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De Gereformeerde Maranathakerk te Alphen aan den Rijn is een geloofsgemeenschap die
behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse
Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de
gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord
en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1
van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de
website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI
gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de
Gereformeerde Maranathakerk te Alphen aan den Rijn.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale
aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de
goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie
leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de
vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft
en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht,
haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan
Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer
om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige
God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.mkalphen.nl (organistatie/kerkenraad/beleidsplan) vindt u het
beleidsplan 2013-2020 van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals
kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling
Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze
link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
KERKDIENSTEN
In de Maranathakerk vinden elke zondagmorgen diensten plaats. Iedereen is welkom bij
deze vieringen voor bemoediging, bezinning, voor gemeenschap en onderlinge
verbondenheid

Organisatie
Om een kerk goed draaiende te houden zijn er een aantal raden, commissies en
werkgroepen in het leven geroepen om de werkzaamheden in goede banen te leiden. De
wijkgemeente wil een vitale gemeente zijn, die gericht is op groei en zichtbaar is in de
Alphense samenleving.
hieronder wordt uitgelegd wat de plaats van deze raden is in onze kerkelijke organisatie en
welke taken aan hen zijn toevertrouwd
Kerkenraad Maranathakerk
De kerkenraad vergadert 10 keer per jaar. De kerkenraad bestaat uit het moderamen,
predikanten, wijkouderlingen, diakenen, jeugdouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters.
Ook kunnen de pastoraal medewerkers deelnemen aan deze vergaderingen. De taak van
de raad is het uitzetten van hoofdlijnen van beleid en het uitwisselen van informatie en het
onderhouden van contacten met andere commissies.
De kerkelijke gemeente is in 5 wijken ingedeeld. U kunt eenvoudig zien welke ouderling,
diaken(en) en contactpersonen aanspreekpunt zijn in uw wijk. (Zie de wijkindeling)
De diaconie draagt er zorg voor dat voor deze doelen collectes worden gehouden.
Daarnaast is er ook de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de diaconie. Alle inkomsten
worden zorgvuldig beheerd. Ook andere acties (buiten onze kerk om) worden gezocht en
aangewend.
Diakenen
De diaconie streeft ernaar samen met alle gemeenteleden te groeien naar een diaconale
gemeente. De diakenen hebben ook een dienende taak in de kerkdiensten. Een belangrijke
liturgische ondersteuning is de betrokkenheid van de diakenen bij het verdelen van de
symbolen brood en wijn tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Ook is er voor zieken
en mensen die aan huis gebonden zijn de mogelijkheid om thuis het Heilig Avondmaal te
vieren.
CKRM College Kerkrentmeesters
Binnen uw gemeente is het college Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor financiën en
beheer gebouwen. Het takenpakket van het college is als volgt samen te vatten:
• Bovenwijkse financiën
• Beschikbaar stellen van wijkbudgetten
• Beheer gebouwen
• Personeel
• Verhuur gebouwen
• Verzekeringen
• Informatievoorziening
• Kerkelijk bureau
• Kerkradio

ZWO
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Bij ZWO ligt het accent vooral op het onderhouden van buitenlandse contacten, waarbij
het om veel meer moet gaan dan alleen het verlenen van financiële steun.
Uitgangspunt voor het werk van de ZWO is de “opdracht” uit het Evangelie, dat woord en
daad bij elkaar horen en niet gescheiden kunnen worden. Wereldwijd zijn wij als
christenen met elkaar verbonden. Samen zijn we in de wereld gezonden, in dienst van het
Koninkrijk van gerechtigheid en vrede. We hebben de taak om de Bijbelse boodschap door
te geven in woord en daad. Wereldwijd helpen wij elkaar daarbij, delen we gaven van
geld, kennis, ervaring en spiritualiteit. Op landelijk niveau opereert ZWO onder de noemer
van Kerk-in- Actie.
De ZWO commissie Maranathakerk bestaat uit gemeenteleden die zending,
werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking een warm hart toe dragen. De
commissie heeft tot taak, de kerkenraad te ondersteunen en de gemeente te stimuleren
in haar missionaire opdracht veraf en dichtbij en werkt daartoe samen met de diaconie.
Door middel van informatie in de Zondagsgroet, het Kerkblad en de dienst op zondag,
probeert de ZWO commissie gemeenteleden bewust te maken van de situatie in de
wereld en te motiveren tot meer inzet voor medemensen in nood.
Wij maken hierbij gebruik van eigen activiteiten in de gemeente zoals:
• Het Scholen project in Gambia van Gert en Inge Bruijnes www.kinderenvanlamin.nl
• Het overkoepelend Aljeco project in Tanzania, Afrika, van de gezamenlijke ZWO
commissies van de Adventskerk, de Lichtkring en de Maranathakerk.
• De Veertigdagentijdcampagne van Kerk-in-Actie
• In 2013, 2014 en 2015 heeft de ZWO commissie n.a.v. de campagne
een veertigdagenkalender gemaakt en verspreid in de gemeente.
• Eerste paasdag is er een bezoek gebracht bij Het Open Venster.
Hierbij zijn paasgroeten namens de gemeente aan de bezoekers overhandigd.
• De actie schoenmaatjes van Edukans.
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is de kans
voor kinderen en volwassenen om écht iets te doen voor kansarme kinderen
wereldwijd.
• De postzegel- en kaarten actie. De opbrengst gaat naar Kerk-in-Actie.
• Informatie over het werk van de ZWO op Seniorendagen en in de Zondagsgroet.
Eenmaal per jaar wordt aan de gemeenteleden een vrijwillige bijdrage gevraagd ten
behoeve van het werk van zending- en werelddiaconaat. Op elke vergadering van de
ZWO wordt een donatiedoel uitgekozen waarvoor een bedrag wordt overgemaakt.
Op de site van de Maranathakerk wordt informatie gegeven over de verschillende
activiteiten van de ZWO. Al enige tijd bestaat een Bovenwijkse ZWO in Alphen centrum. Dit
platform bestaat uit leden van de drie ZWO commissies Maranathakerk, Lichtkring en
Adventskerk en een lid van de Roemenië werkgroep. Dit platform komt 3 maal per jaar bij
elkaar om gezamenlijk acties af te stemmen en waar mogelijk samen te werken en ideeën
uit te
werken. Een afgevaardigde van het Bovenwijkse ZWO brengt verslag uit aan de
verschillende kerkenraden.

