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Voorwoord  
 

In het voorjaar van 2016 is door de kerkenraad een commissie ingesteld welke de opdracht 

kreeg na te denken over een aantal zaken betreffende de identiteit van onze gemeente. 

Hier waren een aantal redenen voor. Binnen de kerkenraad werd gesproken over de inhou-

delijke koers van onze gemeente. Verder werd tijdens een gemeenteavond nagedacht over 

de vraag waar we als kerk zouden staan in 2020. Vanuit de gemeente lagen er een aantal 

vragen waarop de kerkenraad een evenwichtig antwoord wilde geven. Als laatste, maar 

niet in de laatste plaats, ligt er vanuit de landelijke kerk de opdracht om iedere vier jaar 

naar het beleid van de gemeente te kijken en dat opnieuw te verwoorden.  

 

De commissie is zorgvuldig, maar met plezier, aan de slag gegaan. Als commissie hebben 

we elkaar bevraagd op wat ons als gemeente nu beweegt en welke vragen we binnen de 

gemeente stellen in relatie tot de Bijbel en het geloof. Daarbij ontkwamen we  niet aan 

het benoemen van de persoonlijke drijfveren van ieder van de betrokkenen. Het resultaat 

van het werk van de commissie ligt voor u.  

 

Al pratend en schrijvend is dit stuk tot stand gekomen. Hierin heeft de commissie zich be-

perkt tot een aantal kernpunten die de christelijke gemeente vandaag beweegt. Niet alles 

wat besproken is, is vastgelegd. Niet alles wat er in de gemeente gebeurd is opgeschreven. 

Het werk is ook niet af. Het gaat om een plan, een voornemen van hoe we gemeente wil-

len zijn. Dat is geen statische situatie. De gemeente is een gemeente in beweging. Deze 

notitie geeft houvast bij de vragen die aan de kerkenraad worden gesteld in de komende 

jaren.  

 

Bij het opstellen van het beleidsplan hebben we steeds gewerkt vanuit de Bijbelse notie 

voor de christelijke gemeente. Het is het verlangen van de kerkenraad om, samen met de 

gemeente, gelovend een weg te zoeken voor de gemeente van vandaag. Dat willen we bid-

dend met de dichter van psalm 90 doen. 

‘Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen. De lieflijk-

heid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja 

het werk van onze handen, bevestig dat’. Psalm 90 : 16-17.  

 

Het is onze wens dat het leven van de gemeente mag zijn als het leven van de eerste ge-

meente, waarin, in gemeenschap met Christus, mag worden gewerkt, geleefd en geloofd. 

Tot Zijn eer.  

 

Commissie beleidsplan: 

Henk Langerak  

Johan Schouten  

Wim Timmerman 

Tonny van Vliet 
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1. Verantwoording   
 

Binnen de kerkenraad heeft de commissie de taak gekregen om de identiteit van onze ge-

meente te verwoorden. Na een aantal gesprekken bleek dat de commissie feitelijk bezig 

was om het beleid van de gemeente opnieuw te formuleren. Dit feit en de vraag vanuit de 

landelijke kerk om elke vier jaar een nieuw beleid voor de gemeente op te stellen heeft de 

kerkenraad doen besluiten om een nieuw beleidsplan te schrijven. De tekst is opgesteld 

door de commissie en deze is in een aantal vergaderingen van de kerkenraad besproken.  

 

1.1 Opdracht  
De opdracht van de kerkenraad aan de commissie was te komen met antwoorden op vragen 

die er in de gemeente leven. Het was niet de bedoeling om op elke vraag een apart ant-

woord te geven, maar om vanuit de verantwoordelijkheid van kerkenraad om leiding te 

geven en te zoeken naar dat wat het christelijk leven van de gemeente kan ondersteunen.  

 

1.2 Werkwijze  
De werkwijze van de commissie is zo geweest dat zij eerst de belangrijkste onderwerpen 

welke besproken zouden moeten worden heeft benoemd. Vervolgens is in hoofdstuk twee 

het fundament van de gemeente beschreven. Daarbij heeft de commissie zich laten sturen 

door de Bijbelse noties voor de gemeente, zoals deze vooral terug te vinden zijn in de 

brief van Paulus aan de Efeziërs. In hoofdstuk drie is verwoord in welke context we ge-

meente van Christus zijn en in hoofdstuk vier verwoorden we de keuzes voor de eredienst, 

het pastoraat en het kerkenwerk gemeente breed. In hoofdstuk vijf schrijven we over fi-

nanciële en andere stoffelijke zaken, waarna we in hoofdstuk zes de opdracht voor de ge-

meente samenvatten.  
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2. Bijbels fundament, visie en missie   
 

2.1 Het fundament van onze gemeente  
In het Woord van God wordt in het boek Efeze helder beschreven de plaats en levenswan-

del van de gemeente en daarmee van de groep gelovigen, de christenen, die tot deze ge-

meente behoren. Dit Bijbelboek is richtinggevend geweest voor de beschrijving van het 

fundament, de visie en missie van onze gemeente. 

 

De gemeente is en wordt gebouwd door Christus. De gelovigen worden door God geroepen, 

afgezonderd of apart gezet van de wereld en ingelijfd in Zijn gemeente. Gelovigen zijn zij 

die hun vertrouwen hebben gesteld op hun Heere, Jezus Christus. In Christus ontvangen wij 

de verlossing van onze overtredingen. Hij heeft door Zijn komst en offer verzoening ge-

bracht met God. Hierdoor is Christus de Hoeksteen, het hoofd geworden van de gemeente, 

van allen die in Hem geloven. Deze gemeente is uitverkoren door de Vader, verlost door de 

Zoon en bezegeld door de Heilige Geest. 

 

De Hervormde Gemeente van Benschop behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Zij 

deelt in de aan Israël geschonken verwachting en strekt zich uit naar de komst van Gods 

Koninkrijk. Zij leeft uit Gods genade in Jezus Christus en belijdt, in gehoorzaamheid aan 

de Bijbel de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij weet zich hierin verbonden 

met de kerk van de reformatie en haar belijden in de  drie formulieren van enigheid1. 

 

De Hervormde Gemeente van Benschop heeft deel aan de wereldwijde gemeente van 

Christus en leeft naar en verwacht de komst van Zijn Koninkrijk. Wanneer we spreken over 

de gemeente dan denken we aan twee verschijningen van die gemeente: 

- Als gebouw: De gemeente wordt gebouwd op Christus als de Hoeksteen, het funda-

ment, en op de apostelen en profeten. Christus is hét fundament. 

- Als lichaam: Die gemeente is Zijn lichaam en een ieder voor zijn of haar deel lid. Als 

lichaam van Christus zijn we Zijn eigendom en door Zijn overwinning behoren wij 

vruchten te dragen als dank en eer aan God. 

