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Hervormde Gemeente Kralingen te Rotterdam 
 

1. Inleiding 

Met dit beleidsplan zet de Hervormde Gemeente Kralingen haar eerste stappen op weg naar een 

nieuwe toekomst. Deze toekomst kent een nieuwe uitgangssituatie. De voormalige wijkgemeenten 

Immanuel West en Oost hebben zich afgescheiden van de Hervormde Gemeente Kralingen en zijn 

gefuseerd met de gereformeerde Verrijzeniskerk tot de nieuwe gemeente Prins Alexanderstad. De 

Hervormde Gemeente Kralingen wordt nu gevormd door de wijkgemeenten Kralingen Oost en 

West, waarvan Kralingen Oost is gefedereerd met de Gereformeerde Kerk in Kralingen. De beide 

wijkgemeenten maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 

 

Met dit plan voldoet de Hervormde Gemeente Kralingen tevens aan ordinantie 4, die een 

beleidsplan voorschrijft voor telkens vier jaar. Aangezien de nieuwe gemeente echter net van start is 

gegaan, kan dit plan slechts gezien worden als een beleidsplan 'ad interim'. De centrale Hervormde 

Gemeente Kralingen neemt zich voor om de komende tijd te werken aan een meer geprofileerd plan 

dat de voornemens van de nieuwe gemeente zal weerspiegelen in uitgewerkte vorm. 

 

2. Visie en missie 

De Hervormde Gemeente Kralingen vormt een gemeenschap van mensen die door het geloof in het 

evangelie van Jezus Christus met elkaar verbonden zijn. De wijkgemeenten bieden elkaar de ruimte 

om het geloof te beleven op de wijze en in de vorm die bij hen past.  

Dit geloof uit zich in de onderlinge zorg en het respect binnen de geloofsgemeenschap, in onze 

omgang met God en in de dienst aan de wereld. De gemeente beproeft voortdurend de 

mogelijkheden om de bijbelse boodschap van Gods liefde over te brengen, zowel binnen de 

gemeente als naar anderen in de samenleving. 

 

3. Uitgangspunten 

De Algemene Kerkenraad (AK) behartigt de gemeenschappelijke belangen en alle bovenwijkse 

zaken, in nauwe samenwerking met het College van Kerkrentmeesters en het College van 

Diakenen. De gemeenteopbouw, de vorming en de wijze waarop het kerkelijk leven vorm en inhoud 

krijgt zijn in handen van de twee wijkgemeenten zelf. Zij laten zich hierin bijstaan door het college 

van diakenen en het college van kerkrentmeesters. 

 

De formatie van predikantsplaatsen is bij de aanvangsperiode van dit beleidsplan feitelijk 

vastgesteld op in totaal 1,4 Fte, verdeeld over 1,0 Fte voor wijkgemeente Oost en 0,4 Fte voor 

wijkgemeente West. Een af- of toename van deze formatie of andere verdeling is op dit moment 

niet voorzien. Dit zal mede afhangen van de financiële mogelijkheden en toekomstplannen, 

waaronder die van wijkgemeente Oost en haar samenwerking(sverband) met de Gereformeerde 

Kerk in Kralingen (GK). 

Hiernaast is er vooralsnog sprake van 0,45 Fte ten behoeve van kerkelijk werkers. Deze formatie 

wordt bij de start van dit plan ingezet in wijkgemeente West, mede als aanvulling op de beperkte 

0,4 Fte predikantsformatie van West. 

 

Voor de erediensten en het gemeenteleven heeft de gemeente de beschikking over de Hoflaankerk. 

De wijkgemeenten overleggen onderling over het goed gebruik van het gebouw en de diverse 

faciliteiten die aan de Hervomde Gemeente ter beschikking staan. Zij houden elkaars noden en 

belangen hierbij in het oog. 

Vanwege de huidige federatie van wijkgemeente Oost met de GK kan er ook gebruik gemaakt 

worden van de faciliteiten van Pro Rege. Afspraken hiertoe zullen in goed overleg van de wijken 

onderling en met eigenaar GK worden gemaakt. 

De Algemene Kerkenraad (AK) stelt telkens vóór de zomervakantie het kerkdienstenrooster voor 



het volgende kalenderjaar vast, waarin geregeld is hoe de kerkdiensten over de wijken zijn verdeeld. 

De inroostering van voorgangers gebeurt vervolgens onder verantwoordelijkheid van de 

wijkkerkenraden. 

 

4. Beleid 

De wijken, moderamina, colleges en de Algemene Kerkenraad (AK) zorgen voor goed onderling 

overleg en stellen elkaar op de hoogte of raadplegen elkaar bij alle zaken waar dit nodig of 

wenselijk is. Voorgaande geldt evenzo voor de predikanten en kerkelijk werker(s) die binnen de 

wijken werkzaam zijn. Mede op basis van vertrouwen en collegialiteit werken wij aan de verdere 

vorming en toerusting van onze gemeente.  

