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1.  INLEIDING 
 

Een eigen reisplan: onder voorbehoud. 
Kerntekst Jakobus 4:15b: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. 
 
2016-2020. 
 

Een nieuw beleidsplan voor onze wijkgemeente 2 Noord voor de periode 2016 tot en 
met 2020. We mogen plannen maken, maar we doen dat in het besef dat Gods 
wegen heel anders kunnen zijn dan wij in onze (eigen)wijsheid bedenken. Wij weten 

niet wat deze jaren ons als gemeente en elk gemeentelid afzonderlijk zullen brengen.  
Bovenal weten we niet of er nog wel een jaar 2020 zal komen – als het goed is, is 

ieder van ons “wachtend op de komst van Hem, die ik als mijn Heiland ken”!  
Dit geeft de betrekkelijkheid aan van plannen die we maken. Eén ding weten we: Wij 
hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Die stad zal 

neerdalen uit de hemel, naar Gods beloften.  
 

Laten we alle plannen die we maken, in dit perspectief zien! 
 

1.1 Profiel en situatieschets. 

Onze gemeente, Wijkgemeente 2, Noord, is één van de drie wijkgemeenten die 
samen de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld vormen. 

Deze gemeente maakt weer deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), 
en staat daarin in de gereformeerde traditie. We verwijzen hier naar de 
ondertekening namens de wijkgemeente van de Verklaring inzake gereformeerd 

belijden en het Convenant opgesteld door de Hervormde Classis Alblasserdam. 
 

Voor alle drie de wijkgemeenten geldt dat zij hechten aan de bediening van de doop 
aan de kleine kinderen van de gemeente. Het huwelijk is een Bijbelse instelling die 
door God aan ons gegeven is. Wij erkennen als huwelijk geen andere 

samenlevingsvorm dan die tussen één man en één vrouw. 
 

De drie wijkgemeenten hebben in een proces van decentralisatie er met elkaar voor 
gekozen elk een eigen karakter te hebben, maar daarbij wel zo veel mogelijk de 
eenheid van de gemeente als geheel op het oog te houden: Eénheid in 

verscheidenheid. In het genoemde proces is alle leden de gelegenheid geboden om 
zich aan te sluiten bij de wijkgemeente van hun keuze 

 
Wijkgemeente 1, Oost, maakt gebruik van de Nieuwe Kerk. Voor onze wijkgemeente 
en wijkgemeente 3, Zuid, is de Oude Kerk beschikbaar. Hiervoor is afgesproken dat 

er vooralsnog ’s morgens voor elk van deze twee wijkgemeenten een dienst wordt 
gehouden, terwijl de avonddiensten om en om onder de verantwoordelijkheid van de 

wijkgemeenten 2 en 3 vallen.1 Een werkgroep, bestaande uit ambtsdragers uit de 3 
wijkgemeenten onderzocht in het najaar 2014 en voorjaar 2015 mogelijke 
aanpassingen van deze verdeling voor de nabije toekomst. Uitkomsten van deze 

overwegingen zullen worden meegenomen in het beleidsplan van de Algemene 
Kerkenraad. Dit zal uiteindelijk leiden tot een andere verdeling van de erediensten. 

 

                                                 
1 Voor bijzondere diensten, in de vakantietijd, en wanneer in de gehele gemeente slechts één dienst wordt 
gehouden b.v. op Tweede Paasdag, kan het anders geregeld zijn of worden. 
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Wijkgemeente 2, Noord, heeft begin 2016 het grootste aantal leden. Dit kan van 

betekenis zijn voor de benodigde menskracht voor de arbeid in de gemeente.  
 
Onze wijkgemeente is een wijkgemeente die zich wil blijven ontwikkelen. Tijdens de 

erediensten van onze wijk worden er naast de psalmen ook andere geestelijke 
liederen gezongen, met name uit de bundel ‘Uit aller mond’, maar ook uit andere 

bundels. De prediking is gebaseerd op het woord van God en biedt in hedendaags 
taalgebruik een praktische geloofstoepassing die aansluit bij het leven van alledag.  
 

Buiten de erediensten wil onze wijkgemeente de christelijke saamhorigheid 
bevorderen door gezamenlijke activiteiten in klein en groter verband. We noemen 

hierbij de wijkgroepen en het regelmatig gezamenlijk koffie drinken na de 
ochtenddienst.  
Wij zijn bijzonder blij en dankbaar voor de vele jongeren in onze gemeente en wij 

vinden het belangrijk om ook juist aan deze doelgroep bijzondere aandacht te 
schenken zowel binnen als buiten de erediensten. Veranderingen zijn geen doel op 

zich, maar worden gezien als een mogelijkheid om als gemeente van Jezus Christus 
in veranderende tijden een lichtend licht en een zoutend zout te worden en te blijven. 
 

Kenmerkend voor de wijkgemeente zijn verder de grote hoeveelheid jonge gezinnen 
en de nadruk die wordt gelegd op gemeenteopbouw. Een ander belangrijk punt is dat 

het de bedoeling is gemeenteleden zoveel mogelijk bij het leven en werken van de 
gemeente in te schakelen – participatie. 
 

Het zou te ver voeren om hier uitgebreider op alle kenmerken en doelen in de 
wijkgemeente in te gaan; daarvoor verwijzen we naar het vervolg van dit plan. 

 

1.2 Achtergrond. 

Binnen de Protestantse Kerk ligt in de kerkorde vast dat elke gemeente (ook elke 

wijkgemeente) een beleidsplan dient te hebben, dat een periode van 4 jaren bestrijkt.  
Het eerste beleidsplan van de wijkgemeente besloeg echter, evenals die van de 

beide andere en dat van de Algemene Kerkenraad, de periode 2011-2015, dus 5 
jaar. Ook ditmaal is weer voor een periode van 5 jaar gekozen, en wel 2016-2020. 
 

Volgens onderling gemaakte afspraken worden bepaalde taken in onze gemeente 
centraal behartigd en in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad verwoord; dat 

wordt bij de desbetreffende onderdelen vermeld. Waar dat van toepassing is zijn 
wijkgemeente-specifieke punten in dit beleidsplan bij die onderdelen opgenomen. 
 

 

1.3 Werkwijze. 

Het nieuwe beleidsplan is voorbereid in de wijkkerkenraad. Het raamwerk van 
onderdelen sluit nauw aan bij de opbouw van het beleidsplan van de Algemene 

Kerkenraad, maar ook bij die van de kerkorde van de Protestantse Kerk. 
 
Na bespreking van de conceptversie en, waar nodig geacht, nog enige aanpassing is 

het beleidsplan door de wijkkerkenraad in zijn vergadering in maart 2016 besproken 
en vastgesteld. 
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1.4 Uitvoering en evaluatie van dit beleidsplan. 

De wijkkerkenraad zal aan de hand van de beleidsvoornemens in dit plan prioriteiten 
stellen voor de uitvoering over de looptijd; zie deel 11, Kerkenraad. Die uitvoering is, 

het kan niet anders, mede afhankelijk van mensen en middelen. Niet alleen van de 
predikant, niet alleen van de kerkenraad. Gemeente ben je samen; we zijn samen op 
reis. Op reis in de periode van dit plan; uiteindelijk op reis naar de stad van God. 

 
Een beleidsplan veronderstelt een centrale maakbaarheid die er in wezen niet is. 

Ook op sub-groepsniveau worden initiatieven door gemeenteleden ontplooid. Als 
kerkenraad willen we deze initiatieven graag ruimte geven en waar nodig 
ondersteunen, wanneer deze tot opbouw van het geloof en de onderlinge relatie zijn. 

Deze openheid is er, omdat het onze hartelijke wens is, dat álle gemeenteleden de 
pelgrimsreis meemaken. Dat we onderweg velen zullen zoeken en vinden die zich bij 

het reisgezelschap aansluiten. 
  
En dat we daarbij Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof, niet uit het oog 

verliezen, en onze weg, hoewel er ook tranen kunnen zijn, omringd van een menigte 
van getuigen (Hebreeën 12:1) toch met diepe vreugde kunnen vervolgen. En dat we 

op Jezus’ woord “Ja, Ik kom spoedig” reageren met “Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” 
 
 

 
Ds. A.T. van Blijderveen 
predikant 

 
 

M. de Kock 
preses wijkkerkenraad 
 

 
A.C. Boon 

scriba wijkkerkenraad 
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2.  MISSIE 
 

2.1 Van slavenhuis naar Vaderhuis. 

Exodus 20:2: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het 
slavenhuis, geleid heb. 
Johannes 14:2: In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, 

zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.  
Handelingen 2:42-47: En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de 

gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees 
over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. 
En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en 

zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar 
dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en 

terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met 
vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het 
volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. 
 