 

2.2  Visie op de gemeente  
De visie op de gemeente wordt bepaald door het geloof in de Drie-enige God, het doen van 

Gods geboden en het gebed. 

2.2.1 Geloof 

Kern van het geloof is dat God de gemeente levend gemaakt en behouden heeft. De ge-

meente is, door genade, Gods eigendom. Ze is geschapen in Christus tot heerlijkheid en 

het dienen van God en om goede werken te doen in de dienst aan de naaste en aan de we-

reld. Geloof is; naar ons gereformeerde belijden, gave en opgave tegelijk. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Te weten: de Heidelbergse Catechismus; de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerre-
gels. 
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2.2.2 Gebod 

Het grootste en eerste gebod is: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw 

hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand”. “Het tweede, daaraan gelijk, is: 

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. De kern van het gebod is de liefde (Deut. 6: 4-5, 

Lev. 19: 18, Mar. 12: 30-31 en Ef. 4). 

2.2.3 Gebed  

Door Jezus Christus hebben wij (joden en heidenen) toegang tot de Vader. Tot God kunnen 

en mogen we bidden, geïnspireerd door de Geest. Het is een erkenning dat God onze Vader 

is, die ons liefheeft. Het gebed weerspiegelt onze relatie met God. Bidden geeft, naast 

groei in de persoonlijke relatie met God, de gemeente verdieping in haar geloof en relatie 

met God. 

 

2.3 Missie en opdracht  
Hoe geven we daar gestalte aan als gemeente? Immers, net als een huis en het lichaam, 

vervalt de gemeente tot een ruïne, en verdorren (geloven in de kracht van de gemeen-

schap) de leden, als het gebouw; de gemeente, niet goed wordt onderhouden.  

De gemeente kent daarom de volgende missie en opdracht: 

- De gemeente komt bijeen in de erediensten om op te roepen tot en te getuigen 

van dat geloof. In deze dienst aan God verootmoedigt de gemeente zich in schuld-

belijden en gebed. Daarnaast is er aanbidding en lofprijzing in spreken en zingen. 

In de prediking staat Christus centraal;  

- Daarnaast dienen deze, samen met de bijzondere diensten waarin de sacramenten 

worden bediend en andere bijeenkomsten voor toerusting (= leren), tot versterking van 

het geloof, bemoediging, ondersteuning en om te getuigen in en naar de wereld;  

- De gemeente heeft haar missie in evangelisatie, zending en diaconaat, zowel binnen 

als buiten de gemeente; 

- Zij vervult haar taak in de herderlijke zorg aan de gemeenteleden; 

- Het  gebed  in  de  gemeente  uit  zich  in  dankzegging,  lofprijzing,  aanbidding,  ver-

ootmoediging, vragen, voorbede en luisteren, zowel in het spreken als in het zingen. 

 

Wij geloven in de kracht van de gemeente, geworteld in het evangelie van Jezus Christus, 

wanneer:  

- We samenhang weten te brengen in onze activiteiten met alle gemeenteleden op hun 

eigen plaats en positie;  

- We in kleine kringen gaan werken, met oog voor alle gemeenteleden gericht op elkaars 

welzijn;  

- We open staan voor nieuwe gebruiken in relatie tot onze traditie; 

- We naar buiten gericht zijn, present in de samenleving, met behulp van een goede 

moderne communicatie.  
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3. De burgerlijke en hervormde gemeente van Benschop; een karak-
terschets 

 

De samenleving van nu is een geheel andere dan 30 jaar geleden. De tijden veranderen 

steeds sneller. De afgelopen dertig jaar is het ledental van de protestantse en rooms-

katholieke kerken in Nederland sterk gedaald. Deze daling blijft zich helaas doorzetten. 

We leven in een kijk- en internetcultuur. Deze cultuur staat haaks op de in onze kerk gel-

dende lees- en kenniscultuur. De oude zuilen, de protestantse, de katholieke, de socialisti-

sche, de vrijzinnig-liberale, zijn nagenoeg verdwenen. Duidelijke normen en waarden zijn 

daarmee ook verloren gegaan. De sterke binding die er vroeger was met de lokale kerkge-

meenschap wordt steeds minder ervaren. We winkelen hier en daar wat. Onze maatschap-

pij is een consumptiesamenleving. Zo vorm je je eigen geloof en levensvisie. Hét kern-

woord in onze tijd is “Ik vind en ik bepaal” i.p.v. wat verlangt God van mij? Zo hebben 

veel mensen in onze tijd in plaats van een duidelijk geloof of ideologie, een vager beeld  

van normen en waarden. 

 

3.1 De burgerlijke gemeente 
Gemeente Lopik. Benschop vormt samen met 8 andere kernen de gemeente Lopik. Lopik is 

een gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente telt 14.163 inwoners (1 januari 2016, 

bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 79,40 km² (waarvan 2,97 km² water). De grootste 

kern in de gemeente is Lopik met ongeveer 8000 inwoners. De gemeente Lopik had medio 

2008 een inwoneraantal van 14.161. hiermee is het aantal inwoners stabiel te noemen. 

BENSCHOP: 

Benschop heeft 3.375 inwoners (2012) en heeft een oppervlakte van 15 km². Een inwoner- 

tal van 3463 in 2008. Hoewel we kunnen spreken van een plattelandsgemeente is maar een 

beperkt gedeelte van de beroepsbevolking in de agrarische sector werkzaam. Velen zijn 

werkzaam in de industrie, handel, bouwnijverheid en dienstverlening. 

 

3.2 De Hervormde Gemeente (PKN) Benschop  
Naast de Hervormde Kerk als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn 

er in Benschop een Rooms Katholieke en een Protestantse Gemeente  (PKN). Met de Pro-

testantse Gemeente is eens per jaar overleg. Verder zijn er twee scholen voor basisonder-

wijs te weten de protestants christelijke “Eben Haëzer” en de rooms katholieke “St. Vic-

tor” in Benschop. In Polsbroekerdam is er de protestants christelijke Samuël school. 

 

Een paar cijfers van onze gemeente: 

Jaar 2016 2008 1995 

Belijdende leden 381 434 498 

Doopleden 607 678 882 

Overige leden 98 134 39 

Totaal aantal leden 1.086 1.246 1.419 

 

Het aantal inwoners van de gemeente Benschop is over de periode  2008 t/m 2012 met 

2.5% gekrompen. De kerkelijke gemeente is over dezelfde periode met 9% afgenomen (van 

1.134 naar 1.246). En een kleine 13% t.o.v. de periode 2008 t/m heden. 

 

Bevolkingsverdeling Benschop 
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inwoners 0 tot 15 jaar: 22% 

Inwoners 15 tot 25 jaar: 13% 

Inwoners 25 tot 45 jaar: 23% 

Inwoners 45 tot 65 jaar: 27% 

Inwoners 65+: 14% 

 

Als we naar onze kerkelijke gemeente kijken dan loopt de bevolkingsverdeling van Ben-

schop hiermee niet parallel. De groep 25 t/m 45 jaar zit onder de 23% en met name de 

groep 65+ is in onze kerk zwaarder vertegenwoordigd dan 14%.  

