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A. Inleiding 
 

Het vorige beleidsplan omvatte de periode 2006-2010. Deze periode kenmerkte zich door een toenemende stabili-
sering van de situatie die was ontstaan na de afronding van de decentralisatie in december 2004. In 2009 is de 
situatie geëvalueerd en geconstateerd werd dat de rust in de gemeente is toegenomen. Predikanten en ambtsdra-
gers kunnen zich weer volledig wijden aan hun pastorale taken, en er kan weer worden gewerkt aan de opbouw 
van de gemeente 
 
Nadrukkelijk is door de kerkenraden uitgesproken dat zij zich blijvend willen binden aan Gods Woord en alles willen 
weren wat daarmee in strijd is. Daartoe is in 2004 door kerkenraden in gezamenlijk overleg besloten dat wordt 
ingestemd met het “Convenant van Alblasserdam”.  

 
B. Preambule: Convenant van Alblasserdam   
 

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de zuive-
re prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, 
ons in alle dingen te richten naar het onfeilbare Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, 
verwerpen. Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet 
zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Kon-
kordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om ons 
en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als 
erfgenamen van het Rijk van God gedoopt te wezen. 

3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die 
Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs 
hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich 
van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en 
weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten. 

4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als 
diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende 
leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest. 

5.  Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is 
en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daar-
om censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse (d.w.z. liefdevolle) wijze tucht oefenen over hen die 
deze instelling van God ontkrachten. 

6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als predikant of kandidaat tot de heilige 
dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde 
grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus. Het is ons verlangen, dat ge-
heel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar 
geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking. Staande op deze grondslag wensen 
wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evan-
gelie der genade Gods. 

 
C. De grondslag van de gemeente 
 

Grondslag 
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Giessendam / Neder-Hardinxveld verklaart dat zij haar plaats 
inneemt in de Protestantse Kerk in Nederland op basis van het Convenant van Alblasserdam.  In overeenstemming 
met dit convenant zullen we de kerk blijvend aanspreken op Schrift en Belijdenis.  
De gereformeerde grondslag van onze gemeente houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale 
plaats wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de erediensten. Daarbij geldt de Bijbel 
als het onfeilbare Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. 
In de bediening en viering van het Heilig Avondmaal en in de bediening van de Heilige Doop belijdt de gemeente 
met elkaar de gemeenschap met Christus en de verbondstrouw van God. 
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenis-
geschriften van de kerk, nl. de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijde-
nis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het 
voorgeslacht. Zij acht zich daarom ook gebonden aan de drie reformatorische belijdenisgeschriften van de kerk, de 
drie Formulieren van enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 
Leerregels.  
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelij-
ke vergaderingen van de kerk of de overheid. 
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De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en een aantal uitwerkingen daarvan onder woorden ge-
bracht en geven daarmee aan dat zij daarop de synode zullen aanspreken en dat zij daarop door de synode en 
door de gemeente aangesproken willen en mogen worden. 

 
D. Eenheid in verscheidenheid 
 

In de gemeente bestaat binnen de eenheid van het Bijbels gereformeerd belijden een verscheidenheid in gaven en 
geloofsbeleving. Christus heeft als Hoofd van de gemeente geboden dat de Zijnen één zullen zijn. Het niet gedeeld 
kunnen zijn van het Lichaam van Christus is de basis voor de eenheid van de gemeente, één in de waarheid van 
Zijn Woord en Geest. Verscheidenheid kan dus nooit op gespannen voet staan met de waarheid zoals die in Chris-
tus is geopenbaard.  
De verscheidenheid in geloofsbeleving heeft altijd het Lichaam van Christus gekenmerkt, maar de Heilige Schrift is 
beslissend in het omgaan met deze verscheidenheid wat betreft de ruimte en de grenzen die er zijn in Christus.  
De gemeenteleden zijn gehouden in deze interne verscheidenheid op respectvolle wijze met elkaar om te gaan.  
In het naast elkaar bestaan van verschillende kerken die nochtans de naam van Christus willen belijden, kan en 
mag de gemeente niet berusten. Al te vaak speelden in deze verdeeldheid menselijke factoren een rol. De ge-
meente heeft daarom de Bijbelse roeping te streven naar eenheid. Waar mogelijk zal dit door gesprek en samen-
werking met andere (wijk)gemeenten, kerken en kerkgenootschappen worden gerealiseerd 

  
E. De centrale gemeente en de wijkgemeenten 
 

De Hervormde gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Voor zover daarvan geen afstand is genomen zijn de kerkorde en de daarbij behorende ordinanties en regelingen 
bepalend voor het werk van de gemeente (zie preambule Convenant van Alblasserdam).  
Conform Ord. 2-16-6 van de kerkorde is de gemeente verdeeld in drie geografische wijkgemeenten, Wijkgemeente 
1 (Oost), Wijkgemeente 2 (Noord) en Wijkgemeente 3 (Zuid). De drie wijkgemeenten hanteren verschillende litur-
gieën in de erediensten. Daarover zijn door de Algemene kerkenraad in december 2004 besluiten genomen. 
 
Iedere wijkgemeente heeft zijn eigen wijkkerkenraad, voor zaken die het geheel van de gemeente aangaan bestaat 
een algemene kerkenraad, die is samengesteld uit door de wijkkerkenraden aangewezen leden en de centraal 
benoemde ambtsdragers met bepaalde opdracht (zie: Plaatselijke regeling algemene kerkenraad).  
Ter ondersteuning van het pastorale werk van de predikanten in de gemeente is een kerkelijk werker aangesteld. 
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1 Gemeenteopbouw 
De gemeente van Christus is geroepen tot de persoonlijke gemeenschap met Christus. Dat is de basis voor de 
gemeenschap met elkaar en ons gezonden zijn en staan in de wereld. De gemeente is de werkplaats van de Heili-
ge Geest. De kerk is geen bedrijf, maar een organisatie waarin gemeenteleden mogen arbeiden tot eer van God, 
tot dienst aan de naaste en tot opbouw van de gemeente. 
 
Gemeenteopbouw is het samenhangend en doelgericht handelen in afhankelijkheid van de Heilige Geest en met 
het oog op de eer van God en het heil van mensen, ten dienste van het samenkomen, gestalte krijgen en gezon-
den worden van de gemeente van Christus in de wereld van vandaag. In biddend opzien tot God mogen we arbei-
den tot opbouw van een geestelijk gezonde gemeente, in het vertrouwen dat het welzijn van de gemeente uiteinde-
lijk niet in onze handen, maar in Gods handen ligt. Daarbij hebben we de overtuiging dat de grondlijnen van ge-
meente zijn aan de Bijbel ontleend moeten en kunnen worden (definitie dr. J. Hoek) 
 
Gemeenteopbouw gebeurt dus rondom het Woord, zodat de gemeente kan groeien in genade en kennis, gemeen-
schap en getuigenis. Belangrijk is dat we onderzoeken hoe wij kunnen handelen in de Geest van Jezus Christus. 
Dit vraagt zelfonderzoek naar ons persoonlijke geloof (vgl. 2 Korinthe 13:5), onze persoonlijke relatie tot de Heere 
Jezus Christus (‘Hij moet groeien en wij minder worden’) en naar het geloofsniveau van de gehele gemeente. In de 
navolging van Christus mogen we het van Hem verwachten en van de groeikracht van Zijn Woord. Verdieping in 
het geloof gaat dan samen met een bezonnen wijze van werken in de gemeente.  
 
“Groeien in het geloof wil niet zeggen dat we steeds betere christenen worden, maar we groeien tegen de verdruk-
king in. Geloofsgroei betekent meer verdrukking, meer beproeving, meer aanvechting. Maar dat houdt ook in dat 
we er beter tegen bestand raken, minder snel uit het lood geslagen worden en meer het ‘nochtans’ van het geloof 
leren beoefenen”. (citaat ds. R.H. Kieskamp) 
 
Ook in deze beleidsperiode zal door de wijkkerkenraden aandacht worden besteed aan de gemeenteopbouw (zie: 
beleidsplannen wijkgemeenten). 
 
1.1 De Algemene Kerkenraad 
De algemene kerkenraad is samengesteld conform de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. (Ordon-
nantie 2-16) 

“1. Indien aan een gemeente meer dan twee predikanten voor gewone werkzaamheden zijn verbonden wordt de 
gemeente in de regel ingedeeld in wijkgemeenten. 
2. Een gemeente met wijkgemeenten heeft een algemene kerkenraad, de wijkgemeenten hebben elk een wijkker-
kenraad”. 

 
De bevoegdheden van de algemene kerkenraad zijn vastgelegd in de kerkorde (o.a. Ord. 4-9. (zie ook de Plaatse-
lijke regeling Algemene Kerkenraad) 
 
Het beleid van de Algemene kerkenraad zal zijn gericht op: 

• Het bewaken en bevorderen van de eenheid in de gemeente. De onderlinge verscheidenheid zal worden ge-
respecteerd en de positieve aspecten hiervan zullen worden uitgebuit. Verscheidenheid is per definitie niet ge-
lijk aan verdeeldheid. 

• Het bewaken en bevorderen van het jeugd- en verenigingsbeleid, evangelisatie, apostolaat en zending voor 
de gehele gemeente.  

• Het bevorderen van het contact tussen de ambtsbroeders van de 3 wijken. Daartoe zal jaarlijks tenminste één 
vergadering in groot verband worden gehouden.  

• Het onderhouden van de kerkordelijk voorgeschreven regelmatige contacten met de Gereformeerde Kerk hier 
ter plaatse als partner binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 

• Het onderhouden van contacten met de scholen en de overige kerkgemeenschappen in de gemeente Har-
dinxveld-Giessendam. 

• Het in voorkomende gevallen vertegenwoordigen van de gemeente bij de burgerlijke overheid, met inachtne-
ming van de specifieke verantwoordelijkheid van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmees-
ters. 

 
Voor een aantal werkzaamheden in de gemeente zijn organen van bijstand of commissies ingesteld die functione-
ren voor de gehele (centrale) gemeente. Zij zijn gehouden minimaal jaarlijks verslag uit te brengen aan de algeme-
ne kerkenraad.  

•  de Evangelisatiecommissie 

•  de Jeugdcommissie 

•  de Zendingscommissie 
Tevens zijn de volgende commissies ingesteld om de ak bij te staan in haar taak dienaangaande: 
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• Commissie kerk en Israël 

• Kerkbladcommissie 
 
De ambtsdragers met bepaalde opdracht die zijn benoemd door de algemene kerkenraad en zitting hebben in de 
wijkkerkenraden zijn gehouden aan de algemene kerkenraad regelmatig verslag uit te brengen van hun werk-
zaamheden. 
 
Jaarlijks zal een evaluatie van het beleidsplan ter bespreking worden aangeboden aan de algemene kerkenraad. 
 
1.2 Lidmaatschap  
(Zie ook: Plaatselijke regeling en bijlage 3) 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland biedt de mogelijkheid lid te worden (met alle rechten en plich-
ten) van een wijkgemeente van voorkeur, niet zijnde de geografische wijkgemeente. De centrale hervormde ge-
meente bestaat uit drie geografische wijkgemeenten. Leden van de gemeente die wonen in één van de wijken zijn 
automatisch lid van deze wijkgemeente en toevertrouwd aan haar pastorale zorg.  
 