2.2 Visie 

Op haar reis naar het Vaderhuis wil de gemeente meer en meer worden als haar 
Heere, vol van genade en waarheid, levend en uitdelend vanuit Zijn werk aan alle 
leden van de gemeente en aan ieder die op haar pad komt.  

 

2.3 Uitwerking 

Deze visie werkt door in de uitwerking van de verdere onderdelen van dit 
beleidsplan. De gemeente is op reis. Biddend om Gods genade om te groeien in 
geloof, hoop en liefde. Met Hem als haar Koning, strevend naar de hoogste gaven. 

Zij is zich er daarbij van bewust dat zij is vrijgekocht uit het slavenhuis. 
Dat wij mensen onderweg zijn heeft consequenties in het leven van de gemeente en 

van de gemeenteleden. De tentpinnen moeten niet te vast in de aarde worden 
geslagen, en het reisdoel moet in het oog blijven. 
 

Vanuit het boek Handelingen, zie met name het hierboven opgenomen gedeelte, is 
de gemeente bij dit alles een: 

 biddende gemeente; 

 lerende gemeente; 

 vierende gemeente; 

 dienende gemeente; 

 zorgende gemeente; 

 getuigende gemeente. 

 
Hiertoe zullen in de wijkgemeente initiatieven die leiden tot verandering 
weloverwogen in beschouwing worden genomen. Zulke veranderingen zijn geen doel 

op zich maar kunnen een middel zijn bij de groei (in de breedte en in de diepte) van 
de gemeente in haar geheel en van de gemeenteleden van onze wijkgemeente in het 

bijzonder.  
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3.  GEMEENTEOPBOUW. 
 

3.1 Eén in allen, allen in Eén. 

Nehemia 2:20b: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen 
opstaan en gaan bouwen. 
1 Korinthe 12:13,14: Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, 
hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één 
Geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. 
1 Korinthe 12:24b-27: Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat 
tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden 
voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid 
eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van 
Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. 

 

3.2 Visie op gemeenteopbouw 

Gemeenteopbouw wil bijdragen aan de groei van de gemeente in de breedte 

(integreren van nieuwe leden) en in de diepte (geloofsgroei). De christelijke 
gemeenschap kan worden beleefd en verdiept door elkaar te  bemoedigen en te 
helpen  in het volgen van de Here Jezus. Gemeenteopbouw vindt zowel 

gemeentebreed plaats als in de kleine groepen. De Bijbel maakt duidelijk dat een 
gezond lichaam ook een groeiend lichaam is. We mogen groeien naar Christus toe 

en ook groeien in geloof, hoop en liefde (Efeze 4:11-16). 
 
Onze Hervormde Wijkgemeente staat binnen het verband van de PKN in de 

gereformeerde traditie. Het is ons verlangen als deel van onze volkskerk de 
gemeente te bouwen, zichtbaar te zijn in een veranderende wereld om ons heen, 
een gemeente waarin kernleden en zoekende buitenstaanders zich thuisvoelen. 

 

3.3 Deelgebieden gemeenteopbouw 

We kunnen deze gemeenteopbouw splitsen in 3 gebieden: 

 

3.3.1 Geestelijke opbouw vanuit de woordverkondiging en samenkomst 
van de gemeente in de zondagse eredienst.  

 

a) De morgendiensten hebben het karakter van een gezinsdienst, waarbij aandacht 
voor de jonge gemeenteleden gewenst is, maar ook de diepgang blijft voor de 

ouders. De kinderoppas voor de allerkleinsten en de Bijbelklas (vooralsnog van 
groep 1 en 2 van de basisschool) zijn van belang om gezamenlijk als gezin naar de 
kerk te kunnen gaan en de kinderen op hun niveau onderwijs te geven. De 

uitsplitsing van de Bijbelklassen kan eventueel in 2 groepen (waardoor ook kinderen 
van groepen 3 t/m 6 een plek kunnen krijgen), maar wordt momenteel beperkt door 

het gebrek aan zaalruimte bij de Oude Kerk. 
 
b) De avonddiensten hebben het karakter van de leerdienst, waarbij aandacht voor 

de oudere jeugd en toespitsing op de actualiteit gewenst is. Binnen de 
themadiensten kunnen gemeenteleden participeren en liederen uit andere bundels 

worden gezongen. Aan het begin van de beleidsperiode 2016-2020 wordt overwogen 
in hoeverre dit in combinatie kan met een praise-avond (Follow U). 
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Voor groep 7 en 8 van de basisschool wordt onder de woordverkondiging tijdens de 

avonddiensten basiscatechese gegeven in de beide zaalruimten in de Oude Kerk. 
 
De beschikbare ruimten in zowel de Oude Kerk als de Nieuwe Kerk voldoen niet aan 

de wensen om deze plannen uit voeren. In overleg met het College van 
Kerkrentmeester willen we komende beleidsperiode kijken hoe we daar een 

oplossing voor kunnen vinden. 
 

3.3.2 Onderwijs en toerusting in de doordeweekse samenkomsten: 

 

a) Catechese (inclusief Bijbelklas en basiscatechese op zondag) 
b) Bijbelkringen 

c) Toerusting 
 

3.3.3 Onderlinge ontmoetingen bevorderen 

 

a) in centraal verband en als wijkgemeente in Hervormd Centrum: 

 jaarlijkse gemeenteavond 

 koffiedrinken na de dienst (ca 6 x per jaar) 

 Follow U (ca 4 x per jaar) 

 
Het zou de voorkeur hebben om direct bij een kerkgebouw een ruimte te hebben 
waar deze activiteiten kunnen plaatsvinden, om zo een zo groot mogelijk aantal 

kerkbezoekers te kunnen “vasthouden”. 
 

b) decentraal 

 op wijkniveau 

 op wijkgroepniveau 

 
Wijkgroepen leveren op meerdere terreinen hun bijdrage: 

a) Sociaal (nieuwkomers, eenzamen) 
b) Pastoraal (meeleven, oog en oor zijn voor elkaar) 
c) Diaconaal (hand- en spandiensten) 

d) Missionair (oog hebben voor rand- en buitenkerkelijken in eigen omgeving, 
asielzoekers) 

 
Door het op wijk- of wijkgroepniveau organiseren van activiteiten in de vorm van een 
avond, een uitstapje of bijvoorbeeld een barbecue kunnen in een ongedwongen sfeer 

contacten worden gelegd of verstevigd. 
 

Ook het initiëren of faciliteren van diaconale projecten – binnen de wijkgemeente of 
centraal – draagt bij aan de onderlinge samenhang binnen onze gemeente.   
 

We blijven ons inzetten om binnen de wijkgroepen ook geestelijk met elkaar in 
gesprek te blijven. Vanuit de prediking kan dit met een jaarthema worden 

ondersteund. Omdat er al veel  centrale en gemeentebrede bijbelstudiekringen zijn 
en er reeds waardevol ervaren banden zijn, moeten we er goed over nadenken hoe 
we dit vorm willen geven.  
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c) Gezinnen 

De gezinnen vormen de basis waar vanuit veel wat in de gemeente gebeurt gestalte 
krijgt. De rust is belangrijk en we moeten daarmee rekening houden bij de tijdstippen 
van catechese of clubs en bovendien ook waken voor een te druk programma. 

Vanuit de prediking kunnen gespreksvragen worden aangereikt (bij de uitgang, 
m.b.v. een app of via de website) om zo na de zondagse dienst thuis over de preek 

door te praten. 

3.4. Sociale media 

We willen de mogelijkheden van de sociale media graag benutten om de 
saamhorigheid te bevorderen. Deze media kunnen de persoonlijke contacten 
ondersteunen. 

 
Een portrettengalerij zou kunnen bijdragen aan het herkennen en leren kennen van 

de gemeenteleden. 
 
Daarnaast kunnen de digitale mogelijkheden, zoals onze website,  een kanaal zijn 

voor instructie en toerusting. Ook gespreksvragen n.a.v. een preek kunnen erop 
worden geplaatst zoals dit nu al gebeurt met een liturgie voor degenen die thuis of 

elders meeluisteren. 
 
Voorts kunnen de sociale media worden benut voor de eigen gemeenteleden die met 

vragen zitten maar ook voor zoekers. 
 
We willen de komende beleidsperiode nadenken over een team dat de coördinatie 

en opvolging doet, en hoe het contact  met de wijkouderling/wijkgroep moet lopen. 
 

