan alleen al
is het grote aantal leden, dat zich nog (in meerdere of mindere mateJ tot de
kerken rekent. Het is belangrijk om zuinig te zijn op de opgebouwde band tussen
de kerk en het dorpsleven.
Voor de komende tijd betekent dit o.m.:

o Werken aan een goede relatie met de locale media.
o Bezoekwerk ook vooral te richten op de zogenaamde rand -en

buitenkerkelijken.
o In het kerkblad meer aandacht geven aan de groep die niet meer of nog

zeer weinig de kerkdiensten bezoekt.
r De betrokkenheid met de samenwerkingsschool verbeteren.

IV. Gemeenteleven en organisatie

4.L Erediensten
De gemeente komt iedere zondagmorgen om 9.30 uur samen in de eredienst.
Daarnaast zijn er de diensten op de kerkelijke feestdagen, de bid- en dankdag en
op oudejaarsavond. In de eredienst zingen we uit de Hervormde Bundel van
l-938, waaronder 2 gezangen per dienst.
In bijzondere diensten, zoals trouw- en rouwdiensten kunnen ook andere
liederen gezongen worden. Bij trouw- en rouwdiensten hebben betrokkenen een
inbreng in de liturgie, dit uiteraard in overleg met de dienstdoende predikant.
Ook hechten wij veel waarde aan het gebed in de consistoriekamer voorafgaand
aan en volgend op de erediensten, waarin gemeente en voorganger aan God
worden opgedragen.
De taak van de ouderlingen is ook om rondom de diensten toe te zien op 'de
zuiverheid van de leer', waarbij de Heilige Schrift de norm is. De handdruk vóór
en na de dienst symboliseert deze toeziende taak. De predikant en ouderlingfen)
kunnen door gemeenteleden aangesproken worden over de inhoud van de
diensten. [Het liefst in de komende week of tijdens huisbezoek.)
Op iedere tweede zondag van de maand is er'Samen Zingen' in de kerh behalve
in de maanden juli en augustus. Deze diensten worden verzorgd door de
zendings- en evangelisatiecommissie. De predikant verleent 4 keer per jaar zijn
medewerking in de vorm van een korte meditatie.

4.2 Organiste
Er is een vaste organiste die voor haar werk geen salaris ontvangt, maar eenmaal
per jaar een attentie krijgt aangeboden door het college van kerkrentmeesters. Zij
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4.3

4.4

speelt in alle zondagse erediensten en ook in de maandelijks terugkerende
zangavonden.

Sacramenten
De sacramenten fHeilige Doop en Heilig Avondmaal) zijn tekenen en zegels

fwaarmerken) van Gods verbond, dat gefundeerd is in het kruis en de opstanding
van onze Heere |ezus Christus. Beide sacramenten wijzen naar de verzoening
tussen God en mens, die tot stand gebracht is door Christus, en waaraan mensen
deel hebben door het geloof in Hem.

De verantwoordelijkheid voor de bediening van de doop berust bij de
kerkenraad. De kerkenraad voert een gesprek over de betekenis van de doop - in
de regel in de persoon van de predikant met een van de ouderlingen die daartoe
door de kerkenraad wordt aangewezen - met hen door wie de doop voor hun
kinderen dan wel voor zichzelf wordt begeerd. De kerkenraad ziet er op toe dat,
in geval van de doop van een kind, de doop ten minste door één van de
ouders/verzorgers wordt begeerd. De kerkenraad staat toe dat de doopvragen
door doopleden mogen worden beantwoord, mits minimaal 1, ouder of verzorger
voornemens is belijdenis van het geloof af te leggen en daarvoor ook het nodige
onderricht wil volgen.

Wat betreft het Heilig Avondmaal: dit zal minimaal4 keer per jaar worden
gevierd. Voor de Censura Morum kan contact worden opgenomen met de scriba
van de kerkenraad. Het HeiligAvondmaal is toegankelijk voor hen die openbare
belijdenis van het geloof hebben afgelegd, Voorafgaand aan de openbare
belijdenis van het geloof dient men de belijdeniscatechisatie te hebben gevolgd.
Ook gastleden die in een andere gemeente/denominatie kerkelijke toegang
hebben tot het HeiligAvondmaal, worden uitgenodigd om aan hetAvondmaal
deel te nemen. Dit geldt niet voor hen, die in hun eigen gemeente/denominatie
van het Avondmaal zijn uitgesloten. Kinderen worden niet toegelaten tot het
Heilig Avondmaal.