Voor de belijdende en doopleden van de hervormde gemeente die zich hebben laten uitschrijven als lid van de 
Protestantse Kerk in Nederland en de wens te kennen geven met de gemeente te willen blijven meeleven wordt 
een plaatselijk register aangelegd en bijgehouden, waarin zij vanwege hun bijzondere verbondenheid met de ge-
meente worden opgenomen als buitengewoon lid van de gemeente. (bijlage 3) 
 
2 Erediensten 
De erediensten worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. In deze diensten zal de 
door de betreffende wijkkerkenraad gekozen liturgie worden gebruikt. De diensten in de Nieuwe Kerk worden ge-
houden onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente 1 (Oost). De diensten in de Oude 
Kerk zullen volgens rooster worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente 
2 (Noord) of van wijkgemeente 3 (Zuid) waarbij de door de wijkkerkenraad vastgestelde liturgie zal worden ge-
bruikt. Gezamenlijke diensten van de drie wijkgemeenten die in de Oude Kerk worden gehouden, zoals de dien-
sten op nieuwjaarsmorgen, tweede paasdag, tweede pinksterdag, de morgendiensten op bid- en dankdagen etc. 
zullen plaatsvinden met gebruikmaking van de in 2004 vastgelegde liturgie van wijkgemeente 3 (Zuid), ongeacht 
de dienstdoende kerkenraad. Gezien de resultaten van de evaluatie van de decentralisatie in 2010 lijkt er voor-
alsnog onvoldoende draagvlak aanwezig te zijn om deze situatie te veranderen, maar veranderingen moeten in 
deze beleidsperiode wel bespreekbaar zijn.  
 
Beleidsvoornemens 

• De liturgische invulling van de gezamenlijke diensten van de drie wijkgemeenten in de Oude Kerk blijft voorlo-
pig conform de besluiten van december 2004. 

• In de morgendiensten op de bid- en dankdagen zal veel aandacht zijn voor de dan aanwezige kinderen. De 
dienstdoende predikant heeft de vrijheid om hieraan binnen de door de ak vastgestelde besluiten van decem-
ber 2004 zijn eigen invulling te geven. 

• Wensen tot structurele aanpassing van de in gezamenlijke erediensten van de drie wijkgemeenten gebruikte 
liturgie zullen ter bespreking en ter besluitvorming worden voorgelegd aan de algemene kerkenraad.  

• Nadenken over diensten voor anders begaafden in de eigen gemeente. De wijkkerkenraden stemmen onder-
ling af. 

• Mogelijke wijzigingen in het beleggen van de gezamenlijke erediensten zullen in de beleidsperiode 2011-2015 
bespreekbaar zijn. 

 

2.1 Viering Heilig Avondmaal op een externe locatie 
Viering van het HA in Pedaja is (vooralsnog) om praktische redenen niet meer mogelijk. Echter, er is een toene-
mende tendens dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen terwijl ze helaas niet meer in staat zijn de erediensten 
te bezoeken. De behoefte om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal blijft wel aanwezig. Periodiek kan worden 
onderzocht of er behoefte bestaat het Heilig Avondmaal te vieren in een locatie buiten het kerkgebouw. Als locatie 
kan worden gedacht aan de bejaardencomplexen Maasstraat, Peulenhof e.a. Zie ook par. 5 van de “Regeling voor 
de wijze van werken van de Algemene Kerkenraad”. 
 
Beleidsvoornemen 

• Jaarlijks zal onderzoek worden verricht naar de behoefte bij oudere gemeenteleden tot viering van het Heilig 
Avondmaal in een andere locatie dan één der kerkgebouwen. 

 
3 Apostolaat / Evangelisatie 
Een gemeente die leeft bij het Woord van God is een getuigende gemeente. Zoals dat staat in Matth 5: 13-14: “U 
bent het zout van de aarde, .. U bent het licht van de wereld.” En in Marcus 16:15 staat “Gaat heen in heel de we-
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reld, predik het Evangelie”. Een gemeente die naar binnen is gericht doet Gods Boodschap, en daarmee God zelf, 
tekort. Juist een tekst als Johannes 3:16 die spreekt: “Alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe”, moet ons in 
beweging zetten. God die de wereld liefheeft, wil ons gebruiken in Zijn dienst, om Zijn Koninkrijk mede gestalte te 
geven.  
 
Die boodschap voor de wereld van een liefdevol God die zowel in de kerk als daarbuiten gepredikt, verkondigd en 
uitgedragen moet worden, zegt alles over God. Van zonde, gerechtigheid, en oordeel, maar niet minder van beke-
ring, heiliging, barmhartigheid en genade. Zending en evangelisatie zijn gericht op bewustwording in de gemeente 
en op het winnen van mensen voor Christus die “nog niet van Christus” zijn. Een christelijke gemeente heeft een 
missie. Dé missie om de mensen weer te bewegen om tot eer van God te gaan leven. 
 
3.1 Evangelisatie 

 

3.1.1 Situatieschets 
Om het evangelisatiewerk in de gemeente gestalte te geven is de evangelisatiecommissie actief, als orgaan van 
bijstand van de Algemene Kerkenraad. Het doel van de commissie is om het Evangelie te brengen bij mensen die 
daarvan (ver)vreemd zijn, om hen zo (terug) te leiden tot Christus en Zijn gemeente. Het tweede hoofddoel is de 
bewustmaking van gemeenteleden van hun roeping ook zelf een getuige te zijn. 
 
In de afgelopen beleidsperiode (2006-2010) zijn bovenstaande uitgangspunten vormgegeven door middel van de 
volgende activiteiten: 
 
Uitzwermavonden:  
Per seizoen zijn er zo’n 8 uitzwermavonden georganiseerd. Commissieleden, eventueel aangevuld met belangstel-
lende gemeenteleden, bezoeken op deze avonden rand- en buitenkerkelijke adressen binnen het dorp. 
De te bezoeken adressen komen uit een door de commissie beheerd adressenbestand. Dit bestand wordt bijge-
werkt aan de hand van aangeleverde informatie uit de kerkelijke administratie, via het bezoekwerk van het Comité 
Welkom en door middel van overleg met tussen de evangelisatiemedewerk(st)er, de sectieouderling en de sectie-
diaken. 
 
Comité Welkom:  
Medewerkers van dit comité, uitgaande van vijf plaatselijke kerken/kerkelijke gemeenten bezorgen bij nieuwe in-
woners van Giessendam/Neder-Hardinxveld een bloemetje en een informatieboekje over de kerken. Tijdens dit 
welkomstbezoekje wordt zo mogelijk een formulier ingevuld aangaande de kerkelijke betrokkenheid van de nieuwe 
bewoners. De verkregen informatie wordt teruggekoppeld naar het betreffende kerkgenootschap of naar onze 
evangelisatie commissie. 
NB: deze vijf plaatselijke kerken/gemeenten zijn de Gereformeerde kerk PKN, de Vrijgemaakt Gereformeerde 
Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeente onze Hervormde gemeente. 
 
Lectuurwerk: 
De ECHO, het evangelisatieblad van de IZB, wordt intensief gebruikt bij de activiteiten van de commissie . Zo Dit 
blad wordt maandelijks bezorgd bij geïnteresseerde rand- en buitenkerkelijke dorpsbewoners. De Paasecho wordt 
bezorgd bij alle evangelisatieadressen, aangevuld met adressen die in de registratie van onze kerk voorkomen. De 
Kerstecho wordt via de kerkgangers aan de doelgroep aangeboden. Met Kerst en Pasen wordt de ECHO in grotere 
oplage verspreid, waarbij met Pasen bij alle evangelisatieadressen het blad persoonlijk wordt overhandigd. 
Waar dat is gewenst, wordt een bijbel, een kinderbijbel, of andere evangelisatielectuur bezorgd. 
 
Speciale kerkdiensten: 
Elk jaar zijn er in beide kerken 2 speciale kerkdiensten belegd, waarin extra aandacht is voor gasten. Het betreft de 
afsluitende kerkdienst van de Vakantie Bijbelweek en de themadienst Kerk-School-Gezin. Op verzoek van de 
evangelisatiecommissie worden deze diensten in de Oude Kerk, de laatste jaren gehouden als gezamenlijke dienst 
van de wijkgemeente  2(Noord) en 3(Zuid) gehouden. Hoewel de evangelisatiecommissie niet direct is betrokken 
bij Kerk-School-Gezin, blijkt dat deze diensten worden bezocht door een aantal rand- en buitenkerkelijke ouders 
van kinderen op deze scholen.  
 
Uurtje Zingen: 
Het “Uurtje zingen” is een samenzangavond, gehouden in de Oude kerk, waar geestelijke liederen worden gezon-
gen die zijn geselecteerd rondom een thema. In een korte overdenking wordt getracht op eenvoudige wijze het 
Evangelie door te geven. In de voorgaande periode is het aantal avonden teruggebracht tot 3, dit in verband met 
de teruglopende bezoekersaantallen. De huidige avonden zijn: Kerstzangavond, Paaszangavond en zangavond bij 
het project Kerk-School-Gezin. 
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Vakantie Bijbel Week: 
Elk jaar is in de herfstvakantie, in een tent op het marktplein, de Vakantie Bijbel Week georganiseerd. De VBW 
heeft als doel buitenkerkelijke kinderen op eenvoudige wijze in aanraking te brengen met het christelijke geloof.  
 
Vrouwenochtenden: 
Twee maal per winterseizoen is er een "Open ochtend voor vrouwen" georganiseerd. Een spreker behandelt tij-
dens zo’n morgen een Bijbels thema. Getracht wordt de drempel voor deze bijeenkomsten laag te houden, zodat 
ze ook door rand- of buitenkerkelijke vrouwen zullen worden bezocht. De bijeenkomsten worden gehouden onder 
schooltijd en voor oppas wordt gezorgd. 
 
Open Kerk: 
Tijdens de jaarlijkse braderie in de gemeente wordt de Oude Kerk opengesteld voor belangstellenden. Leden van 
de evangelisatiecommissie zijn in de kerk aanwezig en staan tevens met een kraam buiten de kerk om jong en oud 
attent te maken op het Evangelie. Daarnaast is de laatste jaren de Oude kerk ook open voor publiek tijdens de 
Open Monumentendag en rond Kerst en Pasen. 
 
Zendgroep Kerken van Merweradio: 
De gemeente participeert in de Zendgroep Kerken van de regionale omroep Merweradio te Sliedrecht. Een team 
van gemeenteleden verzorgt regelmatig diverse radioprogramma’s. Volgens een opgesteld rooster, worden op 
zondag diverse eerder opgenomen programma’s uitgezonden, zoals een kerkdienst, een kinderprogramma en een 
jongerenprogramma. Op dinsdagavond is er een verzoekplatenprogramma en op donderdagavond wordt het pro-
gamma ‘Woord en Muziek’ uitgezonden. 
 