3.5 Algehele coördinatie. 

Voor de algehele coördinatie is een commissie gemeenteopbouw nodig met een 

duidelijke verbinding met de wijkkerkenraad, al dan niet met – in de toekomst - een 
ouderling met als speciale opdracht gemeenteopbouw. 
 

Aan de Algemene Kerkenraad zijn de centrale taken gedelegeerd die daarvoor 
ambtsdagers met een speciale opdracht benoemt. Het betreft de volgende 

ambtsdragers: 
 
Evangelisatieouderling:  

- stuurt centrale commissies aan:  - Open vrouwenochtend 
- Zendingscommissie 

- Thuisfrontcommissies/Commissie linken 
      - Open Kerk  
      - Alpha cursus 

      - Uurtje Zingen 
- overleg en samenwerking met andere kerkgenootschappen in ons dorp m.b.t. 

gezamenlijke activiteiten zoals tentdienst rond Koningsdag op de Sluisweg, 
stand op de zomerbraderie en het uitgeven van themabladen bij Christelijke 
feestdagen 

 
Omdat de wijkgemeenten zelf de adressen bezoeken van de randkerkelijken zou de 

coördinatie hiervan in de wijkgemeente moeten plaats vinden.  
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Hiervoor zijn in onze wijkgemeente voor elke wijk contactmedewerkers aangesteld 

die met de wijkouderling in contact staan en deel uitmaken van het wijkteam. 
Toerusting van de contactmedewerkers kan gezamenlijk door de verschillende wijken 
worden gedaan. 
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4. EREDIENSTEN 
 

4.1 Rusten onderweg. 

Numeri 33:9b: Zij kwamen in Elim – in Elim waren twaalf waterbronnen en zeventig 
palmbomen – en zij sloegen daar hun kamp op.  
Mattheüs 11:28: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust 

geven. 
 

4.2 Vieren onderweg - geeft Hem alle(n) eer. 

Kolossenzen 3:16: Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle 
wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en 

geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 
 

4.3 Toerusten. 

Efeze 4:12a: Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. 
 

4.4 Visie op de erediensten 

De eredienst is een belangrijk deel van het leven van de gelovige. Allereerst biedt de 

eredienst ons de mogelijkheid om aan God, naar Zijn opdracht, de eer te brengen die 
Hem toekomt. De erediensten op de eerste dag van de week geven ons daarnaast 

een geloofstoerusting voor door de week. God spreekt tot ons vanuit Zijn woord en er 
vindt een daadwerkelijke ontmoeting plaats tussen God en Zijn gemeente. De 
eredienst moet een warm welkom bieden voor zowel gemeenteleden als gasten, jong 

en oud, om met elkaar God te loven, toerusting te ontvangen, zorgen te delen en met 
elkaar te danken voor al het goede dat we hebben ontvangen. 
 

4.5 De prediking. 

De prediking is tot eer van God en tot opbouw van de gemeente. De prediking heeft 

een centrale plaats binnen de erediensten. Vanuit Gods woord spreekt de predikant 
namens God de gemeente toe. De prediking is gebaseerd op het woord van God.  

Van de volgende drie aandachtspunten wordt verwacht dat ze evenwichtig 
functioneren, zowel bij de eigen predikant als bij gastpredikanten.  
Er is begrip voor dat niet al deze aspecten altijd evenveel nadruk kunnen krijgen, en 

niet elke groep altijd even nadrukkelijk kan worden aangesproken. Hierin heeft de 
predikant ook een eigen verantwoordelijkheid jegens zijn Zender. De dienstdoende 

ambtsdragers kunnen de voorganger na de dienst in de kerkenraadskamer op deze 
punten wel aanspreken. 
 
Pastorale en praktische toepassing. 

De prediking biedt een pastorale en praktische geloofstoepassing voor de gemeente. 

Troost en vermaning, rechtvaardiging en heiliging komen hierbij aan de orde.  
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Gericht op het leiden tot en de groei in het geloof en het getuigenis naar buiten. 

De prediking is erop gericht de gemeente van Jezus Christus te leiden tot en te laten 
groeien in het geloof en roept de gemeenteleden liefdevol op om het evangelie uit te 
dragen in de maatschappij in woord en daad. 

 
Duidelijk en voor iedereen. 

De predikant brengt duidelijke preken in begrijpelijke, eigentijdse taal, die 
aansprekend zijn voor alle doelgroepen binnen de gemeente. 
 
Doel van de prediking 

De preken die worden gehouden tijdens de eredienst leren gemeenteleden meer 

over God, het volbrachte verzoeningswerk van Jezus en Zijn opdracht aan ons 
mensen. Als kerkenraad leggen we er ons in deze beleidsperiode op toe, zoveel als 
in ons vermogen ligt, te bevorderen dat predikanten een verticale verdieping 

mogelijke maken in de prediking. We willen hierdoor gemeenteleden zich blijvend 
laten verdiepen in wat God in de Bijbel van ons vraagt.  

 

4.6  Evaluatie prediking. 

De prediking van de eigen predikant wordt geëvalueerd door de wijkkerkenraad. 
Deze fungeert hierbij als klankbord en spiegel. De inhoud van de prediking en de 
wijze waarop de prediking wordt gebracht, worden minimaal 2 x per jaar  

geëvalueerd en besproken tussen wijkkerkenraad en eigen predikant. 
 
Positieve inzet van beide kanten. 

De predikant voelt zich gedragen door de wijkkerkenraad als het gaat om het krijgen 
van zorgvuldige, opbouwende feedback op zijn preken. Door regelmatige evaluatie 

van de preken (minimaal 2 maal per jaar tijdens de zgn. bezinningsvergadering van 
de kerkenraad) zal de predikant groeien in zijn wijze van prediken. Dat vraagt een 
positieve inzet van zowel de predikant als de kerkenraad. Voor het evalueren 

beschikt de wijkkerkenraad over een handreiking met een aantal vaste 
bespreekpunten die aan de orde komen. 

 

4.7  Preekbeurtenrooster. 

Centraal voor de gehele gemeente wordt een rooster gemaakt van de te vervullen 
preekbeurten. Daarin wordt aangegeven welke dienst onder de verantwoording van 
welke wijkgemeente valt. 

De wijkpredikanten geven aan welke van die diensten zij willen vervullen aan de 
hand van de afspraak over het aantal diensten per jaar dat zij in eigen gemeente 

voorgaan. 
De verantwoordelijkheid voor het verder invullen van het rooster ligt bij de 
wijkkerkenraad die daarvoor een preekvoorziener benoemt. Deze zorgt voor het 

vastleggen van voorgangers voor de nog openstaande diensten. 
De gastpredikanten kunnen worden voorgedragen door gemeenteleden of door de 

kerkenraad. Twee maal per jaar wordt de lijst van gastpredikanten besproken. 
Bij het maken van afspraken wordt met de hierboven onder 4.1 genoemde punten en 
met de eigen liturgie van de wijkgemeente rekening gehouden 
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4.8  De liturgie. 

De liturgie draagt positief bij aan de vorm en beleving van de eredienst. 
Het centrale deel van de liturgie wordt gevormd door het gelezen en gepredikte 

Woord. Andere elementen zijn de groet aan het begin en de zegen na de dienst, de 
lezing van de wet of de geloofsbelijdenis, gebed voor en na de prediking, meermalen 
samenzang en inzameling van de gaven.  

 
Enkele malen per jaar zijn er diensten waarin de Heilige Doop wordt bediend. 

De bediening van het Heilig Avondmaal heeft viermaal per jaar plaats in de zondagse 
eredienst en één maal per jaar op de donderdagavond voor Goede Vrijdag. Deze 
vijfde viering in de zgn. stille week kent een andere organisatievorm. Hiermee is in 

2016 gestart; dit zal op basis van ervaring in navolgende jaren worden 
gecontinueerd. 

 
Als kerkenraad willen we ons in de komende beleidsplanperiode bezinnen hoe we de 
in onze kerkdiensten gebruikte formulieren uit het ‘dienstboek’ (gebruikt bij huwelijk, 

doop, avondmaal en bevestiging ambtsdragers) tot een ‘aanvaardbaar minimum’ 
kunnen beperken en het ‘vierende karakter’ van doop- en Avondmaalsdiensten meer 

tot uiting kunnen laten komen. Ook zoeken we naar een weg, waarin we aanbidding 
op een meer eigentijdse manier een plek kunnen geven in de eredienst. Hierbij willen 
we duidelijker verband leggen met de wijze, waarop dit reeds in de ontmoetingen bij 

‘Follow U’ gestalte krijgt. 
 
Wet en belijdenis. 