 

Voor de afstemming van het werk van de colleges en de AK is er in beginsel tweemaal per jaar een 

overleg tussen de moderamina. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan het in de kerkorde 

vereiste begrotingsoverleg. Voor het eigen functioneren hebben de wijkkerkenraden elk een 

plaatselijke regeling en een beleidsplan. De AK houdt de samenhang tussen de diverse plannen in 

het oog. 

  

De wijkgemeente Oost zal zich beraden of zij de huidige federatie met de Gereformeerde Kerk van 

Rotterdam-Kralingen (GK) zal voortzetten, danwel tot fusie met de GK tot een protestantse 

gemeente (PG) wil overgaan. De Protestantse Gemeente i.w. zal tijdig met de AKoverleggen 

wanneer er van nadere intenties in deze richting sprake zal zijn. Wijkgemeente West heeft te kennen 

gegeven om binnen de mogelijk te vormen Protestantse Gemeente Kralingen als Hervormde 

wijkgemeente te willen blijven voortbestaan. 

 

Waar gemeenteleden te kennen geven om ingeschreven te willen zijn bij een andere wijkgemeente 

dan die waarin zij wonen, geven wij hieraan gehoor. De mogelijkheid van deze zogeheten perforatie 

zal geregeld en duidelijk onder de gemeenteleden worden gecommuniceerd, zodat iedereen zich op 

de plek weet waar hij of zij zich thuis voelt. 

 

Jaarlijks wordt de ambtsdragersvergadering gehouden van allen die in de Hervormde Gemeente een 

rol vervullen. Ook vrijwilligers kunnen hiertoe worden uitgenodigd. Deze vergadering bespreekt de 

stand en de ontwikkeling van het ambtswerk. Ook de voornemens en uitgangspunten voor een 

nieuw beleidsplan hierin aan de orde komen. 

 

5. Pastoraat 

Vervangingsregeling 

Beide wijkgemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om een vervangingsregeling op te 

stellen waarin wordt aangegeven, door wie predikanten worden vervangen in geval van ziekte, 

vakantie of verlof, en wie bij voorkeur het consulentschap vervult in geval van vacature. Met name 

wordt aangegeven, in welke volgorde vervanging moet worden gezocht (bijvoorbeeld: eerst de 

collega binnen onze gemeente, of eerst een collega van overeenkomstige modaliteit). 

 

ZWO-commissies 

De commissies voor zending en werelddiaconaat van de afzonderlijke wijkgemeenten komen 

eenmaal per jaar samen om informatie uit te wisselen en gezamenlijk het missionair en diaconaal 

aandeel (MDA) vast te stellen. Van deze gezamenlijke vergadering wordt verslag uitgebracht in de 

eerstvolgende vergadering van de Algemene Kerkenraad. 

 

6. Diaconie 

Iedere wijkgemeente heeft een wijkraad van diakenen. Het College van Diakenen (CvD) behartigt 

die zaken die niet door de wijkraden kunnen of mogen worden geregeld. 

 



Het CvD verzorgt het beheer over de diaconale fondsen en financiële middelen, stelt het 

collecterooster vast, zorgt waar nodig voor onderlinge afstemming van het werk van de wijkraden 

van diakenen en regelt de vertegenwoordiging van de diaconie in organen waarin de diaconie 

participeert. 

Het bovenwijks diaconaal beleid is vastgelegd in het beleidsplan van het CvD, dat geldt als 

onderdeel van dit beleidsplan. 

 

7. Missionair werk 

Voorzover er voor het missionaire werk in één van de wijkgemeenten een evangelist of missionair 

werker werkzaam is, zal ernaar worden gestreefd om diens of haar ervaring en kennis ten goede te 

laten komen van de gehele gemeente. 

 

8. Beheer 

Er is een College van Kerkrentmeesters (CvK). Het College van Kerkrentmeesters verzorgt met 

name het beheer over de niet-diaconale fondsen en financiële middelen en over de begraafplaats 

Oud-Kralingen. 

 

Het Actieplan Geldwerving wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 

De wijkkassen worden in de wijken beheerd onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. 

 

9. Communicatie 

De publiciteit met betrekking tot het gemeenteleven vindt in beginsel plaats ten laste van de eigen 

middelen van de wijkgemeenten. Ten behoeve van de leden van de Hervormde Gemeente zorgen de 

wijkkerkenraden waar nodig en gewenst voor onderlinge afstemming van de communicatie. 

 

10. Vaststelling 

Dit beleidsplan is vastgesteld in de Algemene Kerkenraad en treedt in werking nadat de afsplitsing 

van de wijkgemeenten Immanuel zal zijn voltooid na dienovereenkomstige besluitvorming van de 

classis. 

 
 

 

Datum 14-10-2015, vastgesteld in de Algemene Kerkenraad. 