 

De opgave en uitdaging voor de komende jaren zal zijn om de jongeren bij en voor de kerk 

te houden. Velen gaan studeren en gaan op een gegeven moment verhuizen i.v.m. werk 

en/of relatie. De middengroep van de bevolking moeten we meer in de kerk proberen te 

krijgen en daar ook zien te houden. Gaan we daar de aansluiting missen dan zullen hun 

kinderen ook de weg naar de kerk niet meer vinden.  

 

3.3 De kerk in de Benschopse samenleving 
De christelijke gemeente beweegt zich niet los van haar tijd, maar kent haar roeping tot 

getuige van Jezus Christus. De Hervormde Gemeente van Benschop verstaat die roeping 

ook in de Benschopse samenleving. Daarom is het goed iets van die samenleving te benoe-

men in ons beleidsplan met het oog op de ontwikkeling van de gemeente. We noemen de 

belangrijkste ontwikkelingen of de maatschappelijke tendens:  

3.3.1 Nieuwe vormen en ontwikkelingen 

De groei en nieuwe mogelijkheden van de ‘sociale media’ ontwikkelt zich razendsnel en 

eisen veel aandacht in de maatschappij. Deze trend gaat onze gemeente niet voorbij. Ter-

wijl er onderling fysiek minder binding lijkt te zijn is er een levendige informatieverstrek-

king en communicatie via internet, e-mail, chat, Instagram, Facebook, Twitter, enz. In 

contact met jongeren biedt dit veel mogelijkheden als: online pastoraat, Bijbelstudie, in-

ternet kerkdiensten, platform voor ontmoeting en discussie met zowel gemeenteleden als 

met mensen aan de rand van de kerk. Ouderen vinden deze ontwikkeling nog lastig en 

staan vaak buiten dit proces. Een zorgvuldig gebruik van genoemde media is belangrijk. 

Het  is een uitdrukkelijke wens van de kerkenraad dat de gemeente iedere zondag blijft 

samenkomen , daarin ligt het hart van het geloofsleven  en gemeente-zijn. Dit verlangen 

vinden we ook terug in het logo van onze gemeente: ‘Laten wij de onderlinge bijeenkomst 

niet nalaten’ Hebreeën 10 : 25.  

3.3.2 Diversiteit en secularisatie 

Uit de in dit hoofdstuk genoemde cijfers is in onze maatschappij een trend waarneembaar 

van secularisatie en ontkerkelijking. De kerk is haar centrale positie kwijt. Men heeft haar 

niet meer nodig om te kunnen “geloven”. Door toenemende individualisering, wetenschap 

en kennis, wordt steeds minder geloof gehecht aan het bestaan van God, die ons gescha-

pen heeft en over ons en de wereld regeert. Anderzijds is er, door de toename van de is-

lam en door belangstelling voor andere godsdiensten een toename van culturele en reli-

gieuze diversiteit. Door deze ontwikkelingen wordt het geloof meer bespreekbaar. Men 

zoekt naar zingeving, is nieuwsgierig naar spiritualiteit, het geloof en de betekenis daarvan 

in het dagelijkse leven. Dit biedt kansen voor het missionaire werk. 
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3.3.3 Socialisering van onze samenleving 

Onze samenleving is volop in beweging. Waar in de achterliggende decennia de invulling 

van de wens of de behoefte van het individu een belangrijke vraag was, daar moet nu wor-

den nagedacht hoe we mensen weer bij elkaar kunnen brengen.  Wat in de plaats komt van 

het individu is niet de zuil, die komt niet meer terug. Het is eerder een flexibele vorm van 

socialisering waarbij iedereen binnen de samenleving op zijn of haar eigen manier een bij-

drage aan de groep kan leveren. De wereld verandert snel en de leefomgeving wordt com-

plexer. Er ontstaat verlangen naar overzichtelijkheid, kleinschaligheid, de eenvoud van 

vroeger en het behouden van dingen die waardevol zijn. 

 

3.4 Jongeren en ouderen  
Onze samenleving en onze gemeente vergrijsd. Echter het  beeld van de  afhankelijke en 

hulpbehoevende oudere maakt plaats voor die van de zelfstandige senior die nog volop in 

het leven kan en wil staan. Deze nieuwe generatie heeft het begrip jeugd opnieuw uitge-

vonden en zal dat ook op oudere leeftijd meer invulling willen geven. Oud en jong zijn 

relatieve begrippen geworden. Doordat ouderen veel ouder worden dan vroeger hebben zij 

voor het eerst in de geschiedenis na hun werkzame leven gemiddeld gesproken nog jaren 

te leven. Maar je hebt niets aan deze tweede jeugd als lichaam of geest het allemaal niet 

meer aankunnen. Dat is de zorg van de toekomst: oud zijn en niet meer in staat je jong te 

voelen. De groei van de groep ouderen betekent ook toename van lichamelijke en geeste-

lijke klachten. Zijn we als gemeente in staat om invulling te geven aan de ruimte die een 

zich terugtrekkende overheid in onze verzorgingsstaat openlaat? Willen of kunnen we daar 

invulling aan geven?  

Onze gemeente kent; en daar zijn we dankbaar voor, een grote groep jongeren. Het is het 

verlangen van de kerkenraad hen bij de gemeente te betrekken en bij de gemeente te be-

waren.  

Binnen de gemeente moet aandacht zijn voor de grote middengroep. Deze groep dreigt 

soms de aansluiting bij de gemeente te missen. Als gemeente vraagt dit bezinning en ge-

bed om deze groep binnen de kerk niet uit het oog te verliezen. Het is de wens van de ker-

kenraad om elkaar vast te houden en voor de gemeente te bewaren.  

 

3.5 Economie  
De economische crisis lijkt door haar dieptepunt heen. Toch komt met name de bekosti-

ging van de zorg sterk onder druk te staan. De zorgzame  overheid is geen automatisme 

meer. Dit zal tot gevolg hebben dat men bij toenemende lichamelijke, geestelijke en fi-

nanciële problemen niet meer vanzelfsprekend de beschikking krijgt over middelen om 

deze problemen te verminderen of op te lossen. Nu al zien we landelijk meer armoede 

binnen gezinnen. De verantwoordelijkheid van de kerk zal hierdoor groter worden zo biedt 

deze ontwikkeling de christelijke gemeente ook ruimte voor haar dienst van barmhartig-

heid.  
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4. Beleid 
 

De ontwikkeling van de christelijke gemeente staat niet stil. Wel vindt zij haar fundament 

en verankering in Gods Woord, maar met haar noodzakelijke presentie in de samenleving 

wordt van de gemeente gevraagd haar beleid te richten op dat wat gemeente en samenle-

ving nodig hebben. In dit hoofdstuk zeggen we iets over het functioneren van de kerken-

raad en de relatie met de gemeente, maar ook kijken we naar de betekenis van de ge-

meente voor de Benschopse samenleving.  