Buurtclub: 
Geheel gericht op de niet-kerkelijke kinderen wordt in de gemeente op twee plaatsen (in de Ichthusschool en in de 
Rehobothschool) een buurtclub gehouden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op eenvoudige wijze wordt 
hier het Evangelie doorgegeven aan de kinderen, waarbij er ook aandacht is voor de ouders van de kinderen. 
 
Kennismakingscursus: Oriëntatiecursus Christelijk Geloof 
Om een vervolg te kunnen bieden aan de contacten met hun die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof, is be-
sloten de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof te organiseren. Deze zal begin 2011 starten en wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld. 
 
Interkerkelijk overleg 
De commissie is actief met evangelisatieactiviteiten in Neder-Hardinxveld en Giessendam. In ons dorp zijn hier 
meer kerken en gemeenten mee bezig. Daarom is in 2010 een interkerkelijk overleg gestart tussen de evangelisa-
tie commissies of missionaire werkgroepen van Gereformeerde kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en onze 
gemeente. Door elkaar te informeren, hopen we elkaar aan te kunnen vullen en wellicht kan ook worden samen-
gewerkt. 
 
Voorlichting aan en toerusting van de gemeente: 
De aanwezigheid van een evangelisatiecommissie heft de missionaire opdracht van de individuele gemeenteleden 
natuurlijk niet op. Daarom is het belangrijk dat de commissie, naast de informatie over de activiteiten die de com-
missie organiseert, de gemeenteleden oproept zijn of haar door God geschonken gaven te gebruiken in Zijn Ko-
ninkrijk. Ook de leden van de commissie dienen optimaal te worden toegerust voor hun werk. De voorlichting aan 
de gemeente en de vorming en toerusting is op de volgende manieren gestalte gegeven: 
 

• De prediking 
De prediking heeft hierin een belangrijke plaats. De predikanten dienen in de prediking de gemeenteleden op 
te wekken en toe te rusten om getuige te zijn van Christus, ieder in zijn of haar omgeving. Van de predikanten 
wordt verwacht dat zij regelmatig het (plaatselijk) evangelisatiewerk gedenken in de voorbede.  

 

• Toerustingavond 
Jaarlijks wordt een toerustingavond voor de gehele gemeente georganiseerd, waarbij door een evangelist of 
een toeruster van de IZB een onderwerp wordt behandeld. 

 

• Commissievergaderingen 
Voor de vorming, toerusting en evaluatie met de commissieleden worden jaarlijks tenminste twee bijeenkom-
sten belegd. 
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• Het kerkblad en de website 
 De commissie heeft de gemeente regelmatig geïnformeerd via het kerkblad en de website over de activiteiten 

die werden ondernomen. Regelmatig is de gemeente ook via het kerkblad regelmatig om assistentie ge-
vraagd. Maar altijd werd opgeroepen tot voorbede voor de commissie en voor de dorpsgenoten. 

 

• Voorlichting aan belijdeniscatechisanten 
 Nieuwe lidmaten zijn de toekomstige evangelisatiemedewerkers. Vanuit deze gedachte is om het jaar, samen 

met de zendingscommissie en de diaconie, een informatieavond gehouden voor belijdeniscatechisanten. De 
toekomstige gemeenteleden worden dan geïnformeerd over het werk van beide commissies. 

 

• Cursus “Getuige zijn” 
 In 2006 en 2007 is voor de gemeenteleden een cursus “Getuige zijn” georganiseerd. Deze cursus van 6 

avonden was als handreiking bedoeld om de Bijbelse opdracht, om een getuige te zijn, in de praktijk toe te 
passen. In 2006 is de cursus gevolgd door 34 gemeenteleden, in 2007 waren er 18 deelnemers.  

 
3.1.2 Analyse 
We zien de beleidsperiode die achter ons ligt, als een periode waarin we als gemeente en kerkenraad erg met 
onszelf als kerk en gemeente bezig zijn geweest. Diverse ontwikkelingen binnen onze gemeente of binnen de 
breedte van de kerk, zoals de vorming van de PKN, het tot stand komen van de HHK en de decentralisatie in de 
eigen gemeente, zorgden ervoor dat we erg naar “binnen” gericht zijn geweest. Daardoor zijn we als gemeente 
onze missionaire roeping wat uit het oog verloren.  
Dat lijkt zichtbaar te worden in de matige opkomst op toerustingsavonden die de commissie organiseert voor de 
gemeente. Maar ook de commissie zelf wordt steeds kleiner, het aantal leden daalde van 19 leden in 2005 tot 12 
leden in 2009. Regelmatig horen we van gemeenteleden dat ze zich niet geschikt achten voor het evangelisatie-
werk. Ze vinden het maar moeilijk werk en zien weinig resultaat.  
 
Toch zijn er in de afgelopen jaren gemeenteleden geweest die zich spontaan aanmeldden bij de commissie. En 
met behulp van soms vele gemeenteleden heeft de evangelisatiecommissie in de afgelopen beleidsperiode het 
grote aantal hierboven genoemde activiteiten ontplooid, om het Evangelie in ons dorp onder jong en oud te ver-
spreiden. 
 
Terugkijkend naar de activiteiten die zijn uitgevoerd, concluderen we dat het veelal activiteiten zijn die gericht zijn 
op de kennismaking met het Evangelie. Meestal zijn dit korte of onpersoonlijke contacten, waarbij we bidden dat 
het zaad in de goede aarde valt en dat God zelf zorgt voor de groei.  
Op enkele uitzonderingen na zijn noodzakelijke vervolgcontacten over het algemeen niet mogelijk. Dit wordt mede 
veroorzaakt doordat de commissie klein is en er dus met weinig mensen veel werk verzet moet worden. 
 
Maar evangelisatie is natuurlijk geen korte termijn-werk. Het blijkt dat mensen met een toenemende belangstelling 
voor het christelijk geloof veelal een ‘aanloopperiode’ van enkele jaren nodig te hebben, voordat zij zich ook echt 
christen noemen. Daarbij komt dat deze mensen vaak in contact zijn gekomen met het Evangelie door vrienden en 
bekenden, die hen daarna ook in hun zoektocht zijn blijven steunen. Het blijft daarom van groot belang dat iedere 
christen in zijn of haar omgeving investeert in relaties met rand- en buitenkerkelijke naasten. Het belang van een 
grotere evangelisatiecommissie, met enthousiaste en toegeruste gemeenteleden, is hiermee ook onderstreept. 
Ook het overleg en eventuele samenwerking met andere plaatselijke kerken en gemeenten is hierbij onmisbaar. 
 
3.1.3 Doelstellingen 
Bovenstaande resulteert in de doelen die we ons stellen in de komende beleidsperiode. Aan het eind van deze 
periode, in 2015, zouden wij graag het volgende gerealiseerd zien:  
 
I. Het Evangelie wordt nog steeds gebracht bij mensen die daarvan zijn (ver)vreemd, om hen zo (terug) te leiden 

tot Christus en Zijn gemeente.  
 
II. De gemeente is zich bewust van haar persoonlijke missionaire roeping en gemeenteleden gebruiken de mo-

gelijkheden en contacten in hun omgeving. 
 
III. Er is meer aandacht voor nazorg en opvolging van de activiteiten. 
 
IV. De commissie is uitgebreid tot minimaal 25 leden. 
 
V. Er is concrete aandacht voor samenwerking met andere plaatselijke kerken en gemeenten, waarbij wordt ge-

streefd naar tenminste 1 gezamenlijke activiteit. 
 
VI. Samen met de jeugdcommissie wordt er een activiteit georganiseerd gericht op onkerkelijke jongeren. 
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VII. De website van de gemeente bevat duidelijke en geschikte informatie voor bezoekers die geïnteresseerd zijn 

in het christelijk geloof en/of onze gemeente.  
 

3.1.4 Uitvoering 
Om de doelstellingen te kunnen bereiken moeten stappen worden gezet. Globaal zal dat als volgt worden uitge-
voerd en de komende jaren zal dit concreter moeten worden uitgewerkt. 
 
Ad I          De evangelisatiecommissie, en met name het bestuur, is voornemens voortdurend te zoeken naar mo-

gelijke nieuwe activiteiten. Zo moet zij altijd weer vindingrijk zijn om rand- en buitenkerkelijken in contact 
te brengen met het evangelie. Ieder mens is door God uniek geschapen en heeft soms ook zijn unieke 
benaderingswijze nodig. Gezien de huidige activiteiten zal het beleid in de komende periode met name 
zijn gericht op continuering van de bestaande activiteiten en deze waar mogelijk uitbreiden. Daarbij blijft 
de commissie alert of er aansluiting is bij de verschillende ‘doelgroepen’ en deze ook echt worden be-
reikt. 

 
Ad. II De bewustwording bij de gemeente willen we bereiken door: 

a) vermeerderen van kennis; bijv. cursussen, informatie in kerkblad etc. 
b) veranderen van de houding; bijv. toerustingsavonden 
c) veranderen van gedrag; bijv. voorzien van middelen (denk aan boekjes/ folders om uit te reiken, acti-

viteiten waarbij men kan aansluiten). 
 
Ad. III Bij alle activiteiten moet de vraag worden gesteld, hoe gaan we de nazorg en opvolging invullen. 
 Daarnaast moeten er activiteiten zijn die op elkaar aansluiten, zodat we geïnteresseerden een ‘stapje 

verder kunnen zetten’. Zoals bijv. een oriëntatiecursus. 
 
Ad. IV Door meer bewustwording en toerusting in de gemeente (zie doelstelling II) zal er meer bereidheid zijn 

om lid te worden van de commissie. 
 Meer aandacht geven aan persoonlijke werving. 
 De belijdeniscatechisanten uitnodigen om de eerste uitzwermavond na de belijdenisdienst mee op pad te 

gaan, zodat de eerste liefde niet zal verflauwen.  
 
Ad. V Deelnemen aan en het stimuleren van het interkerkelijk overleg. 
 Proberen het aantal deelnemende kerken en gemeenten uit te breiden.  
 
Ad. VI In nauw overleg met de jeugdcommissie zal worden gezocht naar mogelijkheden om onkerkelijke jon-

gens uit ons dorp in aanraking te brengen met het evangelie. Waar mogelijk kan hieromtrent ook sa-
menwerking met andere kerken of gemeenten uit ons dorp worden gezocht. 

 
Ad. VII De website van de gemeente moet worden aangepast zodat het ook een missionair hulpmiddel wordt. 

De website moet een visitekaartje van de gemeente zijn. Zoekers moeten informatie kunnen vinden over 
het christelijk geloof en zouden via de website in ‘gesprek’ moeten kunnen gaan.  

 Onderzocht moet worden in hoeverre er ook bestaande initiatieven en/of websites geïntegreerd kunnen 
worden. 