De wijkpredikant heeft de vrijheid om in plaats van de lezing van de Tien Geboden 
(Exodus 20, Deuteronomium 5) en de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Belijdenis 

van Nicea zo nu en dan een aangepaste of eigentijdse uitvoering van wet of 
geloofsbelijdenis te lezen of te laten zingen. Dit geldt ook voor de formulieren die 
worden gebruikt rondom de sacramenten en bijzondere diensten; de hertaalde 

formulieren die inmiddels zijn ingevoerd worden wat dat betreft positief gewaardeerd. 
Voorwaarde is dat het gebruikte formulier verantwoord is, dus een vergelijkbare 

boodschap draagt als de traditionele uitvoering. Bij gastpredikanten dient dit tevoren 
besproken te zijn. 
 
Stil gebed. 

Tijdens het gebed kan de predikant er voor kiezen om een moment stilte te geven 

zodat de gemeente de gelegenheid krijgt om zelf stil te worden voor God. 
Hiertoe bestaat echter geen verplichting. 
 
De lofzang gaande houden. 

De gemeente zingt tot Gods eer in de eredienst psalmen en liederen. In elke dienst 

worden hiertoe 2 of 3 liederen gekozen uit de bundel ‘Uit Aller Mond’ (UAM). De 
gebruikte psalmberijming is die van 1773.  
Het is mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe psalmberijming. Als dat gebeurt 

zal dat alleen zijn in diensten waarin een gedrukte liturgie wordt uitgereikt. Deze 
liturgie wordt dan enkele dagen tevoren op de website van de gemeente 

gepubliceerd, zodat de luisteraars van de kerkradio de gelegenheid hebben bij 
familie of bekenden tevoren een print te vragen; dit zou ook binnen een wijkgroep 
kunnen worden georganiseerd. 
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In de beleidsperiode 2016-2020 zal er bezinning plaatsvinden over de te gebruiken 

bundel, waaruit Bijbelliederen worden gekozen. We proberen hierbij zoveel als 
mogelijk op te trekken met andere wijkgemeenten, om te voorkomen, dat hierbij al te 
veel bundels voor gemeenteleden in omloop komen. Tegelijk hechten we bij deze 

keuze eraan, om zo groot mogelijke herkenbaarheid (tekstueel en muzikaal) bij leden 
van onze wijkgemeente te bewerkstelligen. 

 
Voor de jongste gemeenteleden hanteren we een door de commissie ‘Kind in de 
Eredienst’ ontwikkelde papieren uitgave, waaruit herhaaldelijk wordt gezongen in de 

morgendienst. 
 
Bijbelvertaling voor de eredienst. 

Binnen onze wijkgemeente wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling 
(HSV). 

 
Hardop meebidden van het ‘Onze Vader’. 

Het ‘Onze Vader’ wordt door de gemeente hardop meegebeden ter afsluiting van een 
Avondmaalsdienst. Daarnaast heeft de predikant de vrijheid om ook in andere 
diensten de gelegenheid te geven om als gemeente hardop het ‘Onze Vader’ te 

bidden. 
 
Jawoord van gemeente bij doop, belijdenis en bevestiging ambtsdragers. 

Om de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid als gemeente op elkaar tot 
uitdrukking te laten komen stemt de gemeente in met een volmondig ‘JA’ als hen de 

vraag wordt gesteld bij de bediening van de doop, of zij gezind is de zorg te dragen 
voor de geestelijke welstand van de kinderen van de gemeente.  

Ook bij een belijdenisdienst wordt de gemeente gevraagd of zij zorg wil dragen voor 
de nieuwe belijdende lidmaten van de gemeente.  
Bij de bevestiging van een of meer ambtsdragers wordt de vraag gesteld of de 

gemeente de nieuwe broeders wil ontvangen als door God gezonden.  
 
Muziek in de eredienst. 

De kerkmuziek is een onderdeel van de liturgie. Voor de begeleiding van de zang 
van de gemeente wordt van het kerkorgel gebruikgemaakt. Binnen de eredienst heeft 

de organist een eigen verantwoordelijkheid. Een goede afstemming tussen 
dienstdoend predikant en dienstdoend organist is hierin belangrijk.  

Naast het orgel is het mogelijk om andere instrumenten in te zetten om de 
gemeentezang te begeleiden. Voorwaarde voor deze begeleiding is, dat er goede 
versterking is, die het mogelijk maakt, dat alle in de kerk aanwezige gemeenteleden, 

maar ook de luisteraars via kerkradio of internet, de begeleiding goed kunnen horen. 
In de beleidsplanperiode zal met het oog hierop de geluidsinstallatie van de Oude 

Kerk worden aangepast.  
 
Audio- en visuele ondersteuning 

In de komende jaren willen we ons als kerkenraad bezinnen op de manier waarop we 
de verspreiding van het Evangelie binnen en buiten de eredienst op gepaste wijze 

kunnen ondersteunen met audio- en visuele middelen. Ontwikkelingen op technisch 
vlak maken het mogelijk om beter aansluiting te vinden bij de manier waarop 
jongeren leren. Dat we gebruik maken van oudere kerkruimtes neemt niet weg, dat 

we ons verplicht weten, te onderzoeken waar en op welke manier we dergelijke 
ondersteuning in kunnen zetten.  
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4.9 Kind en jongere in de eredienst. 

We zijn blij met het grote aantal kinderen en jongeren dat de eredienst bijwoont. We 
willen ze onderweg beslist niet verliezen. Het is daarom noodzakelijk om ‘in de dagen 

van het jong zijn’, zoals de Bijbel het ons leert, te investeren in de kinderen en 
jongeren van de gemeente. Zij moeten zich aangesproken en betrokken voelen bij de 
erediensten. 

 
Verbetering positie van de kinderen van de gemeente. 

Binnen onze wijk is dit vormgegeven: 
- Predikanten worden erop geattendeerd dat in de ochtenddiensten aandacht 

voor kinderen moet zijn. 

- Voor de basisschoolgroepen 1 en 2 is er vanaf de preek tot aan het laatste 
zingen een Bijbelklas waarin de kinderen op hun niveau een verhaal en 

verwerking aangeboden krijgen.  
- Voor de kinderen in de kerk is een kerkboekje beschikbaar. 
- De KIDE Commissie (Kind in de eredienst) bepaalt jaarlijks een aantal 

kerkdiensten waarin nadrukkelijk aandacht voor kinderen is en voorziet 
predikanten van ideeën, thema’s, liederen en praktische voorbeelden. 

- In de avonddiensten wordt om de week (van september tot mei) 
basiscatechese aangeboden aan de kinderen van groep 7 en 8. 

 

In deze beleidsplanperiode willen we aan de slag gaan om in de ochtenddiensten 
ook meer structurele aandacht te bieden voor de basisschool groepen 3 t/m 6. In 
welke vorm moet nog nader bekeken worden. Hierbij kan de brochure van de HGJB 

gebruikt worden genaamd: ‘Kind in de eredienst, zien we ze zitten?’.  
 

Een aantal uitgangspunten hierbij zijn: 
- We willen graag dat kinderen leren om in de kerk te zitten. 
- Tegelijk willen we hen graag op hun niveau ook met enige regelmaat extra 

betrekken. 
- De commissie KIDE is de organisatorische plek om hierin, in overleg met de 

jeugdouderling, verdere ontwikkelingen te realiseren. 
 

4.10 Diensten met een thema.   

De eredienst is er voor ieder gemeentelid, voor elke gast. Toch heeft het zin van tijd 
tot tijd in de avonddienst een thema te kiezen toegespitst op de beleving en 

leefwereld van jongeren; dit kan ook het begrip van ouderen voor de problemen 
waarmee onze jongeren te maken hebben ten goede komen. Er wordt een 

commissie gevormd die voorstellen doet voor het houden van enkele van zulke 
diensten per jaar.  
 

In dit verband wordt opgemerkt, dat er ook plaats is voor diensten met extra 
aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.  

 
Daarnaast bieden themadiensten ruimte om thema’s voor andere doelgroepen nader 
uit te werken. Voorbeelden: Dilemma’s in je werk (werkenden); van betekenis blijven 

bij het ouder worden (ouderen) etc.  
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Het werken aan de hand van thema’s met het oog op specifieke doelgroepen heeft 
het gevaar in zich dat de boodschap versnippert. Als kerkenraad zijn we ons hiervan 
bewust. We streven er bij de vormgeving van themadiensten en erop volgende of 

eraan voorafgaande activiteiten dan ook naar, dat generaties mét en ván elkaar 
leren. Als gemeenteleden zijn we elkaar gegeven als reisgenoot. Op die manier komt 

tot uiting dat we een lerende gemeente zijn. 