 

4.1 Kerkenraad, predikant en gemeente  
Dit beleid raakt de kerkenraad, de predikant en de gemeente. Dat vraagt om doordenking 

en het geven van richting aan het christelijk leven van en in de gemeente, maar vraagt ook 

aandacht en ruimte voor de vragen, noden en behoeften van de gelovige als persoon.  

4.1.1 De kerkenraad   

De kerkenraad heeft het opzien over de gemeente en bestaat uit predikant, ouderlingen, 

diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Kerkenraadsleden worden in principe door de 

gemeente gekozen. Voor de invulling van een bijzondere functie of het invullen van een 

bijzondere taak kan de kerkenraad een lid benoemen. De kerkenraad bepaalt het beleid 

van de gemeente. Zij kiest uit haar midden het moderamen, dat fungeert als een “dage-

lijks bestuur”. Hierin hebben zitting; predikant, preses, assessor en scriba, waarbij elk 

college is vertegenwoordigd. Het moderamen is dienstbaar aan de kerkenraad, neemt be-

sluiten, doet direct uitvoerbaar werk en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor. Tij-

dens kerkenraadsvergaderingen worden thema’s aan de orde gesteld die relevant zijn voor 

het functioneren van de gemeente, deze thema’s kunnen door alle leden van de kerken-

raad worden aangedragen. 

  

Er worden door elk van de drie colleges aparte vergaderingen belegd. In de consistoriever-

gaderingen, waaraan deelgenomen wordt door de predikant en ouderlingen,  worden o.a. 

de pastorale zorgen die er in de gemeente  zijn besproken. Ouderlingen hebben de taak  

om pastorale zorg aan gemeenteleden te bieden. Daarnaast  zien ouderlingen toe op het 

geestelijk leven van de gemeente.  

Het college van kerkrentmeesters  komt in vergadering bijeen omtrent het bespreken van 

de stoffelijke belangen van onze gemeente. Zij dragen zorg voor de personele zaken in de 

gemeente waar het de instandhouding van de eredienst betreft. Daarnaast zijn zij verant-

woordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en de begraafplaats.            

Het college van diakenen draagt verantwoordelijkheid voor de dienst der barmhartigheid in 

en aan de gemeente van Christus in Benschop en wereldwijd. Zij komt binnen haar college 

samen voor overleg over deze zaken.    

 

Beleidsontwikkeling binnen kerkenraad verdient extra aandacht. Zij draagt zorg voor de 

verdieping van het geloof van de gemeenteleden en zoekt naar wegen die het voor alle 

gemeenteleden mogelijk maken om mee te leven met de gemeente. Bij voorkeur wordt 

voor het kerkelijk seizoen een jaarthema vastgesteld en een activiteitenplan gelinkt aan 

het beleidsplan. De thema’s zijn van verschillende aard, bijvoorbeeld: trouw in en aan de 

gemeente, presentie in de samenleving, betrokkenheid bij en vernieuwing van de liturgie, 

de dienst van barmhartigheid aan en binnen de (burgerlijke) gemeente, de herinrichting 

van kerkelijke activiteiten van jeugdwerk tot aan ouderenpastoraat, enz.  
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4.1.2 De predikant  

De functie en bijbehorende taken van de predikant staan vermeld in de op te stellen pro-

fielschets. Deze profielschets is het uitgangspunt voor de invulling van het takenpakket van 

onze predikant. Dit betekent niet dat er andere taken van onze predikant worden ge-

vraagd, maar geeft de mogelijkheid tot bespreking in relatie tot de werklast en taken wel-

ke hij nu heeft. Dit heeft als doel de kerntaken van de predikant (met name prediking, 

catechese, missionaire arbeid en (crisis)pastoraat) tot zijn recht te laten komen. Boven-

dien geeft een dergelijk gesprek zicht op de vraag hoe de verdeling van taken is tussen 

predikant en consistorie. De profielschets geeft naar de toekomst ook ondersteuning voor 

kerkenraad en predikant.  

4.1.3 De gemeente  

De christelijke gemeente is een lerende en dienende gemeente. Zowel in de eredienst als 

ook in de activiteiten gedurende de rest van de week. Naast lofprijzing en gebed is onder-

wijs uit Gods Woord in de eredienst dé pijler van de gemeente en van het gemeente-zijn. 

Kennis van Gods Woord verrijkt de gemeente in haar geloof en geeft haar de mogelijkheid 

om vanuit dat geloof de samenleving te dienen.  

 

4.2 De eredienst  
Naast het genieten van onderwijs is de eredienst de plek waar de gemeente samenkomt 

voor de dienst der verzoening door verootmoediging, gebed, lofprijzing en ontmoeting. In 

de dienst en in de ontmoeting is er plaats om te delen en te bemoedigen en wordt de ge-

meente toegerust voor haar taak in het dagelijks leven. De gemeente komt twee keer per 

zondag samen. In de diensten staat de prediking centraal. In de morgendienst worden de 

sacramenten bediend. Voor de kinderen wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde kerk-

boekje. Het kerkboekje heeft als doel om de kinderen bij de dienst te betrekken. Ook aan 

gastpredikanten wordt gevraagd om hier aandacht aan te schenken.  

4.2.1 Liturgie 

Het verdient aandacht en zorgvuldigheid wanneer we als kerkenraad en gemeente spreken 

over onze erediensten. Onze gemeente kent de klassiek gereformeerde inrichting van de 

liturgie. Daarin staat de verkondiging centraal. Deze vorm kan als éénrichting worden erva-

ren. De predikant spreekt, de gemeente luistert. Binnen de gemeente leeft het verlangen 

om meer ‘betrokken’ te raken bij de eredienst. Het verlangen van een deel van de ge-

meente, is om de eredienst ‘eigentijds’ te laten zijn. Tegelijkertijd leeft bij een ander 

deel van de gemeente de zorg voor verandering in de eredienst. Dat deel van de gemeente 

wil vasthouden aan de inrichting van de dienst zoals we deze nu kennen. Als kerkenraad 

willen we zoeken naar een zekere ruimte naar elkaar welke het geestelijk leven in de ge-

meente evenwichtig kan ondersteunen. Om hier invulling aan te geven is gekozen om naast 

de psalmen een beperkt aantal verantwoorde  liederen te zingen. In de diensten wordt 

gebruikt gemaakt van de Herziene Statenvertaling.  

4.2.2 Prediking  

De prediking vindt haar grondslag in Gods Woord, de Bijbel. De prediking is herkenbaar en 

sluit aan bij de tijd waarin de gemeente leeft. Zij vermaant, vertroost en bemoedigt.   
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Zij geeft verdieping en onderricht voor en aan de gemeente. In de avonddienst is er ruimte 

voor het leren in de gemeente. Daarbij wordt uit de belijdenis van de kerk geput, maar is 

ook ruimte voor bijvoorbeeld het uitwerken van thema’s die in de gemeente actueel zijn.  