 
Tenslotte 
Als God begint waar wij zijn, moeten wij beginnen waar de mensen zijn. Maar waar zijn zij? In dit zoeken naar 
mensen is Jezus Christus ons voorgegaan. Hij wilde slaaf worden voor ons en werd Eén van ons. Toen de Heere 
Jezus Zijn leerlingen de wereld instuurde met het zendingsmandaat (Mat. 28:19), zei Hij eerst: ‘Ga’ en vervolgens 
‘predik’. Het gaan in de wereld gaat vooraf aan de verkondiging. De kerk zal haar boodschap dus niet over de mu-
ren van haar eigen gelijk moeten schreeuwen, maar zich onder de mensen begeven als leerling van Jezus. In het 
besef dat al het werk wat gedaan mag worden afhankelijk is van de zegen van God, mogen we ons gesterkt weten 
door de beloften die God in Zijn Woord heeft gegeven. Het gebed van de commissieleden zowel persoonlijk als 
gezamenlijk dient voortdurend hoge prioriteit hebben. Het is ons gebed dat God in ons werk wil meegaan, maar dat 
Hij ook wil werken in de harten van hen die we hopen te benaderen met het evangelie. 
 
3.2 Apostolaat/Zending 
Zending is de opdracht van Jezus Christus aan Zijn discipelen en daarmee aan alle gelovigen waar ook ter wereld 
en in welke tijd dan ook. De zendingsopdracht vinden we het meest uitvoerig verwoord in Matth. 28 : 18 - 20. Het is 
de climax van het evangelie: "En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in 
hemel en op de aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat Ik U geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al 
de dagen tot de voleinding der wereld". 
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Om het zendingswerk in de gemeente gestalte te geven is een zendingscommissie actief als orgaan van bijstand 
van de Algemene Kerkenraad. De taken, doelstellingen en wijze van functioneren van de zendingscommissie zijn 
vastgelegd in een reglement. De zendingscommissie is samengesteld uit gemeenteleden. Als voorzitter fungeert 
één van de ambtsdragers. Om de betrokkenheid met het diaconaat te onderstrepen is een diaken toegevoegd aan 
de commissie 
 
Voorlichting, vorming en toerusting 
Het belangrijkste in deze is de oproep tot gebed door de individuele gemeenteleden én de voorbede in de eredien-
sten. Regelmatig (en gestructureerd) zal de gemeente worden gewezen op het belang van de voorbede voor zen-
ding en evangelisatie. Van de predikanten wordt verwacht dat zij regelmatig de zending zullen gedenken in de 
voorbede. De Zendingscommissie zal hierin de Commissie Voorbede aansturen. Tevens zal de zendingsopdracht 
een plaats dienen te hebben in de prediking.  
Ter stimulering van het zendingsbewustzijn van de gemeente zal minimaal eenmaal per jaar een zendingsavond 
worden georganiseerd, waarin de gemeente wordt voorgelicht over het zendingswerk. Zendelingen of evangelisten 
worden uitgenodigd iets van hun werk te komen vertellen. Rondzendbrieven van zendingsarbeiders met wie de 
gemeente zich direct betrokken weet zullen worden gepubliceerd in het kerkblad. 
In samenwerking met de evangelisatiecommissie en de diaconie wordt eenmaal per twee jaar een voorlichtings-
avond gehouden voor de belijdeniscatechisanten. 
De informatierekken in beide kerkgebouwen worden regelmatig voorzien van informatiemateriaal over het werk van 
de GZB en IZB. 
Door middel van het kerkblad wordt de gemeente opgeroepen tot voorbede en medeleven in geestelijke en materi-
ële zin. Waar nodig en zinvol zullen bovengenoemde zaken ook via de website worden gepubliceerd. 
 
Financieel beleid 
In overeenstemming met het door de algemene kerkenraad vastgestelde collecterooster wordt in de zondagse 
eredienst gecollecteerd voor het werk van de zending en de evangelisatie. Deze collecten worden ondersteund 
door een begeleidend artikel of een folder in het kerkblad. De opbrengst is doorgaans bestemd voor het werk van 
de GZB, IZB, de Medische Zending en de Morgenlandzending. De opbrengsten van de zendingsbussen bij de 
uitgang van de kerken zijn hoofdzakelijk bestemd voor nader vast te stellen doelen binnen de GZB en IZB. De jaar-
lijkse verkoop van GZB dagboekjes wordt gecontinueerd en waar nodig gestimuleerd.  

• Stimuleren van werkvakanties door onder voorwaarden een beperkte financiële bijdrage te verlenen aan deel-
nemers.   
 

Beleidsvoornemens:  

• De zendingscommissie en het college van diakenen zoeken gezamenlijk naar wegen om de grenzen tussen 
zending en diaconaat zo veel mogelijk op te heffen. Zending en werelddiaconaat hebben veel raakvlakken. 
Een goede mogelijkheid hiertoe biedt het werelddiaconale project "Luisterend Dienen". Via de classicale zen-
dingscommissie worden contacten onderhouden met andere gemeenten. Sinds 2004 is daarom gekozen voor 
directe contacten met een zendingswerker van de GZB in het kader van het Deelgenotenproject van de GZB. 
De gemeente heeft zich garant gesteld voor een gedeeltelijke financiering van het werk van een zendingswer-
ker of zendingspredikant. 

• Het ontwikkelen en uitvoeren van een stimulerend beleid t.a.v. het zendingsbewust maken van gemeentele-
den, waaronder het promoten van werkvakanties die dat doel dienen.  

• Gemeenteleden die zich geroepen weten tot het werk in de zending in contact brengen met de Gereformeerde 
Zendingsbond (GZB) of de Inwendige Zendingsbond (IZB). Uitgangspunt blijft dat uitzending zal geschieden 
via de daarvoor geëigende kerkelijke organisaties zoals de GZB en IZB. Indien dit leidt tot uitzending zal de 
zendingscommissie zich inzetten om hiervoor financiële steun te verwerven vanuit de gemeente.  

• Steeds weer zal ernaar gezocht worden het zendingswerk zo concreet mogelijk te communiceren naar de 
gemeente .  

• In toenemende mate zal de website van onze kerkelijke gemeente gebruikt worden om de gemeente met be-
trekking tot het zendingswerk te informeren en te stimuleren. 

• Het houden van werkvakanties kan worden gestimuleerd door onder voorwaarden een beperkte financiële 
bijdrage te verlenen aan de deelnemers.   

 
 
4. Pastoraat 
 
4.1 Doel van het pastoraat 
Het pastoraat is de herderlijke zorg die Christus uitoefent over Zijn gemeente. Zij die geroepen zijn tot het ambt van 
herder en leraar, ouderling en diaken hebben daarin een bijzondere taak. Dit laat onverlet de roeping van de ge-
meente naar elkaar om te zien.  
Het reguliere pastoraat zal worden besproken en uitgewerkt in de beleidsplannen van de wijkgemeenten. 
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4.2 Intensief pastoraat 
Omdat predikanten en ouderlingen steeds vaker in aanraking komen met problemen als depressiviteit, huwelijksmoei-
lijkheden en incest(verwerking) zal de pastorale en psychosociale scholing van predikanten en ouderlingen ten zeer-
ste worden bevorderd. Samenwerking, of in ieder geval overleg, met de reguliere geestelijke en fysieke gezond-
heidszorg wordt dringend aanbevolen 
Voor een aantal vormen van pastoraat die een intensieve en langdurige inzet vragen zullen medewerkers van Kruis-
punt worden ingezet.  
Kruispunt biedt hulp aan mensen bij het verwerken van diepe emoties en psychische problemen zoals depressie, 
angst, verslaving, huwelijksproblemen, incest, seksueel geweld, rouwverwerking of burnout. Medewerkers van 
Kruispunt zijn luisteraars, géén behandelaars, en terdege geschoold en bijgeschoold d.m.v. cursussen. Bijkomend 
voordeel is dat steeds meer gemeenteleden zullen worden betrokken bij de zorg voor elkaar. 
 
Beleidsvoornemen: 

• Ontwikkeling van psychopastorale zorg in de gemeente d.m.v. het trainen en inzetten van daartoe bekwame 
gemeenteleden. De selectie van deze gemeenteleden vraagt bijzondere zorg en is vastgelegd in het document 
‘Beleidskader 2009’ van Kruispunt. 

 
4.3 Toerusting van ambtsdragers 
De toerusting en vorming van ambtsdragers blijft permanent de aandacht vragen. Naast een algemene toerusting 
van vooral beginnende ambtsdragers op het gebied van pastoraat en gesprekstechniek, is het ook noodzakelijk 
ambtsdragers toe te rusten op specifieke probleemgebieden zoals huwelijksmoeilijkheden, incest(verwerking), 
depressiviteit etc. Het uitnodigen van gekwalificeerde sprekers op deze terreinen voor vergaderingen van ambts-
dragers kan de vorming van ambtsdragers terzake bevorderen.  
 
Beleidsvoornemen: 

• Voortgaande toerusting van ambtsdragers op (psycho)pastorale gebieden, zoals pastoraat, rouwverwerking, 
crisispastoraat. 

 
5. Diaconaat 

 
5.1. Inleiding 

Diaconaat is samen te vatten in drie kernwoorden: Barmhartigheid, Gerechtigheid en Dienstbetoon. 

Diaconaat is opdracht en functie van de christelijke gemeente in de samenleving. In navolging van Christus zorg en 

aandacht geven aan mensen met zorgen en problemen. De gemeente is geroepen om, in haar getuigenis en 

dienst, teken te zijn van het gekomen en komende Rijk van God en om te leven uit het geschonken heil. De diake-

nen zijn geroepen de gemeente voor te gaan in deze opdracht, getuigenis en dienst. 

 

5.2. Gemeente en diaconaat. 

Zoals al is opgemerkt zijn de diakenen geroepen de gemeente voor te gaan in de dienst aan de naaste. De belang-

rijkste taak van de diakenen is daarom het bevorderen van het diaconale bewustzijn van de gemeenteleden. Dit 

kan worden verwezenlijkt door middel van prediking met diaconale aandachtspunten, voorbede in en door de ge-

meente, het houden van diaconale avonden en andere bijeenkomsten en het voorlichten van de gemeente via 

publicaties in het kerkblad. 
 

Beleidsvoornemen en doelstelling 

• De vergroting en verdieping van het diaconale bewustzijn van de gemeente blijft één van de belangrijke aan-

dachtspunten van het college. Zoveel mogelijk zal worden bevorderd dat de diaconale dimensie een plaats 

krijgt in de prediking. 

• Het college neemt zijn verantwoordelijkheid bij het aandragen en voordragen van personen en noden die een 

plaats krijgen in de voorbeden door de predikant i.c. de gemeente. Het college zal het werk van de commissie 

voorbede evalueren en voortzetten. 

• Onze gemeente kent geen vrouwelijke ambtsdragers, desondanks is het college zich duidelijk bewust van de 

speciale gaven waarmee God de vrouw heeft toegerust. Het college zoekt naar wegen om van deze gaven 

gebruik te maken voor het diaconaat in onze gemeente. 

• Het college zoekt naar mogelijkheden om een netwerk van personen op te bouwen waaruit signalen kunnen 

komen waar ondersteuning door de diaconie nodig is of gewenst. 

 
5.3. Persoonlijke ondersteuning. 

Ondanks de welvaart dreigen, ook in onze gemeente, personen en/of gezinnen tussen wal en schip te geraken. 