4.11 Bijzondere erediensten in overleg met andere wijkgemeenten.  

 
Bij bijzondere erediensten wordt vanuit een bepaald thema of voor een specifieke 
doelgroep een aangepaste invulling gegeven aan de eredienst. Het invullen van deze 

bijzondere diensten vindt plaats in overleg. 
 

Afsluiting week Kerk, School en Gezin. 
Er wordt een aangepaste eredienst gehouden ter afsluiting van de week Kerk, 
School en Gezin, die inmiddels al een aantal jaren gehouden wordt. Hierin werken 

christelijke basisscholen en een aantal kerken in en rond onze gemeente samen 
rond een thema. 

 
Bid- en dankdagen. 
De wijkkerkenraad is voorstander van een aangepaste eredienst in de morgendienst 

van bid- en dankdag, toegespitst op de basisschooljeugd. Een voorstel hiertoe in de 
AK is in 2015 geaccordeerd. In overleg met de Gereformeerde Kerk aan de 
Stationsstraat wordt voor iedere bid- en dankdag vastgesteld welke groepen van de 

Rehobothschool (en naar wij hopen in de toekomst ook de Ichthusschool) de 
morgendienst bezoeken in de Oude Kerk.  
 
4.12 Overige bijzondere diensten. 

De kerkenraad vindt het belangrijk dat bepaalde thema’s rond bijzondere zondagen 

aan de orde komen. Dit kan door er aandacht aan te besteden in de prediking, maar 
ook door er in de voorbede aandacht aan te schenken. Met name wordt hierbij 

gedacht aan: 

 zondag van het gebed voor de eenheid van de christenen; 

 zondag voor het werelddiaconaat; 

 zondag voor de lijdende kerk; 

 Israëlzondag (Kerk en Israël). 
 
4.13 Gasten in de eredienst. 

De kerkenraad heeft het voornemen zich in de periode van het beleidsplan erop te 
beraden hoe de gemeente gasten in de eredienst tegemoet dient te treden zodat ze 

zich bij ons welkom en ook thuis zullen blijven (!) voelen. 
 
Vanuit het  voornemen om een zorgende gemeente te zijn, stimuleren we leden van 

onze wijkgemeente een  open houding te hebben, naar hen die nieuw zijn in de kerk 
of in de (burgerlijke) gemeente. Doordat we werken met wijkgroepen is het mogelijk 

om op een laagdrempelige manier door de week contact te houden met mensen. De 
wijkcoördinator werkt hierbij als  spil.
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5. APOSTOLAAT, EVANGELISATIE EN ZENDING 

 

5.1 Neem anderen mee op de reis. 

Johannes 1:43: En hij leidde hem tot Jezus. 
Mattheüs 28:18-19: En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u 
geboden heb, in acht te nemen. 

 

5.2 Uitwerking apostolaat. 

De uitwerking van het apostolaat is verweven met andere onderdelen van dit 
beleidsplan, met name het hoofdstuk Gemeenteopbouw. 

 

5.3 Uitwerking zending en evangelisatie. 

De betrokkenheid van de leden van de wijkgemeente bij evangelisatie en zending 
wordt gestimuleerd. Zo bevordert de deelname door onze gemeente aan het project 
Deelgenoten van de GZB de betrokkenheid bij het zendingswerk. 

Op het niveau van de centrale gemeente functioneert de Evangelisatie- en 
Zendingscommissie. Deze wordt aangestuurd door drie evangelisatieouderlingen 

benoemd als ambtsdrager met bijzondere opdracht. Elk van hen is, in de ideale 
situatie, verbonden aan één van de drie wijkgemeenten. (op dit moment heeft WG1 
geen evangelisatie ouderling, en heeft WK2 er twee) 

Dit onderdeel is verder uitgewerkt in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad. 
 

De in 2015/2016 actueel geworden maatschappelijke vragen rondom het herbergen 

van vluchtelingen geven een mooie gelegenheid om metterdaad werk te maken van 
het Evangelie. Als kerkenraad zijn we dankbaar met de vele particuliere initiatieven 

die worden ontplooid om de naaste ver(der) van huis te ondersteunen. In 
voorbereiding op de mogelijke huisvesting van zgn. ‘statushouders’ in onze 
burgerlijke gemeente, denken we samen met andere kerkgemeenschappen na over 

de wijze waarop we vluchtelingen wegwijs kunnen maken in onze gemeente en hoe 
we hen kunnen ondersteunen bij het vinden van een plekje in de maatschappij. Ook 

hierin kunnen we ons een ‘zorgende gemeente’ betonen. 
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6. PASTORAAT  
 

6.1 In het spoor van de Herder. 

Johannes 10:14-16: Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen 
gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 
Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik 
binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. 
Romeinen 12:15: Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 

 

6.2 Visie op het pastoraat. 

De term pastoraat komt van het Latijnse woord pastor (herder). Het omvat de roeping 
om vanuit een afhankelijke relatie met Christus, zorg te dragen voor elkaars 

geestelijk welzijn. Gemeente breed vindt dit plaats door verkondiging van Gods 
Woord, bediening van de Sacramenten en de dienst der gebeden. Meer persoonlijk 
krijgt dit o.a. vorm in de reguliere huisbezoeken en de overige bezoeken aan 

gemeenteleden. Deze pastorale roeping berust niet alleen bij de ambtsdragers, die 
hiervoor een bijzondere verantwoordelijkheid dragen, maar bij de gehele gemeente, 

zoals Gods Woord ons dat leert (o.a. in 1 Thessalonicenzen 5:14). In alle pastorale 
arbeid erkennen we afhankelijk te zijn van de leiding van de Heilige Geest. 
 

6.3  Algemene Doelstellingen – zoals die uit de visie voortvloeien 

Inleiding 

Naast de verkondiging van het Woord, de bediening van de sacramenten en de 
dienst der gebeden, willen we met pastoraat het volgende bereiken, namelijk dat 
mensen tot geloof komen en/of groeien in hun geloof; mensen actief mee gaan 

dragen in het Lichaam van Christus (gemeenteopbouw); mensen bijstaan in de 
diepten en hoogten van hun leven en dat leren in te vullen vanuit hun geloof; dat 

mensen de band met de (andere leden van de) gemeente beleven en mee 
versterken. 
 

Huisbezoek. 
De wijkouderling legt reguliere huisbezoeken af bij gezinnen en alleenstaanden in 

zijn wijk. Gebruikelijk laat hij zich hierbij assisteren door een bezoekbroeder en soms 
door een bezoekzuster. Hierbij wordt gestreefd naar een frequentie iedereen eens 
per 2 jaar te bezoeken (ouderen vanaf 80 jaar ééns per jaar). Echtparen die 

doopaangifte hebben gedaan ontvangen, voorafgaande aan de doop, in verband 
hiermee een speciaal huisbezoek. Ook bij andere omstandigheden, die zich daarvoor 

lenen, zullen door de ambtsdragers extra bezoeken worden afgelegd.  
 
Het is gebruikelijk dat de predikant vanuit de kerkenraad thema’s aanreikt (“papers”) 

die de ouderlingen desgewenst kunnen bespreken bij hun bezoeken, waarmee focus 
en diepte wordt beoogd. Schriftlezing en gebed behoren tot de wezenlijke 

onderdelen van het huisbezoek. De deelname van kinderen tijdens het huisbezoek 
wordt op prijs gesteld en gestimuleerd. 
 

Minimaal eens per twee jaar wordt een vergadering voor overleg en toerusting 
gepland tussen de predikant, de ouderlingen en de bezoekbroeders en zusters rond 

het thema van pastoraat. 
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Bezoek in ziekenhuizen en tehuizen. 
Gemeenteleden die hierin zijn opgenomen worden bezocht. Deze bezoeken worden 
gebracht in onderling overleg tussen de wijkpredikanten, de pastoraal medewerker 

en de eventueel hiervoor beschikbare emeriti.  
 

Ouderenbezoek. 
Er wordt geprobeerd om gemeenteleden van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag 
extra te bezoeken. In verband met de vergrijzing van onze samenleving verwachten 

we de komende tien jaar zeker een verdubbeling van het aantal bejaarde 
gemeenteleden. De bezoeken worden deels door de predikant en de kerkelijk werker 

ingevuld. Het is gewenst om als aanvulling hierop te zoeken naar een senioren-
ouderling. Ook kan de gemeente (via bezoekheren en bezoekdames) breder worden 
ingeschakeld. Verder kan het concept van “buddies”, die gekoppeld worden aan een 

bejaard gemeentelid, verder worden uitgewerkt. Het kan wenselijk zijn de betreffende 
ouderlingen extra toe te rusten met betrekking tot de specifieke pastorale noden van 

deze doelgroep. 
 