4.2.3 Sacramenten   

In de bediening van de sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal wordt de 

gemeente verdiept, bemoedigt en vertroost. Het toeleven naar  deze diensten is zorgvuldig 

waar het gaat om het doopgesprek en de week van voorbereiding. De diensten waarin de 

bediening van de sacramenten plaatsvindt worden geleidt door de eigen predikant. Wan-

neer de doop wordt verlangt door ouders die niet of nauwelijks meeleven met de gemeen-

te is er voor deze ouders bijzondere zorg. Voor alle ouders wordt gekozen voor een vorm 

van doopcatechese met aandacht voor de betekenis van de doop. De invulling van deze 

doopcatechese wordt in de eerste helft van 2017 geïnitieerd binnen de consistorie.  

 

4.3 Bijzondere diensten (rouw en trouw)  
Rouw- en trouwdiensten zijn bijzondere diensten waarbij gemeenteleden heel persoonlijk 

betrokken zijn. In de voorbereiding komt dat tot uiting door een goed contact met de di-

rect betrokkenen, met name de predikant en de wijkouderling.  

4.3.1 Rouwdienst  

In overleg tussen predikant en nabestaanden komt de liturgie van de rouwdienst tot stand, 

waarbij de lijn van de eredienst wordt gevolgd, maar waar ook ruimte is voor een stuk per-

soonlijke invulling. Bij voorkeur wordt de rouwdienst geleid door de eigen predikant.  

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt in de morgendienst stil gestaan bij de 

overledenen binnen de gemeente. Voor die dienst worden nabestaanden actief uitgeno-

digd. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met de gemeente. Dat 

biedt gelegenheid voor bemoediging en contact met gemeenteleden.  

4.3.2 Kerkelijke huwelijksinzegening  

Een trouwdienst is een ambtelijke dienst. De liturgie wordt voorbereidt door het aanstaan-

de bruidspaar en de predikant. Daarbij wordt de lijn van de eredienst gevolgd, maar is ook 

ruimte voor een stuk invulling door het bruidspaar. In de dienst wordt door de dienstdoen-

de ouderling de trouwbijbel overhandigt. 

 

4.3.2.1 Over het huwelijk  

Wij geloven dat het huwelijk een instelling van God is. In de Bijbel zien we in verwonde-

ring dat de relatie tussen Christus en de gemeente model staat voor het huwelijk tussen 

man en vrouw. De relatie tussen Christus en de gemeente weerspiegelt iets van Gods hei-

ligheid welke afstraalt op de verbintenis tussen man en vrouw. In een huwelijk zal iets van 

de liefde van God voor Zijn schepping zichtbaar worden.  

 

4.3.2.2 Doel van het huwelijk 

God heeft de mens geschapen als kroon op Zijn schepping. God schiep man en vrouw als 

‘hulpe tegenover elkaar’. Als onderstreping daarvan zegt Genesis 2: Daarom zal een man 

zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees 

zijn (=gemeenschap hebben). De Heere Jezus Christus onderstreept dit wanneer Hij in 

Kana te gast is op een bruiloft en daar Zijn eerste wonderteken verricht (Johannes 2 : 1 -

11).  
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4.3.2.3 Inhoud van de huwelijksbelofte   

Het huwelijk kent een hoge roeping: In de eerste plaats zullen man en vrouw elkaar res-

pecteren, helpen en bijstaan bij alle tijdelijke en eeuwige zaken in dit leven. 

In de tweede plaats; wanneer het huwelijk de kinderzegen mag ontvangen, zullen zij deze 

kinderen een christelijke opvoeding geven, tot Zijn eer en tot hun zaligheid. 

In de derde plaats is het huwelijk bedoeld om in de veiligheid van het huwelijk en met 

wederzijds respect te genieten van de liefde tussen man en vrouw om daarmee alle on-

reinheid en onzuivere begeerten te mijden en een goed en gerust leven te delen.  

 

4.3.2.4 Huwelijkscatechese  

De Bijbel zegt mooie dingen over het huwelijk als het gaat om trouw, ouderschap, seksua-

liteit en de relatie tussen man en vrouw. Deze aspecten komen aan de orde in een trouw-

gesprek met de predikant. Om het gewicht van de Bijbelse notie van het huwelijk te on-

derstrepen zoekt de kerkenraad de komende periode naar een vorm van huwelijkscateche-

se waarmee zij een handreiking doet aan jonge mensen die voor de keuze van een partner 

en/of voor de keuze van een samenlevingsvorm staan.  

 

4.3.2.5 Ongehuwd samenwonen en huwelijksbevestiging 

Het huwelijk is een Bijbelse inzetting. Wanneer twee mensen ongehuwd samenwonen no-

digt de wijkouderling zich uit om daar met de betrokkenen over te spreken. Doel van dit 

gesprek is de Bijbelse noties van het huwelijk uit te leggen en het beleid van de gemeente 

te benoemen. Er is ruimte voor een kerkelijke inzegening wanneer betrokkenen zich be-

wust zijn van de Bijbelse inhoud van het huwelijk en zij van harte bereid zijn om dit bin-

nen het beantwoorden van de vragen uit het huwelijksformulier en met het volgen van 

huwelijkscatechese te bevestigen.  

  

4.4 Leren in de gemeente 
Naast het leren in de eredienst worden in onze gemeente een groot aantal verschillende 

activiteiten georganiseerd. Catechese, zondagschool, clubwerk, Bijbelkringen en gespreks-

groepen hebben hun eigen programma. Het is het verlangen van de kerkenraad om dit 

werk te verbinden en tijdens een winterseizoen een gezamenlijk thema te kiezen om mee 

te werken. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting bij de startzondag, bij een preekbespreking, 

als thema van een gemeenteavond en bij een of meerdere avonden van clubs en/of vereni-

gingen. Dit geeft verbinding, herkenning en een stuk gezamenlijkheid bij het leren in de 

gemeente.  

 

4.5 Pastoraat 
Het pastoraat wordt wel vergeleken met de “bloedsomloop” van de gemeente. Het vormt 

de verbindende schakel tussen “het pastoraat” en de gemeente en uiteraard tussen de 

gemeenteleden onderling. Persoonlijke aandacht voor de geloofsontwikkeling en levensom-

standigheden van de pastoranten is een kerntaak voor de christelijke gemeente. Pastoraat 

kent verschillende definities. Hier delen we er een tweetal die inhoud geven aan de pasto-

rale zorg, in het omzien naar elkaar, binnen de gemeente van Christus.   

 

Kern van een pastorale relatie is: het komen tot verstaan met het oog op verandering. 