Hulp bieden aan allen, in het bijzonder aan de huisgenoten des geloofs is een diaconale grondtaak. Het is belang-

rijk om gebruik te maken van reeds aanwezige hulpverlenende instanties. 
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Als onderdeel van financiële hulp kan het college besluiten tot het verstrekken van een renteloze lening. 

 

 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• In samenwerking met het pastoraat trachten de diakenen in contact te komen met personen en/of gezinnen 

die in aanmerking komen voor diaconale ondersteuning. Deze hulp kan bestaan uit praktische en/of financiële 

hulp. 

• Ook mensen die bij geen enkele kerk ingeschreven staan, kunnen geholpen worden door de diaconie of het 

noodfonds waarin de diaconie participeert. 

 
5.4. Doelgroepen: 

Onze gemeente laat zich indelen in diverse groepen leden. Een aantal van deze groepen behoeven bijzondere 

aandacht van de diakenen i.c. de gemeente. We denken hierbij vooral aan kwetsbare groepen zoals langdurig 
zieken, mensen met lichamelijke beperkingen,   anders begaafden, vluchtelingen, langdurig werklozen, eenouder-

gezinnen, ouderen zonder pensioen en mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. 

Daarnaast willen we ook oog hebben voor ouderen, rouwenden en alleengaanden en buitenlandse werknemers. 

Ook zij hebben onze aandacht nodig, maar zij vallen niet zonder meer onder de kwetsbare groepen. 

Een aantal van deze groepen dient ook bijzondere aandacht te ontvangen van het pastoraat, maar de diaconale 

steun mag zeker niet ontbreken. 

Voor ouderen worden ontmoetingsavonden georganiseerd. Kroonjarigen (70, 75, 80 en ouder) worden na hun ver-

jaardag bezocht door de wijkdiaken.  

Voor anders begaafden wordt aangepaste catechese gehouden en er is voor hen een eigen club. 
 

Beleidsvoornemen en doelstelling - algemeen:  

• Het college tracht de problemen van gemeenteleden uit de genoemde doelgroepen in kaart te brengen en 

probeert voor hen een wegwijzer te zijn. Daartoe zal zij kennis moeten hebben en verwerven van sociale wet- 

en regelgeving, alsmede van het werk van andere hulpverlenende instanties. Een diaken is participant  in het 

WMO-Platform. 
Zo kunnen mensen doorverwezen worden naar b.v. het Kruispunt of de Herberg (de diaconie kan dan ook financië-
le steun geven voor een verblijf bij deze instantie). 
Een andere mogelijkheid is de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem waar mensen ook tijdelijk kunnen verblijven 
wanneer zij in moeilijke omstandigheden verkeren.  
 

• De Vrijwillige Hulpdienst zal waar nodig worden ingezet bij concrete praktische hulpverlening aan onder-

staande doelgroepen.  

• De diaconie zal onderzoeken of het mogelijk is een draaiboek te maken, een korte handleiding waarin staat 

wie, waar en in welke situatie en welke stichting men kan benaderen. 

• Jaarlijks bespreekt de wijkdiaken de aan zijn zorgen toevertrouwde pastoranten met de wijkouderling en de 

evangelisatieouderling. 

• Gemeenteleden die daarvoor in aanmerking komen, zullen zoveel als nodig is en in overleg met de wijkouder-

ling, diaconaal huisbezoek ontvangen van de wijkdiaken,. 

• Het college denkt na over het benoemen van een (centraal) diaconaal vertrouwenspersoon, waar men de 

moeilijke omstandigheden van zichzelf of van een ander kan melden. Naam en telefoonnummer van deze ver-

trouwenspersoon worden regelmatig vermeld in de kerkbode. Onderzocht zal worden of deze taak door een 

plaatselijk diaken of door een extern persoon moet worden uitgevoerd.  

• Het is goed dat het bekend is in de gemeente dat de mogelijkheid bestaat om gebedspunten in te dienen. Via 

de kerkbode zal de gemeente ingelicht worden over het bestaan van de voorbedecommissie. Bij de commis-

sie kunnen voorstellen voor voorbede ingediend worden via voorbede@hghg.nl 

 
Per doelgroep:  

• Langdurig zieken. Hoewel deze groep de bijzondere aandacht van het pastoraat zal genieten is de diaken 

geroepen ook hier waar nodig te helpen door het verlenen van financiële en of praktische hulp. 

• Lichamelijk gehandicapten. Gestreefd wordt naar een zo volledig mogelijke integratie van onze gehandicap-

te broeders en zusters in onze gemeente. Waar nodig zal het college zich inzetten voor de verbetering van de 

toegankelijkheid van gebouwen en voor verbetering van de voorzieningen voor audio- en visueel gehandicap-

ten. Dit in overleg met de kerkrentmeesters. 

• Anders begaafden. Gestreefd wordt naar een zo volledig mogelijke integratie van onze anders begaafde 

broeders en zusters in onze gemeente. Indien nodig zal het college een bestuurlijke en/of financiële bijdrage 

leveren aan het scheppen van aangepaste woonvormen voor verstandelijk gehandicapten. Waar nodig zullen 

de bestaande voorzieningen in eigen gemeente worden aangepast en uitgebreid. Er wordt een mapje ontwik-

keld met informatie en documentatie voor ouders/begeleiders van deze groep. 



 14

• Vluchtelingen. Het college zal zo nodig stimulering en ondersteuning bieden aan gemeenteleden die zich 

inzetten bij de hulp aan vluchtelingen. 

• Buitenlandse werknemers Het college zal zo nodig stimulering en ondersteuning bieden aan gemeenteleden 

die zich inzetten bij de hulp aan buitenlandse werknemers. 

• Ouderen. Onderzocht wordt in hoeverre de bestaande activiteiten voor ouderen als voldoende worden erva-

ren en of deze wellicht aanvulling behoeven. Indien nodig worden initiatieven genomen om in deze behoeften 

te voorzien. Het college blijft vertegenwoordigd in IGO. 

• Rouwenden. De rouwbezoeken ca. 6 weken na het overlijden van man, vrouw of kind zullen worden voortge-

zet. Dit bezoek vindt plaats in overleg met de wijkouderling. Doel van deze bezoeken is, naast de pastorale 

zorg, te onderzoeken of financiële dan wel praktische hulp nodig is. 

• Mensen die bij geen enkele kerk aangesloten zijn. Via het Sociaal Diaconaal Noodfonds kunnen mensen 

die in acute financiële nood zijn geraakt, geholpen worden. 

• Mensen die mantelzorg verlenen. Waar nodig zullen mantelzorgers worden ondersteund door de diaconie.  

 
5.5. Financiën 

Het college van diakenen beschikt over een eigen vermogen, dat zo verantwoord mogelijk wordt beheerd. Gezien 

de enorme nood in de wereld is de doelstelling dit vermogen in te zetten tot leniging van deze nood. Het kapitaal 

dat niet direct wordt gebruikt wordt op diaconale wijze belegd. Van de ingezamelde (collecte)gelden zal jaarlijks 

ongeveer 50% worden besteed aan werelddiaconale doelen. De opbrengst van de diaconale collecten wordt be-

stemd voor hulp aan de naaste in stoffelijke, lichamelijke en geestelijke nood. 

 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Vermogen: Het streven is het diaconaal vermogen op 1½ x de jaarlijkse inkomsten te houden. Een deel van 

het niet direct gebruikte kapitaal wordt belegd bij instellingen met een diaconaal winstoogmerk, zoals Oikocre-

dit. Het doel is om neutraal te begroten. 

• Collectebeleid: Het college blijft zoeken naar mogelijkheden om inhoud te geven aan zijn stelling dat in iede-

re eredienst dient te worden gecollecteerd voor een diaconaal doel. Om in de toekomst hetzelfde uitgavenpa-

troon vast te kunnen houden zal na de bereikte doelstelling van het afbouwen van het diaconaal vermogen 

gezocht worden naar de mogelijkheden van extra inkomsten uit diaconale rondgangen. Uitgangspunt hierbij is 

dat dit niet ten koste mag gaan van de kerkrentmeesterlijke inkomsten. De opbrengst van zgn. bestemmings-

collecten komt volledig ter beschikking van de doelen waarvoor is gecollecteerd. Doelstelling is om jaarlijks 

ongeveer 50% van de diaconale collecte-inkomsten te bestemmen voor binnenlandse doelen en ongeveer 50 

% voor werelddiaconale doelen. Bij het vaststellen van werelddiaconale doelen wordt geprobeerd alle conti-

nenten aan bod te laten komen.  Het streven is deze gelden zoveel mogelijk te besteden via kerkelijke kana-

len. 

• Plaats van de collecte in de dienst. Het college zoekt naar mogelijkheden om de collecte in de erediensten 

te laten plaatsvinden na de verkondiging, als antwoord op het dienstwerk van Christus, zoals dat in de predi-

king naar voren komt. Christus gaf alles aan ons (Zijn leven), de gemeente mag uit dankbaarheid iets terug-

geven.  

• Giftenbeleid: Jaarlijks wordt een collecterooster en giftenplan vastgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke 

instellingen wij dat jaar willen steunen met een financiële bijdrage. In verband met de continuïteit wordt ge-

streefd naar langdurige steun aan een beperkt aantal instellingen en projecten. Instellingen moeten kunnen 

rekenen op min of meer vaste inkomsten. Versnippering en ad hoc-beleid dienen te worden vermeden. Om de 

gemeente bij dit giftenplan te betrekken wordt er in de kerkbode en in de voorbede aandacht besteed aan de-

ze doelen die via de opbrengsten uit algemene collecten worden bekostigd. Elke aanvraag voor een gift of on-

dersteuning wordt volgens bepaalde criteria behandeld. Jaarlijks worden collecterooster en giftenplan geëva-

lueerd en vastgesteld. 

 
5.6. Werelddiaconaat.  

Het belang van het werelddiaconaat wordt door het college voluit onderschreven. Omzien naar de naaste is een 

opdracht en eigenlijk maakt het niet uit waar die naaste zich bevindt. ‘Huisgenoten des geloofs’ zijn allen die belij-

den dat Jezus Christus de Zoon van God is. 
 

Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Het college is voornemens om de steun aan werelddiaconale projecten zoveel mogelijk langs kerkelijke weg te 

doen verlopen zodat hulp wordt geboden van gemeente tot gemeente. Dit kan geschieden via Kerk in Actie en 

wel voornamelijk via het programma Luisterend Dienen.  

• Sinds dit in 2001 door de synode werd opgelegd participeert het college van diakenen in het Missionair en 

Diaconaal Aandeel (MDA) van Kerk in Actie. Jaarlijks wordt met Kerk in Actie een streefbedrag afgesproken 

waarvoor het college van diakenen een inspanningsverplichting aangaat. De gesteunde diaconale projecten 
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zijn wereldwijd. Gezocht wordt om projecten te steunen uit het Luisterend Dienen programma.  Zo mogelijk 

steunen wij deze projecten over meerdere jaren. Het streefbedrag wordt verzameld via de rondgangen in de 

eredienst, de offerschalen aan de Tafel des Heeren en het Verjaringsfonds.  

• Tevens zal worden samengewerkt met een beperkt aantal betrouwbare particuliere christelijke hulporganisa-

ties. 

