
Kerkenraadsbesluit	

Besluit van de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Sprang om de beleidswijziging om 
zaalruimten van het Hervormd Jeugdcentrum te verhuren aan deren, vast te stellen onder de 
volgende voorwaarden: 
 

1. Deze verhuur mag plaatsvinden, mits activiteiten zich verdragen met de grondslag van de 
kerk, zoals: 
- het houden van vergaderingen 
- repetitieavonden van zang- en muziekverenigingen, 
- het verzorgen van cursussen en opleidingen,  
- rouwplechtigheden en condoleances na afloop van een begrafenis en/of 

rouwplechtigheid,  
- het vieren van (verjaardags)feestjes en (huwelijks)jubilea. 
 
De grondslag is vastgelegd in het document “Geroepen tot gemeenschap”: Beleidsplan van 
de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Sprang 2015-2020 en luidt: 
 
De Hervormde gemeente te Sprang is kerk in Noord-Brabant, ten zuiden van de Bergsche 
Maas, in de Langstraat, en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen 
deze kerk weet zij zich verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. Als gemeente van 
de Heere Jezus Christus willen we gehoorzaam zijn aan de Heilige Schrift en de belijdenis (te 
weten de oudchristelijke belijdenissen en de gereformeerde belijdenisgeschriften). Het 
bestaansrecht van de gemeente ligt in niets anders dan in de trouw van de Heere God voor 
zondaars. Het is de roeping van de gemeente om uit Gods genade te leven. Jezus Christus 
en die gekruisigd is de kern van de eredienst, de prediking in het bijzonder. De verkondiging 
van die boodschap beperkt zich echter niet alleen tot de gemeente, die samenkomt in de kerk 
maar ook in de opdracht die de gemeente heeft om het Woord te delen met de wereld om 
haar heen, in de (Brabantse) context waarin we leven. 

 
2. De verhuurmogelijkheid aan derden zal reactief ingezet worden en maximaal 30% van de 

jaarlijkse activiteiten bedragen 
 

3. Wanneer een reserveringsverzoek wordt gedaan in verband met een begrafenis of een 
condoleance na een begrafenis of rouwplechtigheid en het Jeugdcentrum is reeds verhuurd 
aan een derde, dan prevaleren de rechten van deze derde. In dat geval zal door het college 
van kerkrentmeesters bij de begrafenisonderneming op een alternatief worden gewezen 
(bijvoorbeeld de aula van de begraafplaats aan de Tilburgseweg).  
Wanneer een reserveringsverzoek wordt gedaan in verband met een begrafenis of 
condoleance na een begrafenis of rouwplechtigheid en het Jeugdcentrum is reeds 
gereserveerd voor een interne kerkelijke aangelegenheid dan prevaleren de rechten van de 
begrafenisonderneming. Het college van kerkrentmeesters zal dan in overleg treden met de 
organisator van de interne kerkelijke aangelegenheid om te bezien of deze aangelegenheid op 
een ander tijdstip kan plaatsvinden.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 28 maart  2017. 

 

 

 

 