Wie gaat verstaan, is niet meer dezelfde als ervoor. Dit verstaan werkt door in een andere 

kijk op, een andere benadering van, een andere houding tegenover mensen met wie en 

zaken waarmee men in aanraking komt. Dit geldt zowel de pastor als de pastorant! 
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De pastor probeert het levensverhaal van de pastorant te verstaan en zoekt daarbij aan-

knopingspunten in de Bijbel. Een pastoraal gesprek is een geestelijk gesprek, gericht op 

zingeving. Dat doortrekt ook de psychische, somatische en sociale dimensie van het pasto-

rale gesprek. 

G. Heitink (‘Pastorale zorg’ blz.229-231) 

 

Pastoraat is kort maar krachtig: mensen begeleiden in hun geloofs- en levensvragen vanuit 

het perspectief van het evangelie. 

Alie van Dalen 

 

Het pastoraat aan gemeenteleden kent een aantal vormen. Als Hervormde gemeente ken-

nen we crisispastoraat, pastoraat aan zieken en ouderen en pastoraat aan alle gemeente-

leden. Het pastoraat is de eerste taak van predikant en ouderlingen. In een veranderende 

samenleving heeft het de voorkeur van de kerkenraad dat meerderen zich betrokken voe-

len bij het werk in de wijk. Een invulling kan worden gezocht in zogenoemde wijkteams. 

Een kleine groep mensen die samen met de wijkouderling en de wijkdiaken beschikbaar is 

voor de zorg aan de wijk. Die groep mensen vormt de ogen en oren in de wijk. Het spreekt 

voor zich dat de kerkenraad verantwoordelijk blijft voor het werk in de wijk. Bijzondere 

aandacht is er voor de vraag hoe de ontbrekende ‘midden groep’ bereikt kan worden. De 

mogelijk om voor deze ‘midden groep’ meer wijkgericht te werken moet worden onder-

zocht. Het werken in zogenaamde ‘groei groepen’ kan een goede verbindende en verdie-

pende schakel zijn.   

4.5.1 Huisbezoek 

Onze gemeente is onderverdeeld in wijken. Deze wijken hebben allen een wijkouderling en 

in de toekomst een wijkteam. Traditioneel krijgt het pastoraat vorm door het doen van 

huisbezoek. Kerkenraad en gemeente hebben een voorkeur voor deze invulling van pasto-

raat. Bij voorkeur ontvangen alle gemeenteleden een keer per twee jaar bezoek. Bij ge-

meenteleden ouder dan 70 jaar gebeurt dit bij voorkeur jaarlijks.  

Bij dit alles moet worden opgemerkt dat een aantal leden het lastig vindt om huisbezoek 

te ontvangen. Zij zijn verder van de gemeente af komen te staan, vinden huisbezoek ver-

ouderd of niet meer passend in onze tijd. De kerkenraad zoekt dan ook naar andere vor-

men als wijkavonden of bijvoorbeeld gesprekgroepen om in een meer kleine (wijk)setting 

ontmoeting tussen gemeenteleden onderling te stimuleren. Daarbij wordt actief ingezet 

om gemeenteleden uit te nodigen hier aan mee te werken.  

4.5.2 Zorg voor zieken  

De pastorale zorg aan zieken welke opgenomen zijn in het ziekenhuis; of aan langdurig 

zieken thuis, gebeurt in onze gemeente door de predikant. Wanneer zieken thuis verblij-

ven vind er afstemming plaats tussen predikant en wijkouderling. De gemeente wordt geïn-

formeerd over ziekte en zorg zodat kan worden meegeleefd.  

4.5.3 Pastoraat aan ouderen 

Naast het jaarlijks bezoek aan ouderen van zeventig jaar en ouder worden ouderenmidda-

gen georganiseerd. Het doel van de ouderenmiddagen is een stukje ontmoeting en bezin-

ning vanuit Gods Woord voor en met oudere gemeenteleden. Naast bemoediging uit Gods 

Woord is er ruimte voor andere invulling, afgestemd op de doelgroep. Ook worden ouderen 

met een zekere regelmaat bezocht door vrijwilligers van het zogenoemde ‘dames-comité’.  
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4.5.4 Pastoraat aan jongeren  

Pastoraat aan jongeren wil eigenlijk zeggen: er zijn voor de jongeren. Juist in de puberja-

ren van jongeren komt er veel op hen af. Zij moeten bepalen wie ze zelf zijn, hoe hun 

toekomst er uit ziet. Dat geeft veel vragen over maatschappij en geloof.  De jeugdouder-

ling houdt in de gaten welke jongeren hulp nodig hebben. En houdt contact met vele jon-

geren uit de gemeente. Daarnaast zijn de ouderlingen ogen en oren in de gemeente, zodat 

de jeugdouderling daar actie op kan ondernemen.  Binnen de jeugdraad wordt gezocht 

naar een vorm van pastoraat wat jongeren aanspreekt. 

4.5.5 Organiseren van pastoraat  

Het is belangrijk dat pastoraat met een duidelijke en herkenbare invulling wordt georgani-

seerd. Daarvoor draagt bij voorkeur niet alleen de consistorie zorg, maar wordt een deel 

van het pastoraat ook ingevuld door ‘gewone’ gemeenteleden die door de kerkenraad wor-

den gevraagd. Dit kan concreet vorm krijgen in zogenoemde wijkteams. Hier is het van 

belang aan te sluiten bij de verschillende doelgroepen. De aanwezige en betrokken, groep 

jongeren kan gevraagd worden om ook een stuk pastorale zorg voor hun leeftijdgenoten op 

zich te nemen. Ook kunnen jongeren betrokken zijn bij het ouderenwerk of bij andere ini-

tiatieven in de gemeente.  

 

4.6 Diaconaat  
In navolging aan de Bijbel (Handelingen 6) heeft onze gemeente een college van diakenen 

om, namens de gemeente, invulling te geven aan de dienende opdracht.                                                                  

Een aandachtspunt hierbij is barmhartigheid. Dit wil zeggen hulp bieden aan onze naaste in 

nood, vanuit de liefde van Christus. Hij had alles voor de mensen over tot zelfs Zijn leven 

toe. 

Dit komt praktisch gezien neer op het uitvoeren van o.a. de volgende taken: ambtelijke 

aanwezigheid tijdens kerkdiensten en de inzameling van de gaven tijdens deze diensten.  

- het diaconale bewustzijn van de gemeente bevorderen door middel van voorlichting via 

kerkbladen of foldermateriaal.                                                                                                                                                              

- vertegenwoordiging in diverse commissies namens de diaconie of kerkenraad zoals de 

Stichtingsraad Rijn en Lekstreek, de Zondagsschool, Stichting De Bazuin.                                                          

- mogelijkheid bieden aan gehandicapte gemeenteleden om deel te nemen aan vakan-

tieweken, georganiseerd door de Bond van Herv. Vrouwenverenigingen op gerefor-

meerde grondslag.                                                                                                                                                                         

- verzorgen van de boekentafel t.b.v. gemeenteleden door de lectuurcommissie.                                                 

- het diaconaal bezoeken van gemeenteleden  waarvoor hulp gevraagd wordt door de 

predikant of ouderling.                                                                                                                                                                 

- het organiseren van collecten voor de nodige gelden en besteding hiervan.                                                

- het financieel ondersteunen van instanties op plaatselijk-landelijk- of wereldwijd ni-

veau.                