• Door middel van langlopende projecten wordt ernaar gestreefd de diaconale betrokkenheid van de gemeente 

te vergroten. 

 
5.7. Toerusting.  

Het college van diakenen acht het van wezenlijk belang dat diakenen zelf over voldoende kennis en inzicht be-

schikken om te voldoen aan de diaconale opdracht. Het is daarom noodzakelijk dat zij zich toerusten c.q. worden 

toegerust. Deze toerusting zal deels gericht zijn op bezinning aan de hand van de Bijbel en deels op praktische 

diaconale zaken. 

De diakenen zullen zich ook persoonlijk oefenen in Schriftonderzoek zodat bij diaconale huisbezoeken de ‘trooste-

lijke redenen’ met verstand (en met liefde) worden gesproken 

 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

Gedurende de beleidsperiode richt het college zich op de volgende toerustingsactiviteiten: 

• De diakenen oefenen zich persoonlijk in Schriftonderzoek zodat bij diaconale huisbezoeken de 'troostvolle 

woorden uit de Schrift'  met verstand kunnen worden gesproken. 

• Bijeenkomsten van kerkelijke en niet kerkelijke organisaties zullen worden bezocht, zowel regionaal als lande-

lijk, waarvan redelijkerwijze te verwachten valt dat ze kunnen dienen tot vergroting van het diaconaal inzicht 

en 'vakmanschap'. 

• Er zal worden deelgenomen aan vormingsactiviteiten zoals cursussen en studiebijeenkomsten. 

• Landelijke en provinciale 'diaconale dagen' zullen zoveel mogelijk door een delegatie van het college worden 

bezocht. 

• Publicaties die van belang kunnen zijn voor het diaconaal functioneren, zullen worden verzameld c.q. aange-

kocht en ter beschikking van de diakenen worden gesteld. 

• Het streven is in twee vergaderingen per jaar een diaconaal onderwerp uitgebreid te bespreken. Hiertoe kan 
een gastspreker uitgenodigd worden die het onderwerp inleidt. 

 
5.8. Jeugddiaconaat 

Jeugddiaconaat is er voor, door en met de jeugd. Diaconale jeugdzorg van de gemeente is een onderdeel van de 

totale diaconale taak. Voor de praktische uitvoering hiervan is door de algemene kerkenraad een ‘jeugddiaken’ 

aangesteld die als brug fungeert tussen het jeugdwerk en de diaconie. Samen met afgevaardigden van diversen 

jeugdclubs is een jeugddiaconaatcommissie ingesteld. 

  
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Jongeren leren dat christenen een speciale opdracht hebben in dit leven, namelijk dat wij naast het liefhebben 

van God (het eerste en grote gebod) ook onze naaste(n) moeten liefhebben. 

• Jongeren bewust maken van de noden in de wereld, dichtbij maar ook veraf. 

• Het bevorderen van het diaconaat voor de jeugd (de diaconale jeugdzorg) en het diaconaat door de jeugd (de 

diaconale opvoeding en vorming van de jeugd). 

• Het stimuleren van jongeren tot het meedoen aan werkvakanties in eigen land of er buiten en ook ruimte te 

geven om de kennis en ervaringen hier opgedaan te delen met de gemeente. 

• Jongeren bewust maken van hun bestedingspatroon. 

 
5.9. Contacten met de burgerlijke overheid / participatie in projecten. 

Contacten met de burgerlijke overheid zijn erg belangrijk. In het bijzonder de gemeentelijke overheid kan en moet 

waar nodig worden gewezen op een haperend beleid voor minima en gehandicapten. Het diaconaal participeren in 

diverse bestuurlijke organisaties kan de sociale betrokkenheid van deze organisaties alleen maar verbeteren. 

 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Het college onderhoudt actief contacten met de plaatselijke overheid en de Regionale Sociale Dienst en 

neemt haar verantwoordelijkheid bij het uitoefenen van maatschappelijke functies. Vanuit het college worden 

waar nodig diakenen afgevaardigd naar of genomineerd voorbesturen e.d. zoals bijv. bij de IGO en het WMO-

Platform (zie ook 'Ouderen'). 

 
5.10. Samenwerking. 

In een samenleving waar de kerk steeds meer in de verdrukking komt en een randverschijnsel dreigt te worden is 

diaconale samenwerking van groot belang. Het college heeft de afgelopen jaren deze samenwerking nadrukkelijk 
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gezocht. Dit heeft o.a. geresulteerd in het oprichten van de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk en de Inter-

kerkelijke Terminale Thuiszorg Hardinxveld-Giessendam & Sliedrecht. 

 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Het college blijft actief zoeken naar diaconale samenwerkingsvormen met andere (plaatselijke) kerken.  

• De Stichting Interkerkelijke Terminale Thuiszorg en de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasser-

waard & Vijfheerenlanden zullen actief worden gevolgd, gestimuleerd en financieel gesteund. Een diaken zal 

zitting hebben in de Raad van Afgevaardigden. 

• Vanuit de ervaring betreffende interkerkelijke samenwerking die hiermee is opgedaan zal worden getracht een 

interkerkelijke diaconale samenwerkingsvorm te onderhouden. 

 
5.11. Milieu. 

De groeiende zorg en aandacht voor de bewaring en het herstel van het milieu is ook een diaconale taak. De aan-

tasting van de kwaliteit van het milieu is immers direct en indirect levens- en welzijnsbedreigend voor de schep-

ping. Ook onze Bijbelse opdracht om als een goed rentmeester de aarde te bebouwen en beheren mag hierin een 

duidelijke plaats hebben. 

 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Het College van diakenen maakt, allereerst intern, een aanvang met de bezinning omtrent de milieuvraag-

stukken. Getracht zal worden een bijbelse visie terzake te ontwikkelen. 

• De diaconie denkt na over het organiseren van een Michacursus waardoor de gemeente meer zicht krijgt hoe 

om te gaan met de Schepping 
 
5.12. Bovenplaatselijk werk / meerdere kerkelijke organen en vergaderingen 

Het college acht het van belang dat het bovenplaatselijk werk van onze kerk wordt gedragen door de plaatselijke 

gemeenten. Met name het werk van de Classicale Diaconale Commissie zal actief worden gevolgd. 

 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Het College volgt actief het werk van de Classicale Diaconale Commissie en andere landelijke kerkelijke en 

diaconale gremia. Waar nodig en waar mogelijk zal het college actief deelnemen aan dit werk, zowel be-

stuurlijk als uitvoerend. 

 
5.13. Interne organisatie van het College van Diakenen 

Voor een efficiënt functionerend college dient de interne organisatie op orde te zijn en op orde te worden gehou-

den. Het college zal daarvoor waar nodig gebruik maken van moderne organisatie- en managementtechnieken. Bij 

het verdelen van de taken zal met ieders wensen en kwaliteiten rekening worden gehouden. 

 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Voor het uitvoeren van voornoemd beleid zal een taakverdeling worden gezocht waarin met ieders talenten en 

deskundigheden wordt rekening gehouden. 

• De interne organisatie van het college zal op een aantal punten worden aangepast c.q. verbeterd.  

• Het college beschikt over een handboek Diaconie waarin allerlei praktische en andere zaken toegelicht wor-

den. Door middel van inlegvellen zal het handboek actueel gehouden worden. 

• De diaconie denkt jaarlijks na over het eigen functioneren 

 

 
6. Jeugdwerk 

In het slotdocument evaluatie decentralisatie is m.b.t. het jeugdwerk de volgende alinea opgenomen: 
Sinds jaar en dag worden kritische vragen gesteld over het jeugd- en evangelisatiewerk, dat was al decennia voor 
de decentralisatie het geval. Het jeugdwerk staat nu eenmaal in de frontlinie en vraagt daarom een positief kriti-
sche benadering. En dat is goed, zo houden we elkaar scherp.  Als er geen vragen meer worden gesteld over het 
jeugdwerk is dat een slecht teken, dan leeft het jeugdwerk niet meer. Jeugdwerk is gebaat bij het zoeken naar 
grenzen, als we de grenzen niet meer zoeken zijn we er al overheen of we blijven er angstvallig ver vandaan.  

 
6.1 Grondgedachte: 
Het jeugdwerk wil, in aansluiting op de opvoeding door de ouders en naast de catechese, de jongeren mede de 
weg wijzen naar een persoonlijke relatie met Christus en toerusten voor hun taak als Christen in de gemeente en 
de wereld. Hierbij is het belangrijk de Bijbelkennis van de jongeren te vergroten en hen bij te staan in de toepas-
sing daarvan in het dagelijks leven. Ook onderlinge ontmoeting wordt in het jeugdwerk gestimuleerd waardoor de 
band met de gemeente wordt bevorderd. 
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Huidige situatie: 

• Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de zondagsschool wordt wekelijks zondagsschool gehouden. 

• Er zijn jeugdclubs en jeugdverenigingen voor jongeren in de leeftijd van 9 tot ongeveer 24 jaar. 

• Iedere zaterdagavond is er een inloopavond in de eigen jeugdruimte ”De Wagon”. Nu en dan vindt een geor-
ganiseerde activiteit plaats. 

• Door middel van het jeugddiaconaat wordt gewerkt aan de diaconale bewustmaking van jongeren. De jonge-
ren bezoeken ouderen, zamelen geld in voor diaconale doelen d.m.v. verkoopacties, participeren actief in de 
organisatie van de HGJB-projecten en organiseren zelfstandig het stapeldiner. (zie ook onder diaconaat) 

• Ca. 10 maal per jaar verschijnt een jeugdpagina in het kerkblad. 

• Ouders worden toegerust voor de opvoeding van hun kinderen door middel van cursussen. 

• De leidinggevenden worden door cursussen van de HGJB toegerust voor hun werk. 

• Al dit werk wordt aangestuurd door 4 jeugdambtsdragers die zijn benoemd door de algemene kerkenraad, te 
weten 3 jeugdouderlingen en 1 jeugddiaken. Voor de praktische en secretariële ondersteuning is een jeugd-
werkcoördinator aangesteld. Deze jeugdambtsdragers en coördinator maken deel uit van de jeugdcommissie, 
die verder bestaat uit vertegenwoordigers van de jeugdclubs. De jeugdcommissie is het adviesorgaan voor de 
algemene kerkenraad m.b.t. het jeugdwerk 

 
Wat willen we doen: 

• De rijkdom van Gods Woord doorgeven aan jongeren.  

• Kerkelijk meelevende én randkerkelijke jongeren zoveel mogelijk betrekken bij de gemeente. 

• Jongeren in hun vragen en zoeken naar antwoorden op allerlei levensterreinen serieus nemen. We willen hen 
daarbij ondersteunen en invulling geven aan het “ambt van alle gelovigen”.  

• De hele gemeente en in het bijzonder de kerkenraden stimuleren om aandacht te geven aan de jongeren. Dit 
kan o.a. door belangstelling te tonen voor hun leefwereld en de activiteiten van de jeugdclubs en jeugdvereni-
gingen te volgen en bezoeken. 

