Beleidsplan Kerkmuziek
Generale regeling kerkmusici
Artikel 2. De zorg voor de kerkmuziek
2. De kerkenraad stelt, in het kader van de vaststelling van het beleidsplan als bedoeld in ordinantie
4-8-5, tevens het beleid ten aanzien van de - in de gemeente gewenste - kerkmuziek vast.
3. De kerkenraad, gehoord het college van kerkrentmeesters, stelt - op grond van het aldus
geformuleerde en vastgestelde beleid ten aanzien van de kerkmuziek en met inachtneming van de
bepalingen van deze generale regeling - in overleg met het daartoe aangewezen onderdeel van de
dienstenorganisatie vast op welk functieniveau de kerkmuziek dient te worden uitgevoerd.

‘Eredienst en kerkmuziek in beleid’ is de titel van een nieuwe handleiding. Deze handleiding gaat in
op het ontwikkelen van een beleidsplan (werkplan) eredienst en kerkmuziek. De handleiding kan
helpen de visie van de gemeente op eredienst en kerkmuziek nader te ontwikkelen. Ook kan ze
ondersteunend werken bij het maken van keuzes. Het gaat dan onder meer om de vragen: Wat
wordt met eredienst en kerkmuziek in deze gemeente beoogd? Welke mensen en voorzieningen zijn
daarvoor nodig? En hoe organiseer je dat?

De kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland heeft meestal een beleidsplan
waar de doelen omschreven staan die de gemeente wil realiseren. Ook staat daar de visie in van
waaruit deze doelen zijn afgeleid en worden de middelen om de doelen te realiseren, aangegeven.
Een beleidsplan komt de kwaliteit van het kerkenwerk ten goede en het is tevens een evaluatie- en
sturingsinstrument: het helpt om het kerkenwerk geregeld te evalueren en bij te sturen. Een
beleidsplan eredienst en kerkmuziek kan daar onderdeel van uitmaken. Daarnaast is het kerkordelijk
voorgeschreven om de positie en de taken van de kerkmusicus goed te regelen, zoals de Generale
Regeling voor de kerkmusici binnen de Protestantse Kerk dat aangeeft. Ook hier gaat de handleiding
op in.

De handleiding begint met een soort routebeschrijving voor het maken van een beleidsplan. Er staat
omschreven hoe een werkgroep dit plan kan voorbereiden en hoe de kerkenraad uiteindelijk tot
vaststelling ervan kan komen. Hoofdstuk I geeft het kader aan waarbinnen het beleidsplan tot stand
kan komen. Hoofdstuk II biedt elf bouwstenen met behulp waarvan de bestaande situatie inzake
eredienst en kerkmuziek in kaart kan worden gebracht. Hoofdstuk III reikt overwegingen aan voor
het maken van keuzes.
De handleiding is geschreven door Paula van Cuilenburg en Reinoud G Egberts, werkzaam bij het
Protestants Landelijk Dienstencentrum.

De handleiding 'Eredienst en kerkmuziek in beleid' is te bestellen bij het Protestants Landelijk
Dienstencentrum, afdeling Brochureverkoop, voor € 5,- (incl. verzendkosten). e-mail:
brochureverkoop@pkn.nl
Wij stellen het zeer op prijs als ons het uiteindelijke beleidsplan van uw gemeente wordt
toegezonden!