- het organiseren van de “kerkauto”, om zo mensen vervoer te bieden naar de kerkdien-

sten.                                                   

- kerktelefoon verzorgen  voor  leden van onze gemeente die niet meer in staat zijn om 

de kerkdiensten te bezoeken. Aansluiten of afsluiten gebeurd na overleg met de wijk-

ouderling en het wordt gemeld in de kerkenraad.                                                                                                                                           

- verzorgen van ouderenmiddagen door damescomité.                                                                                                   
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- namens de diaconie verzorgen bezoekdames de bloemengroet bij  (langdurig) zieken en 

nieuw ingekomenen. 

Naast de bovengenoemde taken zal in de komende jaren ook worden nagedacht over de 

inrichting van jeugddiaconaat en het al dan niet benoemen van een jeugddiaken. 

4.6.1 Jeugdwerk en jeugddiaconaat  

Kinderen en jongeren zijn de bouwstenen van de kerk in de toekomst. Hier ligt een 

duidelijke taak voor de kerk. Kinderen en jongeren starten op “0”. Door de 

geloofsopvoeding thuis, het mee draaien in al het aangeboden kerkenwerk,  de school enz. 

wordt het geloof gevormd en kan het groeien. Groei kan alleen maar met aandacht. 

 

4.6.1.1 Wat is jeugddiaconaat 

Jeugddiaconaat is ten diepste gelijk aan het diaconaat zoals hierboven beschreven. Echter 

jeugddiaconaat richt zich op kinderen, tieners en jongvolwassenen. 

 

4.6.1.2 Doelen van het jeugddiaconaat binnen het jeugdwerk 

Het jeugddiaconaat heeft drie doelen: 

- Er zijn voor en een helpende hand bieden aan jongeren in diaconale nood, 

- Jongeren bewust maken van de  roeping om diaconaal bezig te zijn in het leven van 

elke dag 

- Middels (opbrengsten uit) acties diaconale doelen ondersteunen.  

Van de drie doelen zal de aandacht vooral op de laatste twee liggen. De behoefte aan 

diaconale ondersteuning aan de jeugd is beperkt. Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat 

jongeren de jeugddiaken in geval van nood weten te vinden. Overigens is het niet 

ondenkbaar dat ook in onze gemeente jongeren zijn die een (veel te grote) schuld met zich 

meedragen vanuit hun studie of vanwege andere niet beheerste uitgaven als belkosten. 

 

De focus van het jeugddiaconaat ligt in de gemeente op bewustwording van jongeren. De 

kinderen en jongeren van onze gemeente leven veelal in een relatief luxe en beschermd 

milieu. Hierdoor zijn zij zich nauwelijks bewust van het feit dat ze het erg goed hebben in 

vergelijking met veel andere mensen in de wereld. Door hen dit te laten zien, erover te 

vertellen en ook echt te laten ervaren zullen zij hiervan bewuster worden. Het jeugdwerk 

kan daarbij worden gezien als proeftuin, waarbij men leert hoe het is om als christen (ook 

praktisch) in deze wereld te staan. 

 

4.6.1.3 Veel verschillende aspecten 

Vaak wordt bij diaconaat eerst en vooral gedacht aan geld. Door collectes en acties wordt 

geld ingezameld en dit geld kan dan weer besteed worden aan een goed doel. Natuurlijk is 

dit goed, maar diaconaat is veel meer dan geld! Het gaat namelijk ook om: persoonlijke 

aandacht, gastvrijheid, voorbede, betrokkenheid, rechtvaardigheid, zorg bij rampen en 

crises en zorg voor de schepping.  

 

4.6.1.4 Opdracht  

Op initiatief van de jeugdraad onderzoekt de kerkenraad de mogelijkheid om naast de 

jeugdouderling een jeugddiaken te benoemen. Het doel is om het totaal aan kinder- en 

jeugdwerk op elkaar aan te laten sluiten vanuit een gemeenschappelijk gedragen gedachte 

en uitgangspunt. 

De taak van de jeugdouderling is meer pastoraalgericht. De jeugddiaken zal zich meer 
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richten op diaconale bewustwording en de daaruit voortkomende acties. 

- Jeugdouderling en -diaken nemen beiden zitting in de jeugdraad / dagelijks bestuur 

- Ieder heeft de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van dat deel van de taken die 

onderling zijn verdeeld 

- Er vindt gemeenschappelijke verantwoording naar de kerkenraad plaats 

- Beiden kunnen elkaars taken waarnemen, wanneer dat nodig is 

- Beiden zijn betrokken bij het opstellen van jaarplannen en het agenderen en uitwerken 

van thema’s binnen het jeugdwerk 

Bij het geheel aan jeugdwerk, zondagsschool, clubwerk, catechese ect., wordt gestreefd 

naar samenhang. Waarbij door de verscheidenheid aan jeugdwerk een maximaal aantal 

kinderen en jongeren wordt bereikt. 

 

4.7 Missionaire opdracht  
De christelijke gemeente is een gemeente met een opdracht. Een opdracht ‘niet van de 

wereld te zijn’, maar wel ‘in de wereld te staan’ en dienstbaar te zijn aan die wereld. De 

invulling van haar missionaire opdracht werd vooral ingevuld door de verschillende com-

missies als de zendings- en evangelisatie commissie en de werkgroep ‘Operatie Yes’. Voor 

de komende periode wil de kerkenraad samen met de gemeente zoeken naar mogelijkhe-

den om meer naar buiten gericht gemeente te zijn, om te stimuleren dat gemeenteleden 

zich persoonlijk meer bewust te worden van haar roeping voor en in de samenleving.  

 

4.8 Zending  
Om aan de opdracht uit de Bijbel ( Mattheus 28 ) gehoor te geven zending te bedrijven, is 

in onze gemeente een commissie geformeerd, die zich hiermee bezig houdt. Deze “zen-

dingscommissie” vormt een orgaan van bijstand van de kerkenraad. 

Zij richt zich voor de zending in eigen land op het werk van de I.Z.B. en voor zending over 

de grenzen op met name de G.Z.B. Via laatstgenoemde organisatie onderhoudt de commis-

sie contacten met de zendingsarbeiders. Namens de gemeente ondersteunt de commissie 

de werkers. In de gemeente vraagt de commissie aandacht voor het werk van de uitgezon-

den werkers en verzorgt de communicatie met hen. Rond Pinksteren wordt door de com-

missie aandacht gevraagd voor het zendingswerk binnen de gemeente.   