 
Wat zijn de aandachtspunten:  

• Het grootste deel van de jongeren wordt bereikt via de kerkdienst. Van degenen die de kerkdiensten bezoe-
ken wordt een gedeelte ook bereikt via de catechese en/of het clubwerk. Er is een groep jongeren die nu niet 
bereikbaar is. 

• Het vinden van gemotiveerde gemeenteleden als leidinggevende van een club. 

• Pastoraat onder jongeren krijgt niet altijd de aandacht die het zou moeten hebben. 

• Jongeren worden vaak onvoldoende bereikt in de kerkdienst. 

• De doorstroming van clubleden van de ene naar de andere club verloopt vaak wat moeizaam. 

• De activiteiten van de diverse clubs zijn vaak afgestemd op denkers en niet op doeners. 
 

 
6.2 Wat willen wij doen  
 
6.2.1 Integraal plan rond kinderen en jongeren 
In onze gemeente zijn veel jongeren en ook zij  maken deel uit van de gemeente van Christus. Zij zijn de gemeente 
van de toekomst en daarom moeten we voorzichtig met hen omgaan. Het is belangrijk om een duidelijke basis te 
hebben voor goede zorg en onderwijs aan de jongeren van de gemeente. 
Vandaar dat we de komende jaren willen werken aan het ontwikkelen van integraal jeugdwerk voor jongeren. Het 
is de bedoeling te starten met het doorlichten van het jeugdwerk door een extern adviseur. Daarna wordt een visie 
opgesteld waarin de doelstellingen van het jeugdwerk duidelijk worden verwoord. Deze visie wordt uitgewerkt tot 
een plan. In dit plan komen naast een visie ook duidelijke leerlijnen voor de catechese en de clubs en verenigin-
gen.  
 
6.2.2 In de kerk 
Via de erediensten en de prediking kan een groot aantal jongeren worden bereikt. Om dit bereik zo groot mogelijk 
te doen zijn moet er aandacht zijn voor onderstaande punten:  

• Aandacht voor kinderen en jongeren in de prediking. Vooral tijdens de diensten rond ‘Kerk, school en gezin’, 
de afsluiting van de Vakantie Bijbelweek en tijdens bid- en dankdagen kunnen de kinderen meer bij de dien-
sten betrokken worden. Kinderen en tieners kunnen gebruik maken van een kerkboekje met daarin vragen 
met betrekking tot de preek, samenzang, sacramenten of feestdagen om zo de betrokkenheid met de ere-
dienst te vergroten. Het is wenselijk dat de predikanten tijdens de dienst ook refereren aan het kerkboekje. 

• Het houden van meer diensten die zijn gericht op kinderen en jongeren. (bid- en dankdagen) 

• Begrijpelijk en eigentijds taalgebruik door de predikanten. 

• Praktische invulling van de prediking. Jongeren willen graag voorbeelden waarmee ze iets kunnen.  

• Het gesprek over de preek stimuleren door minimaal 3x per jaar een preekbespreking te houden. 



 18

• In het document ‘kind, jongere en ouder(s) in de kerk’ zijn deze punten verder uitgewerkt. De aandachtspun-
ten in dit document worden jaarlijks geëvalueerd.  

• Het betrekken van jongeren bij de voorbereiding van de preekbespreking. Thema's van clubavonden laten 
aansluiten bij de prediking. 

• Twee maal per jaar wordt een gemeentebrede preekbespreking georganiseerd voor alle leeftijden. 
 

6.2.3. Verenigingswerk 
Het jeugdwerk bereikt niet alle jongeren in onze gemeente. Om dit bereik te vergroten vragen onderstaande punten 
aandacht: 

• Vergroting van het aantal clubleden door een actieve werving d.m.v. persoonlijke uitnodigingen en het houden 
van open clubavonden. 

• Tijdens huisbezoeken spreken over het belang van jeugdwerk. 

• Een verbeterde samenwerking tussen de diverse clubs en verenigingen met als doel de overgang van leden 
van de ene vereniging naar de andere te vereenvoudigen. Dit geldt tevens voor de aansluiting van jeugdvere-
nigingen met het kringwerk en verenigingen voor volwassenen. Om de overgangen van de clubs beter te vol-
gen, is in 2008 een start gemaakt met het Jongeren Opvolg Systeem (JOS). Alle jongeren van de gemeente 
worden opgenomen in een bestand, waarna gevolgd wordt welke clubs/verenigingen ze doorlopen 

• Coachen van leidinggevenden in het clubwerk. 

• Leidinggevenden motiveren om cursussen te volgen. 

• Jongeren missionair bewust maken. Het diaconaat voor, door  en onder jongeren en ouderen. 

• Verlaging van de drempel in het bijzonder voor het open jeugdwerk. Aansluiting zoeken bij de leefwereld van 
jongeren. (zie ook 6.2.8. Open jeugdwerk)  

• Onderzocht zal worden op welke manier, naast het gebruik van het huidige materiaal van de HGJB, ook het 
materiaal van het Hervormd Jeugd Contact binnen het jeugdwerk kan worden gebruikt . 

 
6.2.4. Catechese 
Catechese kan worden omschreven als onderwijs van de kerk aan haar jeugd, in het verlengde van de Heilige 
Doop, gericht op de openbare geloofsbelijdenis en de toegang tot het Heilig Avondmaal. 

• Ieder jaar wordt in april/mei het catecheseseizoen geëvalueerd. 

• Het bewaken van leerlijnen voor de catechese om overlappingen te voorkomen. 

• Het (samen met de zondagsschool) ontwikkelen van een vorm van kindercatechese. 
 

6.2.5. Jeugdpastoraat 
Aandachtspunten: 

• De gemeente bewust maken van de roeping om zuinig te zijn op de jongeren binnen de gemeente en ze te 
bewaren bij het Woord van God. 

• Het nader uitwerken van het beleidsplan t.b.v. het jeugdpastoraat om zo te komen tot een gestructureerde 
pastorale zorg aan jongeren, in het bijzonder aan die jongeren die niet worden bereikt via het verenigingswerk. 
(zie ook notitie jeugdpastoraat) 

• Jongeren die geen club of catechese volgen benaderen. 

• Bevorderen van de  communicatie tussen predikanten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdleiding enz. met 
als doel met elkaar jongeren te begeleiden die dreigen af te haken. Hiervoor zal een jeugdpastoraatgroep 
worden opgericht. 

 
6.2.6. Ouders 
Ouders zijn de belangrijkste opvoeders, daarom zal veel aandacht moeten worden besteed aan de vorming en 
toerusting van ouders. Deze toerusting kan worden gerealiseerd door: 

• In de prediking en de pastorale bezoeken de opvoeding de nodige aandacht te geven. 

• Het opstellen van een beleidsplan ten behoeve van opvoedingsavonden en opvoedingskringen  
 
6.2.7. Jeugddiaconaat 
Zie onder diaconaat. 
 
6.2.8 Open jeugdwerk 

Definitie: Open jeugdwerk is die vorm van jeugdwerk die plaatsvindt buiten het reguliere verenigingswerk. Doel-
groepen zijn kerkelijke en randkerkelijke jongeren.  

 
Het open jeugdwerk neemt vanwege zijn ontspannen en laagdrempelig karakter een eigen plaats in binnen het 
jeugdwerk. Voor dit werk beschikken we over een prachtige ruimte, De Wagon. 
 
Een steeds terugkerende vraag binnen het open jeugdwerk is, wat kunnen we de jongeren bieden? 
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Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van het open jeugdwerk en aan het programma. Welke 
activiteiten spreken aan en waar komen de jongeren op af? 
We kunnen vaststellen, dat jongeren niet meer als vanzelf op activiteiten afkomen. Er is qua PR en werving al veel 
meer aandacht nodig dan een aantal jaren geleden en bovendien moet meer en meer stevig worden geconcur-
reerd met het ‘gewone’ uitgaansleven. Maar ook de eigen jongeren moeten worden gemotiveerd. Laten we begin-
nen waar we ze kunnen vinden, binnen de grenzen van de gemeente!  Bij de catechisatie, uit de kerk (na de ere-
dienst), bij de voetbal in de sporthal en na schooltijd. 
 
Kansen 
Er zijn volop kansen en die hoeven niet per se gezocht te worden in het vermaak. Jongeren vinden het vooral pret-
tig om elkaar te ontmoeten, zich voortdurend aan elkaar te spiegelen en even te ontsnappen aan school en thuis 
en de kunst is om dat zo aangenaam en eigentijds mogelijk te maken.  
Nagedacht kan worden over andere openingstijden, zodat de Wagon ook toegankelijk is op een doordeweekse 
dag, bijvoorbeeld op dinsdag en donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur. 
Zulke momenten kunnen de loyaliteit van de jongere aan het open jeugdwerk vergroten, het wordt meer van hen-
zelf. Randvoorwaarde is dat zogenaamd licht vermaak mogelijk is als darten, poolen, gamen of tafeltennissen.  
Het organiseren van deze extra openingstijden is een extra belasting voor het Wagonteam maar het valt te over-
wegen ook ouderen uit de gemeente hiervoor in te schakelen. Als jongeren eenmaal wennen aan de drempel van 
het open jeugdwerk is de kans ook groter dat zij op de andere avonden eerder binnenlopen. 

 
Inhoud 
Gezorgd moet worden voor een goed inhoudelijk en Bijbels verantwoord element in het open jeugdwerk. Dat hoeft 
niet altijd een meditatie of een bezinningsmoment te zijn; er zijn wellicht andere mogelijkheden. Er moet gelegen-
heid zijn voor een goed gesprek, jongeren hebben meer en meer behoefte aan een oprecht luisterend oor. 
De aanwezigheid van voldoende leesmateriaal in de vorm van tijdschriften en boeken is een pré zodat de jongeren 
vrijblijvend even iets kunnen lezen. (NB: Uit een enquête van de HGJB blijkt, dat 72% van de deelnemers aan het 
open jeugdwerk ervoor kiest om de avond met gebed te beginnen en te eindigen en/of inhoudelijk iets over de Bij-
bel of een inhoudelijk thema te vertellen) 
 
Muziek etc. 
Een groot deel van de tijd en aandacht van jongeren is gericht op muziek. Eigentijdse muziek past in de context 
van de jongere. Gezorgd moet worden voor voldoende aanbod en de leiding moet goed op de hoogte zijn van de 
diverse soorten (pop)muziek, gospel etc. De Wagon mag zich hierin gerust onderscheiden en principieel zijn in de 
keuze van de muziek. Jongeren weten echt wel wat ze kunnen verwachten in De Wagon. 
 
Kortom, we moeten er voor zorgen dat we iets te bieden hebben wat uitstijgt boven de aanbieding van de wereld!  
Aandacht, liefde, geduld, begrip, tijd, interesse, gelijkheid en acceptatie. Daar ligt de kracht van het open jeugd-
werk. We dienen ons hierbij terdege te realiseren dat de leefwereld van (rand)kerkelijke jongeren soms niet geheel 
in overeenstemming is met wat wij vinden dat deze leefwereld moet zijn. Dat wil niet zeggen dat het open jeugd-
werk zich hieraan moet conformeren, maar wel dat wij daarvoor het nodige begrip kunnen opbrengen. Het gaat om 
de leefwereld die wij ze willen bieden. Is dat de omgeving en de sfeer die ze zelf opzoeken, of de omgeving en 
sfeer die we als opvoeders, jeugdleiders en ambtsdragers voor hen willen scheppen, omdat daar rekening gehou-
den wordt met God en Zijn geboden? Het gaat er niet om wat wij ervan vinden, het gaat erom wat God ervan vindt! 
En dat moet maatgevend te zijn in het open jeugdwerk. Ook kerkelijke en randkerkelijke jongeren moeten zich 
thuis voelen in de Wagon. Feit is dat in de praktijk vrijwel alleen kerkelijke jongeren de Wagon bezoeken. 
 
