Beleidsplan 2018-2022
Hervormde Gemeente Kralingen te Rotterdam

1. Inleiding
Met dit beleidsplan zet de algemene kerkenraad (AK) van de Hervormde Gemeente
Kralingen een volgende stap op weg naar een nieuwe toekomst. Na de afscheiding van de
voormalige wijkgemeenten Immanuel Oost en West eind 2016 met terugwerkende kracht
naar 1 januari 2016, bestaat de Hervormde Gemeente Kralingen uit de wijkgemeenten
Kralingen Oost en Kralingen West. De beide wijkgemeenten maken deel uit van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarbij is Kralingen Oost gefedereerd met de
Gereformeerde Kerk in Kralingen, onder de roepnaam Protestants Kralingen. De
samenwerking tussen de verschillende geledingen is vergevorderd en intensief. Het streven
is in de loop van 2019 te komen tot een volledige fusie van de Hervormde Gemeente
Kralingen en de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Kralingen (GK).
Met dit plan voldoen wij aan ordinantie 4 van de kerkorde van de PKN, die een beleidsplan
voorschrijft voor telkens vier jaar. Boven het plan staat daarom 2018-2022, maar het vaste
voornemen is er om in 2020 een nieuw beleidsplan voor de nieuwe gemeente te hebben. De
wijkgemeenten Kralingen West en de wijkgemeente Kralingen Oost in federatie met de GK
hebben elk ook eigen beleidsplannen opgesteld. Dit plan betreft alleen het beleid wat de AK
aangaat.

2. Visie en missie
De AK weet zich geroepen om mensen van de wijk een plek te geven om God te eren en te
dienen en het evangelie te verkondigen. Hij voorziet de wijkgemeenten in wat nodig is om
zichtbaar en herkenbaar als gemeenschap van Christus in de wijk aanwezig te zijn. Beide
wijkgemeenten willen naar eigen aard en overtuiging én in hun verbondenheid als getuigen
van Christus dienstbaar zijn in de Rotterdamse samenleving.

3. Uitgangspunten
De 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 de hervormde predikantsplaatsen is bij de aanvang van dit beleidsplan
feitelijk vastgesteld op in totaal 1,4 fte, verdeeld over 1,0 fte voor de 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. Hiernaast is er vooralsnog sprake van 0,45 fte ten behoeve van
kerkelijk werkers. Deze formatie wordt 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 en Pro Rege. De geledingen overleggen onderling over het goed gebruik van de
gebouwen en de diverse faciliteiten die aan de gemeente ter beschikking staan. Zij houden
elkaars noden en belangen hierbij in het oog. Afspraken over het gebruik van Pro Rege
zullen in goed overleg onderling en met de eigenaar (GK) gemaakt.
De AK stelt telkens vóór 1 november van het jaar t het kerkdienstenrooster voor het jaar t+2
vast, waarin geregeld is hoe de kerkdiensten over de gebouwen en tijden zijn verdeeld. De
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inroostering van voorgangers gebeurt daarna onder verantwoordelijkheid van de
wijkkerkenraden.

4. Beleid
De geledingen, moderamina, colleges en de 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 het eigen functioneren hebben de geledingen elk een plaatselijke regeling en een
beleidsplan. De AK houdt de samenhang tussen de diverse plannen in het oog.
Tot de fusie een feit is kunnen gemeenteleden te kennen geven om ingeschreven te willen
zijn bij een andere wijkgemeente dan die waarin zij wonen. Wij geven 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 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 komen hierin aan de orde.

5. Pastoraat
Vervangingsregeling
Alle geledingen 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).

6. Diaconie
Het college van diakenen (CvD) verzorgt het beheer van de diaconale fondsen en financiële
middelen, stelt het collecterooster vast, zorgt waar nodig voor onderlinge afstemming met de
Diaconie van de Protestantse Gemeente en regelt de vertegenwoordiging van de Diaconie in
organen waarin de deze participeert.
Het 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 geledingen 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 CvK verzorgt met name het beheer over
de niet-diaconale fondsen en financiële middelen en over de begraafplaats Oud-Kralingen.
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De wijkkassen worden in de wijken beheerd onder verantwoordelijkheid van de betreffende
kerkenraad.

9. Communicatie
De publiciteit met betrekking tot het gemeenteleven vindt in beginsel plaats ten laste van de
eigen middelen van de geledingen. Ten behoeve van de leden van de gemeente zorgen de
(wijk)kerkenraden waar nodig en gewenst voor onderlinge afstemming van de communicatie.

10. Vaststelling
Dit beleidsplan is vastgesteld in de AK op 14 februari 2019.

Was getekend

Preses,
ds Ilse Hogeweg

Scriba,
Henny de Vos-Koerselman
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