 

4.9 Evangelisatie 
Evangeliseren is het verkondigen van Gods reddingsplan aan verloren zondaren.                                                                                                                                                                

Om als gemeente hier invulling aan te geven is er een commissie geformeerd uit een aantal 

gemeenteleden en de evangelisatie-ouderling. Samen verzorgen zij met name een stuk 

evangelisatie rondom de christelijke feestdagen, leveren hun bijdrage bij plaatselijke en 

ook landelijke (Naar House) evangelisatie activiteiten en organiseert de commissie cam-

pingevangelisatiewerk. Het verlangen van de commissie is meer mensen te bereiken met 

de boodschap van het evangelie.                                                                                                                    
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5. Beheer van middelen en gebouwen  
 

5.1 College van kerkrentmeesters  
De belangrijkste taak voor de gemeente is de voortgang van de eredienst. De gemeente is 
geroepen om voor afdoende middelen te zorgen voor de instandhouding van de eredienst.  
De financiële huishouding van onze Hervormde Gemeente wordt grotendeels beheerd door 
het college van kerkrentmeesters. Dit college draagt het college zorg voor het huishoud-
boekje van de gemeente. Daarbij is het college afhankelijk van de inkomsten die de ge-
meente opbrengt tijdens de collecte in de eredienst. De vrijwillige bijdrage is ook een zeer 
belangrijke inkomstenbron. Verder zijn er ook inkomsten in de vorm van schenkingen en 
legaten. Het college is verantwoordelijk voor zowel de personele lasten als voor de be-
heerskosten van de gebouwen, Maranatha en de begraafplaats. Ook draagt het college van 
kerkrentmeesters zorg voor de materialen die voor het gemeentewerk worden ingezet. Het 
college stelt jaarlijks, voorafgaand aan de actie Kerkbalans, een jaarbegroting op. Zij ver-
antwoord haar inkomsten uit collecten en giften in de Bazuin. Ook wordt een jaarrekening 
opgesteld welke door de kerkenraad wordt geaccordeerd en aan de gemeente wordt ge-
presenteerd.  
 
Een dragende factor in de gemeente is een goede ledenadministratie. Dit is de primaire 
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. Om de ledenadministratie op 
orde te houden is het voorwaarde dat de gemeente mutaties op een goede manier meldt. 
Hier ligt ook een verantwoordelijkheid bij de (wijk)ouderlingen. Deze dienen mutatie ook 
door te geven aan de desbetreffende persoon. De kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland vat de taken van de leden van het College van Kerkrentmeesters als volgt sa-
men: Het College heeft als taak de materiele en financiële voorwaarden voor het leven en 
het werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door: 
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, begroting en jaarrekening; 
- het zorgdragen voor de geldwerving; 
- het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de 

gemeente; 
- het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
- het beheren van de financiën van de gemeente; 
- het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever.  
 

5.2 College van diakenen  
De christelijke gemeente heeft in de dienst van barmhartigheid de taak te helpen wie geen 

helper heeft. Deze opdracht wordt in onze gemeente gedragen door het college van diake-

nen. Zij zien om naar gemeenteleden of niet gemeenteleden die ondersteuning nodig heb-

ben. Dat kan zijn door financiële ondersteuning of door ondersteuning in een andere vorm 

als bijvoorbeeld het mogelijk maken van vakantieweken voor mensen die daar zelf geen 

gelegenheid toe hebben. De inkomsten van het college van diakenen komen voort uit col-

lecten en giften. Deze middelen worden door het college zorgvuldig beheerd en ingezet tot 

ondersteuning van hen die dat nodig hebben, plaatselijk, maar ook in de dienst aan de 

wereld.  
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6. Communicatie  
 

Als gemeente participeren we in een open, dynamische omgeving. Gemeenteleden maken 

volop deel uit van een wereld waarin communicatie razendsnel en op elk (on)gewenst mo-

ment naar hen toe komt. Het is belangrijk dat we in de communicatie van de gemeente 

aansluiten bij de vragen die door de gemeente worden gesteld. De kerkenraad zoekt naar 

mogelijkheden om uitnodigend en informatief te gaan communiceren. Zowel naar binnen 

gericht, als ook naar buiten toe is het goed dat communicatie op door het juiste kanaal en 

op de juiste wijze naar  de gemeente toekomt. Versterking van het gebruik van de web-

site en andere moderne vormen van communicatie zijn het onderzoeken waard.  

De kerkenraad kan dit niet alleen. Activiteiten van clubs, catechese, kringen, enzovoort 

kunnen actueel gehouden worden door direct betrokkenen bij deze activiteiten. De ker-

kenraad zoekt naar goede ideeën en naar mensen die zich in willen zetten voor moderne 

communicatie.  

De mededelingen voorafgaand aan de erediensten dienen weloverwogen opgesteld te wor-

den. De opgave is om de mededelingen te beperken tot de meest noodzakelijke. De scriba 

en predikant nemen een centrale positie in voor wat betreft de communicatie met de ge-

meente. Naast de zondagse mededelingen levert het goed gebruik van ‘de Bazuin’, ‘Sonar’ 

en ‘het Baken’ een belangrijke bijdrage aan het informeren van de gemeente.  

Ook kan worden nagedacht over communicatie die meer wijkgericht is. Een gesloten face-

book pagina kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het delen van informatie of bemoedi-

ging in de wijk. Een goed doordacht communicatieplan kan een waardevolle bijdrage leve-

ren aan het leven van de gemeente.  
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7. Samenvatting  
 

Binnen het voorliggende beleidsplan worden veel zaken aangestipt die voortgang of verde-

re uitwerking behoeven. We beperken ons in deze samenvatting tot de opdracht die we als 

kerkenraad en als Hervormde Gemeente ons zelf geven, zonder hierin uitputtend te zijn. 

Waar afspraken meer uitgebreid en gedetailleerd moeten worden beschreven biedt de zo-

genoemde ‘plaatselijke regeling’ de mogelijkheid daartoe. De opgaven welke voortkomen 

uit dit beleidsplan zijn de volgende:  

 Het opzetten en initiëren van doopcatechese door de consistorie. 

 Het opzetten en initiëren van huwelijkscatechese door de consistorie. 

 Het opzetten van wijkgericht werken in kleine groepen / teams door werkgroep. 

 Gesprek met de jeugd over hun betrokkenheid bij de gemeente door kerkenraad. 

 Opstellen van jaarplannen door de verschillende colleges en door de jeugdraad.  

 Het opstellen van een communicatieplan voor de gemeente door een werkgroep. 

 Het; steeds weer, kiezen van jaarthema’s welke in het gemeentewerk kunnen worden 

gebruikt door betrokken gemeenteleden. 

 Onderzoek naar de mogelijke benoeming van een jeugddiaken (college van diakenen en 

jeugdraad).  


