
Doelstelling van de Protestantse Gemeente van Westervoort. 
 

De Protestantse Gemeente van Westervoort wil een Levende Gemeente van Christus zijn, die 

van betekenis is voor de plaatselijke gemeente en de wereld daar om heen.  
De basis van ons geloof ligt in de verhalen uit de Bijbel. Deze verhalen willen we blijven 

vertellen in woord en daad. Kernwoorden voor ons zijn: Ontmoeten, Vieren. Leren en Dienen. 
 

 

Taakomschrijving kerkenraad 
De kerkenraad heeft tot taak de Protestantse Gemeente Westervoort bij haar roeping te 
bewaren.  

Dat betekent, dat de kerkenraad er verantwoordelijk voor is: 

- dat de verhalen uit de Bijbel gehoord en uitgelegd worden,  

- dat de verhalen uit de Bijbel worden onderhouden in vertrouwen, 

- dat de gemeente samenkomt om te vieren in de dienst van woord en sacrament, 

- dat de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid gestalte krijgt 

- dat de gemeenschap bewaard en bevorderd wordt, o.a. door pastoraal omzien naar 

elkaar, 

- dat de gemeenschap de gelegenheid krijgt om te leren en toegerust te worden met het 

oog op haar opdracht, 

- dat de gemeente haar taak in de wereld vervult. 

 

De belangrijkste taak van de kerkenraad is het bepalen van het beleid en het toezien op 

de uitvoering daarvan. Deels zijn deze taken gedelegeerd naar de diverse subraden.  
De kerkenraad stimuleert, bundelt en bewaakt de activiteiten van de verschillende subraden. 

Zij draagt zorg voor de vooruitgang van het werk (de bestuurstaak) en voor de richting van 

het werk (de beleidstaak). 
 

Voor de periode van 2013-2018 is een beleidsplan opgesteld dat als thema heeft meegekregen: 

“Het Verhaal vertellen en onderhouden in vertrouwen”.   
 

De opstelling van het beleidsplan wordt uitgevoerd door de kerkenraad in nauw overleg met de 

subraden. De uitvoering van het beleid wordt, waar mogelijk, gedelegeerd aan de subraden. 
De kerkenraad is het overlegorgaan waarin de subraden onderling hun werk afstemmen.  
Het algemeen beleid en de actieplannen worden jaarlijks getoetst, herzien en zo nodig 

aangepast. 
 

 

Activiteiten die uit deze taakomschrijving voortkomen: 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor alle erediensten van de Protestantse Gemeente 

Westervoort. Aantal, plaats en aanvangstijden van de erediensten en het karakter 

daarvan worden vastgesteld door de kerkenraad. 
 

De kerkenraad draagt zorg voor een zorgvuldig pastoraat aan alle leden die tot de 

gemeente behoren. 
 

Doop en Avondmaal worden bij voorkeur bediend door de eigen predikant van de 

gemeente. 
De kerkenraad draagt zorg voor een zorgvuldig pastoraat rond de bediening van de 

Heilige Doop en rond de viering van het Heilig Avondmaal. Allen die in geloof een dienst 

van Schrift en Tafel meevieren, worden uitgenodigd deel te nemen aan het Heilig 

Avondmaal. 
 

De kerkenraad stelt het rooster vast van voorgangers en dienstdoende ouderlingen en 

diakenen in de erediensten. 
 

De kerkenraad stelt jaarlijks in december het collecterooster vast. Een voorstel hiervoor 

komt van de Diaconale Raad. 
 



De kerkenraad overlegt met de predikant over zijn taak als voorganger, herder en 

leraar van de gemeente. Het beroepen van een predikant behoort tot de taken van de 

kerkenraad. In de kerkorde van de Protestantse Kerken in Nederland zijn de regels voor 

het beroepen van een predikant vastgelegd. 
 

De kerkenraad zorgt voor de afvaardiging van ambtsdragers naar de meerdere 

vergaderingen en andere lichamen binnen de kerkelijke verbanden. 
 

De Protestantse Kerk Westervoort zal zich inspannen om de oecumenische contacten in 

de regio te behouden en streeft ernaar deze waar mogelijk te verstevigen.  
 

De kerkenraad laat na afloop van het kalenderjaar de jaarrekening van de gemeente 

controleren door een gemeentelijke kascommissie die wordt ingesteld op de jaarlijkse 

gemeenteavond. Daarna kan de jaarrekening worden goedgekeurd. De jaarrekening 

wordt ook elk jaar opgestuurd naar het RCBB. 
 

De begroting van de gemeente wordt in november vastgesteld door de kerkenraad. 
Ook de begroting en de jaarrekening van de Diaconale Raad worden vastgesteld en 

goedgekeurd door de kerkenraad. 
De kerkenraad delegeert de goedkeuringen van de begrotingen en/ of rekeningen van 

de subraden en werkgroepen aan het College van Kerkrentmeesters.  
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