 

Rouwbezoek. 
Bij het overlijden van een gemeentelid bezoekt de wijkpredikant diens familie om 

pastorale bijstand te verlenen. Tijdens dit bezoek worden afspraken gemaakt over de 
rouwdienst en wordt nagegaan of de familie ook op andere wijze behoefte heeft aan 
ondersteuning. 

De wijkouderling en de wijkdiaken leggen een condoleancebezoek af; als de familie 
dit wenst kan de ouderling afsluiten met gebed. Na een aantal weken bezoekt de 

diaken nogmaals de familie om na te gaan of diaconale ondersteuning gewenst is.  
Er zal verdere pastorale ondersteuning worden gegeven gedurende een half of heel 
jaar door de predikant of kerkelijk werker. 

 
Bezoek bij huwelijk, geboorte en jubileum. 

Bij deze gelegenheden worden echtparen, na overleg over een geschikt tijdstip, 
bezocht door de wijkpredikant, zo mogelijk samen met zijn vrouw.  Soms kan zo een 
gelegenheid worden benut om een evangelieadres te bezoeken. 

Er zijn aparte beleidsstukken met betrekking tot bijvoorbeeld echtscheiding en 
hertrouwen. Hier wordt volstaan met een verwijzing naar deze stukken. 

 
Jongerenpastoraat. 
Dit valt in de eerste plaats onder de verantwoordelijkheid van de jeugdambtsdragers, 

voor zover jongeren deelnemen aan catechese en kerkelijk jeugdwerk. Verder neemt 
“We4Youth” en de mentorcatechese een deel van deze verantwoordelijkheid op zich. 

 
De wijkouderling blijft echter medeverantwoordelijk voor de jongeren uit zijn wijk, ook 
voor hen die niet deelnemen aan genoemde activiteiten. Om alle jongeren uit zijn 

wijk te bereiken, zou de wijkouderling ernaar kunnen streven het jaarlijks organiseren 
van bijeenkomsten als een vorm van groot huisbezoek voor de jeugd in te vullen; als 

er weinig jongeren in zijn wijk zijn, kan dit met een andere wijk worden 
gecombineerd. 
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6.4 Organisatie – hoe we dit willen bereiken 

De pastorale eenheden van onze wijkgemeente zijn over tien wijken verdeeld. Elke 
wijk heeft een wijkouderling, die als eerste verantwoordelijk is voor de pastorale zorg, 

daarbij eventueel bijgestaan door een bezoekbroeder. 
 
Verder is aan elke wijk een wijkdiaken toegevoegd. Vanwege de grootte van de 

wijken is iedere wijk onderverdeeld in enkele wijkgroepen met een wijkcoördinator. 
De jeugdouderling is mede verantwoordelijk voor het jongerenpastoraat. 

De wijkouderling draagt de eindverantwoordelijkheid en bespreekt bijzonderheden 
met de wijkpredikant. 
 

De wijkpredikant vervult zijn pastorale taken in de breedte van de hele wijkgemeente, 
daarbij ondersteund door de kerkelijk werker. Om de predikant te ontlasten is de 

pastorale zorg voor een aantal wijken ondergebracht bij de kerkelijk werker. 
Wat de pastorale roeping van de hele gemeente betreft (zie visie) zijn een aantal 
bezoekheren en bezoekdames beschikbaar om mensen te bezoeken, in het kader 

van aandachtpastoraat. 
 

 

6.5 Bijzondere doelstellingen. 

 
Crisispastoraat 

Als er bij gemeenteleden sprake is van psychische en/of relatieproblemen ontvangen 

zij extra pastorale zorg van de predikant of de kerkelijk werker. In situaties, die zich 
daarvoor lenen, zullen ook medewerkers van "Het Kruispunt" worden gevraagd deze 
gemeenteleden via bezoeken te ondersteunen.  

 
‘Ziekenzalving’ 

De kerkenraad wil op basis van het Bijbelgedeelte Jacobus 5:14-18 aan 
gemeenteleden de mogelijkheid bieden om te vragen om gebed en zalving. Het 
initiatief ligt in eerste instantie bij het gemeentelid. Het is raadzaam om vooraf met 

het betreffende gemeentelid te spreken over de verwachtingen. 
 
Bevrijdingspastoraat 

Hieronder verstaan we een vorm van pastoraat gericht op het onderzoeken van de 
invloed van Satan bij de pastorant/hulpvrager en de bevrijding daarvan in Jezus’ 

Naam. De kerkenraad gaat zich op dit onderwerp verder beraden. Vanuit de Bijbelse 
gegevens en de praktische ervaring van medegelovigen op dit gebied willen we zien 

of we kunnen komen tot een team dat zich voorbereidt op de praktijk van deze 
bediening. 
 

De kerk biedt bevrijdingspastoraat eventueel als optie, in samenwerking met 
“Kruispunt”, wanneer het nodig blijkt te zijn en de predikant er mee in kan stemmen. 
 
De kracht van het (samen) bidden 

Het gebed is een krachtig middel om vanuit onderlinge verbondenheid onze relatie 

met God te onderhouden en te verdiepen. Als kerkenraad zijn we blij met initiatieven 
die door gemeenteleden worden ontplooid om samen te bidden voor de noden van 

elkaar, de gemeente en de naaste. Ook de wijkgroep kan een plek zijn waarin 
bidders elkaar ontmoeten en de nood van de wereld nabij en ver weg opdragen aan 
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onze God en Vader die heeft beloofd, dat wie bidt in Zijn Naam, ook gegeven zal 

worden.  
 
Als kerkenraad zien we erop toe, dat naast centraal aangedragen voorbedepunten 

die door de predikant kan worden gebruikt in de eredienst, er ook dankpunten 
worden aangedragen en benoemd. De voorbedecommissie die gemeentebreed haar 

rol vervult zullen we dit onder de aandacht brengen.



 - 23 - 

7.        DIACONAAT   

 

7.1 Voor wie geen helper heeft. 

Job 29:12: Want ik bevrijdde de ellendige, die riep, en de wees, die geen helper had.   
Psalm 72:12,13: Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper 
heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven.  
Efeze 4:12a: Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. 

 
Barmhartigheid en gerechtigheid. 
Spreuken 21:21: Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid 
en eer. 
Jesaja 5:23b: Wee degenen die de rechtvaardige beroven van zijn recht. 
 

7.2 Uitwerking diaconaat. 

De betrokkenheid van de leden van de wijkgemeente bij het diaconaat van de 
gemeente  wordt gestimuleerd. De diakenen zijn niet de uitvoerders van het 

diaconaat in de zin dat de gemeenteleden nu kunnen volstaan met hun gaven in de 
collecten en verder passief kunnen blijven, maar zij geven er leiding aan. Een 
levende gemeente is diaconaal, dienend, aanwezig in de eigen samenleving maar 

kijkt ook verder! 
Praktische aspecten in de eigen omgeving komen o.a. terug in het onderdeel 

Gemeenteopbouw; het diaconaat reikt echter tot over de grenzen van gemeente, 
land en werelddeel. 
Het college van diakenen van onze gemeente bestaat uit alle diakenen uit de drie 

wijkgemeenten plus de door de Algemene Kerkenraad benoemde jeugddiaken. 
Het onderdeel diaconaat is verder uitgewerkt in het beleidsplan van de Algemene 
Kerkenraad. 
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8. JEUGDWERK   
 

8.1 Neem ook de jeugd mee naar Gods feest! 

Exodus 10:9 En Mozes zei: Wij zullen met onze jongeren en ouderen gaan. Met onze zonen 
en dochters, met ons kleinvee en onze runderen zullen wij gaan, want wij hebben een feest 
voor de HEERE. 
Psalm 78:4: Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan het volgende geslacht 
vertellen de loffelijke daden van de HEERE, Zijn kracht en de wonderen die Hij gedaan heeft. 

 

8.2 Uitwerking jeugdwerk. 

Wij zien het kerkelijk jeugdwerk als van levensbelang voor onze gemeente. Het 
jeugdwerk is centraal opgezet, met activiteiten steeds voor groepen vanuit alle drie 

de wijkgemeenten. Het is het streven van de wijkkerkenraad het centrale jeugdwerk 
zoveel als mogelijk vast te houden. We constateren hierbij echter dat de jarenlang 
gebruikte vormen en manieren van organisatie niet alti jd meer passen bij de beleving 

en tijdsbesteding van de jongeren van nú. In deze beleidsperiode willen we dan ook 
op wijkgemeente- en centraal niveau een kritische doordenking (en hierop volgende 

aanpassing waar nodig) van het georganiseerde jeugdwerk. 
 