In onze gemeente wordt geen andere levensverbintenis ingezegend/gezegend
dan een huwelijk tussen man en vrouw dat wettig voor de overheid is afgesloten.
Dit op grond van Gods Woord dat in Genesis '1-:28 zeg!: "En God zegende hen, en
God zeÍde tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en
onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vÍssen der zee, en over het gevogelte
des hemels, en over al het gedíerte, dat op de aarde kruipt !"

Gebruik Biibelvertaling
In de erediensten wordt de Herziene Statenvertaling als standaard
Bijbelvertaling gebruikt. Een gastpredikant heeft de vrijheid de Statenvertaling
gebruiken.

Ambten
Het vervullen van een ambt (ouderling; ouderling-kerkrentmeester of diaken) in
de gemeente staat slechts open voor de mannelijke belijdende leden van de
gemeente. Dit is onze overtuiging op grond van L Korinthe L4:34 en 1- Tim. 2:12.

4.5
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4.6 Kringwerk
De erediensten vormen de slagader voor het gemeenteleven, maar daarnaast zijn
voor de opbouw van de gemeente andere momenten van ontmoeting onmisbaar.
De Bijbelkring, catechisatie en de ouderenmiddag zijn middelen hiertoe.

4.7 Teken van Leven

Dit gemeenteblad komt minimaal eens per drie maanden uit en wordt in heel het
dorp Sebaldeburen bezorgd. De redactie berust bij de redactiecommissie, die
wordt bijgestaan door de predikant.

4.8 Het kerkgebouw
Velen in het dorp, die niet deelnemen aan kerkelijke activiteiten, dragen wel
financieel bij. Het kerkgebouw wordt door velen van belang geacht als niet weg te
denken uit het dorp. Het is eigendom van de Hervormde gemeente, evenals de
pastorie en een aantal percelen land.

4.9 Gebouw lrene
Dit is in beheer bij de Hervormde Stichting Gebouw lrene. Het is bedoeld voor
kerkelijke activiteiten van de Hervormde gemeente. De Hervormde gemeente
heeft dan ook altijd voorrang op alle andere, niet door de Hervormde gemeente
gehouden activiteiten. Ook mag men daar, indien de kerkelijke activiteiten dat
toelaten de verjaardag of andere jubilea e.d. houden. Het stichtingsbestuur houdt
voor belangrijke beslissingen contact met de kerkenraad van de Hervormde
gemeente en met dorpshuis 'Het Spectrum" .

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. Twee leden worden benoemd
door het College van Kerkrentmeesters en twee leden door de kerkenraad. Eén
lid die tevens voorzitter is wordt door het College van Kerkrentmeesters en de
Kerkenraad gezamenlijk benoemd. Het bestuur kiest uit zijn midden een
secretaris en een penningmeester. De bestuursleden treden om de drie jaar af
volgens een rooster die door het bestuur is opgesteld. Een afschrift van het
jaarverslag en van de begroting en rekening en verantwoording wordt elk jaar
vóór 15 april na goedkeuring door het College van Kerkrentmeesters en de
Kerkenraad vastgesteld.

4.10 Koster
Er is een hoofdkoster die wordt bijgestaan door vrijwilligers volgens een rooster.
Op de zondag wordt de sleutel overgedragen. De week voorafgaande aan de
zondag zorgf de "sleuteldrager" dat alles in orde en schoon bevonden wordt. De
koster ziet er tevens op toe dat bezoekers hartelijk worden ontvangen en dat zij
op de hoogte zijn van de liederen en de eventuele bundels die daarvoor worden
gebruikt.

4.1L Generale kas

Het bedrag voor de Generale kas ( € 1-0,- per belijdend lidJ wordt jaarlijks in de
zomer opgehaald bij de belijdende -en bij doopleden.

4.L2 Vrijwilligebiidrage
Deze wordt of automatisch per bank overgeschreven of een aantal keren per jaar
opgehaald.
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4.13 Adoptie
Via de reformatorische stichting Woord en Daad ziin twee kinderen door onze
gemeente financieel geadopteerd.

4.L4 Huishoudeliike zaken
* Gemeenteleden boven de 75 jaar krijgen met hun verjaardag en ook met Kerst
een bloemetje c.q. Kerststukje.
* Indien mogelijk en gewenst wordt er ook thuis Heilig Avondmaal gevierd.
* Het geld van de kerkelijke bijdrage wordt per kwartaal opgehaald (indien niet
via automatische incassoJ
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