Bepaalde gedeelten van de activiteiten voor onze jongeren zijn in principe 

wijkgebonden, zoals de catechese. Deze komt aan de orde in het onderdeel Vorming 
en toerusting. 

 
Op het niveau van de centrale gemeente functioneert de Hervormde 
Jeugdcommissie. Drie jeugdouderlingen en de jeugddiaken maken hiervan deel uit, 

naast vertegenwoordigers van de diverse vormen van jeugdwerk. 
De drie jeugdouderlingen, door de Algemene Kerkenraad benoemd als ambtsdrager 

met bijzondere opdracht, zijn elk verbonden aan één van de drie wijkgemeenten. 
Dit onderdeel is verder uitgewerkt in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad. 
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9. VORMING EN TOERUSTING 
 

Vergeet Gods daden en richtlijnen niet! 

Psalm 78:5b-7: Daarvan heeft Hij onze vaderen geboden om die hun kinderen bekend te 
maken, opdat het volgende geslacht ze zal kennen: de kinderen die geboren zullen worden 
en opstaan om ze hun kinderen te vertellen; opdat ze hun hoop op God stellen en Gods 
daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren 
Handelingen 8:30-31a: En Filippus snelde ernaartoe, hoorde de kamerheer de profeet Jesaja 
lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij 
de weg wijst? 
Efeze 5:33:  Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als 
uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. 

 

Visie 

Uit bovenstaande teksten wordt het duidelijk dat op ouders de verplichting rust om 

hun kinderen deelgenoot te maken van Gods daden. Die zijn te vinden in de bijbel en 
onze jongeren moeten de hoofdzaken daaruit weten om God te leren kennen.  
Kennis is echter niet het enige nodige om jongeren tot een bewuste geloofskeuze te 

brengen. Ouders dienen daartoe het christelijke geloof praktisch vorm te geven in 
alle facetten van hun gezinsleven. Hierbij is het van groot belang dat de onderlinge 

relaties van alle gezinsleden gekenmerkt worden door een gezindheid van liefdevolle 
gezagsverhoudingen, saamhorigheid en vergeving, in afhankelijkheid van God. 
 

9.1 Catechese. 

Binnen onze gemeente hebben we 2 hoofdlijnen die beide tot doel hebben om 

jongeren tot Christus te leiden. De verenigingslijn die centraal geregeld is en de 
leerlijn die wijkgebonden is. Beide lijnen willen door middel van de centraal 
opgestelde groeitermen de jongeren voeden en vormen in het geloof. 

De catechese hoort bij de leerlijn en is gericht om jongeren helpen kennis te maken 
met de Bijbel en de kernbegrippen van het Evangelie, deze kennis te verdiepen en 

toe te passen op het persoonlijk geloofsleven. De catechisant wordt bewust gemaakt 
van de noodzaak van een persoonlijke geloofskeuze en van de gevolgen die dit heeft 
ten aanzien van levensstijl. Daarbij maken zij kennis met de christelijke traditie en het 

functioneren van een christelijke gemeente.  
De catechese dient te worden vormgegeven in samenwerking en samenspraak met 

ouders, kerkenraad en overig jeugdwerk. Hiervoor is een aparte catechesecommissie  
die een aantal keer per jaar bijeenkomt samen met predikant, jeugdambtsdrager. 
 

Catecheselessen.  

Catecheselessen worden gegeven door personen die daartoe door de kerkenraad 

bevoegd en geschikt worden geacht. Er is onderscheid tussen een meer klassieke 
vorm van catechese en mentorcatechese. Voor zover dit wenselijk wordt geacht zal 

er afstemming plaatsvinden tussen de catechesemethoden, tijden en locaties van de 
drie wijkgemeenten.  
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De groepen 7/8 van het basisonderwijs krijgen tijdens de avonddiensten (1x per 14 

dagen) basiscatechese op basis van de HGJB methode: On track. Deze methode 
bestaat uit 1 jaar Oude Testament en 1 jaar Nieuwe testament. In 2014/2015 is dit 
gefaseerd ingevoerd. Door de terugloop van het zondagsschoolbezoek (minder dan 

30% in deze leeftijdsgroep) is gezocht naar een alternatief. Via de basiscatechese is 
een deelnamepercentage van rond de 75% bereikt. Naast dat jongeren actief bezig 

zijn met de Bijbel leren/wennen ze er gelijk aan om ook in de avonddiensten actief 
betrokken te zijn bij de kerk. Er zijn hierdoor ook ouders die ’s avonds hun plaats in 
de kerk weer innemen. 

 
Voor de 1e klas van het voortgezet onderwijs is een catechesegroep door de week.  

De aangestelde catecheet behandelt een les uit de gekozen catechesemethode of 
een actueel onderwerp.  
 

Vanaf de 2e klas is gekozen voor de mentorcatechese-methode van de HGJB ‘Follow 
Me’. De deelnemers hebben een mentor voor 3 jaar. Na 3 jaar gaan ze door naar de 

vervolggroep die de methode ‘Follow Me Next’ gebruikt. Ook hier zijn mentoren bij 
betrokken die 3 jaar hetzelfde groepje hebben. De mentoren zullen worden toegerust 
via coaching door de HGJB en/of de eigen predikant.  

 
Voor mensen met een verstandelijke beperking is er een catechesegroep voor de 

drie wijkgemeenten gezamenlijk.  
 
Belijdeniscatechese.  

De belijdeniscatechese wordt vormgegeven door de predikant in overleg met de 
wijkkerkenraad. Deze stimuleert gemeenteleden, jong en oud, tot deelname en tot 

het doen van openbare belijdenis van het geloof.  
De geloofsbelijdenis verschaft de toegang tot het deelnemen aan de viering van het 
Heilig Avondmaal, en tot het nemen van verantwoordelijkheid in de gemeente.  

Naast de reguliere wijkgemeente-gebonden belijdenisgroep wordt er samengewerkt 
met de andere wijkgemeenten voor het doen van belijdenis voor mensen met een 

beperking (‘zorg op maat’ groep en een groep voor ouderen). 
 

9.2 Huwelijkstoerusting. 

Het huwelijk is van grote waarde als samenlevingsvorm en als school voor het leven, 
geloofsleven en samenleven. Gezonde en verantwoorde huwelijksrelaties vormen 

daarom een belangrijke pijler in het functioneren als christelijke gemeente. Voor 
kinderen is het van groot belang dat zij opgroeien in stabiele gezinnen waarin zij 
vanaf hun prilste jaren opgevoed worden in een christelijke levenssfeer.  

 
Aanstaande echtparen. Gemeentebreed worden er al bijeenkomsten georganiseerd 

voor aanstaande echtparen of jonggehuwden. 
 
En dan… hoe verder? Daarnaast is het goed om een vorm van huwelijkstoerusting 

op te zetten voor echtparen die langer dan 1 jaar getrouwd zijn. De wijkpredikant 
neemt dit op zich. Eventueel kan hij hiervoor medewerkers werven. Hij zorgt ook voor 

cursusmateriaal. Deze kringavonden zijn bedoeld om echtparen te helpen hun 
huwelijk in overeenstemming te laten zijn met de Bijbelse uitgangspunten van 
gevende zelfopofferende liefde. Er wordt naar gestreefd om deze kring ieder jaar aan 

te bieden. Sinds een aantal jaar wordt dit gedaan in samenwerking met de andere 
wijkpredikant(en) en hun echtgenotes. 
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Daar er mogelijke raakvlakken zijn is het zinvol om beide activiteiten op elkaar af te 

stemmen. 

9.3 Toerusting ouders 

Het opvoeden van kinderen en dus ook de geloofsopvoeding is in de eerste plaats 
een taak van de ouders. Dit vloeit voort uit de belofte die zij hebben afgelegd bij de 
doop van hun kinderen.  Gedoopte kinderen zijn echter ook kinderen van de 

gemeente zodat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. De 
gemeentelijke verantwoordelijkheden zijn ten dele elders in dit beleidsplan of dat van 

de Algemene Kerkenraad verwoord (zoals zondagsschool, catechese, jeugdwerk). 
Naast deze activiteiten is het zinvol om ouders toe te rusten voor de 
geloofsopvoeding van hun kinderen en jongeren, zodat hetgeen verwoord is onder 

de Visie van dit hoofdstuk beter bereikbaar wordt.     
 

Door de jeugdambtsdragers worden bijeenkomsten belegd waarin toerusting wordt 
geboden voor een specifieke leeftijdsgroep. Zij kunnen zich hierbij laten assisteren 
door deskundigen. Ouders zullen in deze ontmoetingen worden ingelicht over de 

inhoud van de geloofsaspecten zoals die in de gemeentelijke activiteiten worden 
aangeboden. Zij krijgen daarbij kennis en vaardigheden aangereikt zodat de 

geloofsopvoeding in het gezin hierbij op een zinvolle manier kan aansluiten. Het is 
wenselijk deze toerusting buiten het winterseizoen te organiseren zodat er meer tijd 
beschikbaar is voor deelnemers en organisatoren. 

9.4 Bijbelstudiekringen 

Bijbelkennis vormt een belangrijk fundament voor het persoonlijk geloofsleven en 

voor kennis van het christelijk geloof in het algemeen. Dit wordt onder andere 
verwoord in 2 Timotheüs 3:16-17: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig 
om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 

rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed 
werk volkomen toegerust.  

 
Naast de verantwoordelijkheid van iedere gelovige persoonlijk, rust ook op de 
gemeente de plicht om de Bijbelkennis van de gemeenteleden te bevorderen. De 

mogelijkheden hiertoe zijn voor een belangrijk deel aangegeven bij diverse 
onderdelen van dit beleidsplan. Daarnaast kunnen ook Bijbelstudiekringen hieraan 

hun bijdrage leveren. 
 
Bijbelkring. 

In het winterseizoen wordt door de wijkpredikant (of zijn vervanger) maandelijks een 
Bijbelkringavond georganiseerd. Hierbij wordt een Bijbelgedeelte besproken dat via 

onderlinge discussie tussen de deelnemers nader wordt uitgewerkt. Het te bespreken 
gedeelte wordt enkele dagen voor de kringavond aan de deelnemers doorgegeven 
zodat zij zich erop kunnen voorbereiden. Tijd en plaats van samenkomst worden in 

het kerkblad aangekondigd. 
 

Thuiskringen. 
Naast deze Bijbelkring zijn er in de “grote” kerkelijke gemeente een aantal “officiële” 
thuiskringen actief. Zij beleggen onderlinge Bijbelstudiebijeenkomsten ten huize van 

één van de deelnemers. Tijd en plaats van deze kringavonden worden in het 
kerkblad aangekondigd. De kerkenraad neemt zich voor dat ook kerkenraadsleden 

hieraan periodiek deelnemen. Verder is bekend dat er nog meer Bijbel- en 
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gebedskringen in onze woonplaats actief zijn, waaraan ook leden van onze 

gemeente meedoen.  
 

9.5 Andere vormen van vorming en toerusting. 

Vormen van vorming en toerusting die in andere onderdelen van dit beleidsplan al 
aan de orde zijn geweest, worden in dit hoofdstuk niet opnieuw opgevoerd. 
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10. KERKRENTMEESTERSCHAP 
 

10.1 Beheren met vreugde. 

Exodus 36:7: Er was meer dan voldoende materiaal om al het werk te kunnen uitvoeren. 
 

10.2 Uitwerking kerkrentmeesterschap. 

De taken op het gebied van het beheer ten behoeve van de eigen gemeente, voor 

zover niet diaconaal, worden behartigd door het college van kerkrentmeesters.  
Dit onderdeel is verder uitgewerkt in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad. 
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11.  KERKENRAAD 
 

De leider als één die dient. 

Mattheüs 20:25-28: En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de 
leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag over hen 
uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die 

moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn, zoals 
ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te 

dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. 
 
Dienstbetoon en opbouw. 

Efeze 4:11-15: En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, 
weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de 

heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van 
Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van 
de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid 

van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer 
geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog 

van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in 
liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd 
is, namelijk Christus. 

 

11.1 Taak. 

Vanuit de in dit beleidsplan verwoorde visie geeft de kerkenraad leiding aan het 
leven, aan de reis van de gemeente. Dienend, maar wel belast met de 

eindverantwoordelijkheid. Dat betekent dat niet zomaar met de waan van de dag 
meegegaan zal worden. Er is een beter fundament, een toetssteen voor denken en 

doen. Daarbij wordt het einddoel in het oog gehouden: Wij hebben hier geen 
blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. 
 

11.2 Onderlinge verhoudingen. 

De wijkkerkenraad is een afspiegeling van de gemeente: er is verscheidenheid, en 

die mag er ook zijn, maar de broederschap, de eenheid, dient in het beleid ook 
gezocht te worden en tot uitdrukking te komen. Hiertoe zullen in de vergaderingen 

niet alleen zakelijke, maar ook bezinnende onderwerpen aan de orde komen. In de 
kerkorde is al vastgelegd dat de kerkenraad tenminste zes maal per jaar vergadert. 
Daarnaast zijn er bezinningsvergaderingen die worden gehouden in de week van 

voorbereiding voor het Heilig Avondmaal 
 

11.3 Vrijwilligerswerk. 

Op vele terreinen zijn in de centrale gemeente, maar ook in de wijkgemeente 
vrijwilligers actief. Wat de wijkgemeente betreft kunnen we hierbij denken aan 

bezoekbroeders, maar ook aan de wijkcoördinatoren, en vele anderen. Hun zeer 
gewaardeerde werk dient plaats te vinden onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad.  
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11.4 Uitvoering en evaluatie beleidsplan. 

Aan de hand van het beleidsplan stelt de kerkenraad een eigen werkplan op voor de 
gehele looptijd. Hierin worden prioriteiten gesteld wat betreft de in het beleidsplan 

opgenomen beleidsvoornemens, en wordt aangegeven wat de kerkenraad in elk van 
deze jaren zou willen bereiken. De kerkenraad ziet toe op de voortgang, maar houdt 
daarbij wel rekening met de beperkingen die er kunnen zijn als (voldoende) mensen 

en middelen ontbreken. Aan het begin van elk jaar wordt teruggekeken of de 
voornemens voor het voorbije jaar zijn gerealiseerd. Als dat niet zo is, worden de 

oorzaken benoemd, en gekeken of een voornemen nog haalbaar is. 
Aan de hand hiervan kan het werkplan door de kerkenraad worden bijgesteld. 
 

De gemeente wordt op de hoogte gebracht van de voornemens die voor een bepaald 
jaar gelden en van de voortgang over het afgelopen jaar. Dit kan via een artikel in het 

kerkblad, maar kan ook een agendapunt vormen op een gemeenteavond. 
In 2020 dient een algehele evaluatie gehouden te worden met het oog op het 
opstellen van het volgende beleidsplan dat in 2021 ingaat. Het resultaat van die 

evaluatie zal in elk geval in een gemeenteavond worden gepresenteerd.  
 

11.5 Afvaardiging naar de classis. 

De wijkkerkenraad zorgt voor een goede afvaardiging naar de classis volgens het 
daartoe ontvangen rooster. De afgevaardigden doen verslag van het daar 

besprokene. 
 

11.6 Samen met alle heiligen.  

In de periode van het beleidsplan overweegt de wijkkerkenraad de mogelijkheid 
contact te leggen met (een) andere gemeente(n) om van elkaar te leren en elkaar tot 

een hand en een voet te zijn. 
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Ter afsluiting. 

 

De pelgrimsstaf is in mijn hand, 

Ik ben op reis naar ’t Vaderland, 
naar het Jeruzalem hierboven, 
de sterke stad, door God gegrond 

op Christus’ bloed, op Zijn verbond, 
daar zal ik Hem, mijn God, steeds loven. 

De pelgrimsstaf is in mijn hand, 
Ik ben op reis naar ’t Vaderland. 
 

O Christus, die Uw volk bewaart 
en zelf een pelgrim werd op aard’, 

daar Gij mijn vlees hebt aangenomen, 
wijs mij steeds in Uw Woord de weg, 
laat elke stap hier afgelegd 

mij dichter bij Uw heil doen komen. 
Weg spoedt mijn leven, haast u, Heer, 

daal met gena en redding neer. 
 
Heer, laat mij door Uw Geest geleid 

mijn weg gaan in standvastigheid, 
wil mij voor struikelen behoeden. 
Richt mij weer op, zo vaak ik val, 

trek mij, zodat ik volgen zal, 
beschut mij, Heer, als stormen woeden. 

Laat Uw gena, Uw lichte schijn 
in donkerheid dicht bij mij zijn. 
 

Hier trek ik door een vreemd gebied, 
de blinde wereld kent mij niet, 

daar ben ik thuis bij al mijn vrienden. 
Daar zal ik met de eng’len saam 
U roemen, daar zal ik Uw Naam 

in vuur’ge liefde immer dienen. 
Mijn Heiland, kom, o wacht niet lang, 

dit woeste land maakt mij zo bang. 
 

Uit aller mond, lied 208 
         

 
 

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de 
toekomstige (Hebreeën 13:14) 

 

### 