Het Wagonteam is aanspreekbaar voor de gebeurtenissen in De Wagon en overlegt waar nodig met de jeugd-
commissie en de jeugdambtsdragers. De verantwoordelijkheid voor het open jeugdwerk berust bij de jeugdambts-
dragers die hierover verantwoording afleggen aan de algemene kerkenraad. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 
algemene kerkenraad. De ak zal de jeugdambtsdragers waar nodig bevragen op hun beleid.  
 
Openstelling bij ‘evenementen’ 
In en door de gemeente Hardinxveld-Giessendam worden tijdens de jaarwisseling, grote voetbaltoernooien en 
andere evenementen bijeenkomsten georganiseerd voor jongeren. Tijdens deze bijeenkomsten worden de nodige 
alcoholische dranken geschonken. Om de jongeren de gelegenheid te geven bovengenoemde evenementen te 
beleven in hun eigen omgeving zal De Wagon dan worden opengesteld. Er zal voldoende bekwame leiding aan-
wezig zijn om één en ander in goede banen te leiden. 
  
Beleidsvoornemen: 

• Nader zal worden onderzocht op welke wijze De Wagon vaker kan worden opengesteld. Eventueel met inzet 
van een jongerenwerker. 

• De Wagon wordt opengesteld tijdens de jaarwisseling (ongeacht de dag/nacht). 
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• De Wagon kan mogelijk ook worden opengesteld tijdens Koninginnedag, de Elfstedentocht, WK/EK voetbal, 
de Olympische spelen, tweede Paasdag en tweede Kerstdag. Andere voornemens dan deze zullen door het 
bestuur van De Wagon worden gemeld in de jeugdcommissie. De jeugdcommissie zal hierover een besluit 
nemen en dit ter goedkeuring voorleggen aan het moderamen van de ak. Tevens kunnen bij de jaarlijkse eva-
luatie van het jeugdwerk door de ak vragen worden gesteld over afwijkingen op het vastgestelde beleid. Het 
beleid t.a.v. de openstelling tijdens sportevenementen zal iedere 2 jaar worden geëvalueerd waarbij opnieuw 
besluitvorming wordt toegepast. 

 
6.2.10 Werk onder onkerkelijke jongeren 
Dit nieuw te ontwikkelen beleidsvoornemen is bedoeld voor onkerkelijke jongeren uit ons dorp. We willen proberen 
hen op deze wijze in aanraking te laten komen met de kerk, of beter gezegd met Jezus Christus. Dit werk zal door 
zijn laagdrempelige karakter een eigen plaats dienen te krijgen binnen het jeugdwerk of evangelisatiewerk. Over de 
mogelijke invulling hiervan zal een nadere bezinning plaatsvinden. Samen met de evangelisatiecommissie zal wor-
den nagedacht over de wijze waarop deze jongeren kunnen worden bereikt.  
 
Beleidsvoornemen 
• De ontwikkeling van het werk onder onkerkelijke jongeren, waar mogelijk in samenwerking met de andere ker-

ken in ons dorp. Hierbij zal samenwerking worden gezocht met de evangelisatiecommissie van onze gemeen-
te en waar nodig met andere kerkelijke gemeenten hier ter plaatse. 

 
6.3 Financiën  
Het jeugdwerk ontvangt jaarlijks een bijdrage uit de zogenaamde verenigingscollecte. De opbrengst van deze col-
lecte, die wordt gehouden tijdens de erediensten in het openingsweekend wordt via een vaste verdeelsleutel ver-
deeld onder de diverse clubs en verenigingen. Het restant van het bedrag gaat naar het algemeen jeugdwerk, i.c. 
de jeugdcommissie. 
 
De clubs en verenigingen kunnen een lidmaatschapsbijdrage vragen. Voor bijzondere activiteiten kunnen zij een 
aanvullende bijdrage vragen van de overige deelnemers aan deze ‘collectepool’. Hierbij dient de financiële positie 
van de leden c.q. de vereniging waar de leden deel van uitmaken in het oog te worden gehouden (NB: Indien 
noodzakelijk kunnen verenigingen ten behoeve van hun leden een beroep doen op diaconale ondersteuning). Voor 
bijzondere uitgaven kunnen de clubs en verenigingen ook een beroep doen op de jeugdcommissie. De clubs en 
verenigingen zorgen zelf voor het bijhouden van hun financiën. Jaarlijks wordt een financieel overzicht voorgelegd 
aan de penningmeester van de jeugdcommissie. 
 
De jeugdcommissie heeft een aantal donateurs die jaarlijks een acceptgiro ontvangen.  
Voor bijzondere uitgaven of het aanzuiveren van tekorten kan de jeugdcommissie een beroep doen op het 
kerkrentmeesterlijk beheer. De jeugdcommissie heeft een eigen penningmeester. Financiële verantwoording wordt 
afgelegd aan de jeugdcommissie en aan het kerkrentmeesterlijk beheer. 
 
7. Vorming en toerusting 
Leren is voor de christen én voor de christelijke gemeente van wezenlijk belang. Omdat geloven en leren ondenk-
baar zijn zonder het Woord van God gebeurt deze vorming en toerusting rond de Bijbel. 
In deze tijd van toenemende vervlakking en verwereldlijking is het dringend nodig dat gemeenteleden en in het 
bijzonder (toekomstige) ouders worden toegerust in het leven vanuit het Woord en in de omgang met het Woord 
van God, maar ook in het uitdragen daarvan in gezin, kerk en maatschappij. Daarvoor zijn regelmatige onderlinge 
contacten in kring-, verenigings-, wijk- en gemeenteverband dringend noodzakelijk. 
 
De vorming van de gemeente begint in het gezin. Het onderricht aan de jongeren en hun ouders zal er daarom op 
gericht zijn hen vertrouwd te maken met de Bijbel en de belijdenisgeschriften van de kerk. Meer en meer wordt bij 
jongeren een afnemende bijbelkennis geconstateerd. Daarom dienen afspraken te worden gemaakt tussen zon-
dagsschool, jeugdwerk en catechese over de leerstof, de afbakening en de benadering.  
 

• In de komende beleidsperiode zal worden onderzocht in hoeverre een optimale aansluiting kan worden bereikt 
tussen de oudste groepen van de zondagsschool, de jongste catechesegroepen en de jeugdclubs.  

• In het verlengde daarvan zal de gemeente het gesprek en de samenwerking, in het bijzonder met betrekking 
tot de geloofsopvoeding, tussen de gemeente en de scholen (zowel het basis- als het voorgezet onderwijs) 
moeten bevorderen.  

 
7.1 Voorbereidende catechese (zondagsschool) 
De zondagsschool valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene kerkenraad en participeert in de 
jeugdcommissie. De doelgroep zijn kinderen van 4 tot 12 jaar en het doel is de kinderen te onderwijzen in Gods 
Woord. Het lesmateriaal wordt betrokken van de Hervormde Zondagsscholenbond.. 
In 2008 is door de commissie Stappenplan catechese aanbevolen te onderzoeken of de aanvangsleeftijd van de 
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catechese kan worden verlaagd naar de leeftijd van 10-12 jaar. Door de ak is deze aanbeveling overgenomen en  
in de aanloop naar deze beleidsplanperiode is door het bestuur van de zondagsschool en de jeugdambtsdragers 
reeds nagedacht over een vorm van catechese aan kinderen die het laatste jaar de zondagsschool bezoeken. In 
de komende beleidsplanperiode zal één en ander worden uitgewerkt en geëffectueerd 
 
Beleidsvoornemen 

• Werven van kinderen uit buitenkerkelijke en uit kerkelijke gezinnen voor het bezoeken van de zondagsschool. 

• Ontwikkelen van een vorm van catechese voor de kinderen die het laatste jaar de zondagsschool bezoeken 
 
7.2 Catechese 
Catechese is allereerst de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Jaarlijks wordt aan het eind van het sei-
zoen de catechese geëvalueerd door de catecheten. Tevens wordt dan overlegd over de opzet en de inhoud van 
de catechese in het nieuwe seizoen en om elkaar te informeren over de gekozen vorm(en). Hoewel het beleid t.a.v. 
de catechese een eerste verantwoordelijkheid is van de wijkkerkenraden is het nuttig om een aantal algemene 
uitgangspunten en beleidsvoornemens te formuleren. 
 
In de loop der jaren is meer aandacht ontstaan voor de leefwereld van de catechisanten en hun vragen, maar ook 
voor het gesprek met jongeren. Het overbrengen van de zaken van Gods Koninkrijk is meer dan vroeger een zoek-
tocht geworden naar het leergesprek om zo te komen tot een echte ontmoeting tussen de behandelde leerstof en 
de positie van de jongeren. Het streven is daarom de catechesegroepen niet groter te doen zijn dan ongeveer 15 
personen. 
 
Om de catechese waar mogelijk te verbeteren is in 2008 een stappenplan opgesteld. De aanbevelingen van de 
Commissie Stappenplan zijn door de algemene kerkenraad overgenomen. Naast de predikanten en evt. de kerke-
lijk werker zullen waar mogelijk daartoe geschoolde en geestelijk bekwame gemeenteleden en/of ambtsdragers 
worden ingezet voor de catechese. Bijbels gezien is de catechese zaak èn taak van de gemeente, waarbij predi-
kanten en ouderlingen een bijzondere taak hebben om de jongeren vertrouwd te maken met de Schriften, maar 
waarin ook gemeenteleden met de hun geschonken gaven kunnen participeren. 
 
Binnen de catechese neemt de belijdeniscatechese een belangrijke plaats in. Deze vorm van catechese maakt het 
mogelijk de grondlijnen van het christelijk geloof te behandelen in een context van persoonlijke betrokkenheid. De 
periode rondom de belijdeniscatechese kan een belangrijke betekenis krijgen in het leven van hen die Gods Naam 
in de gemeente willen belijden.  
 
Beleidsvoornemen:  

• Met inachtneming van de autonomie van de wijkkerkenraden zal door de algemene kerkenraad worden ge-
zocht naar wegen en middelen tot verbetering van de catechese. 

 
7.3 Huwelijkscatechese 
Er bestaat de nodige zorg over de huwelijken, het toenemende aantal echtscheidingen en het ongehuwd samen-
wonen.  
 
Beleidsvoornemen: 

• In de beleidsperiode zal onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad de huwelijkscatechese voor 
aanstaande en pas gehuwde echtparen worden voortgezet. 

 
7.4 Catechese aan anders begaafden 
Voor een groep verstandelijk gehandicapte gemeenteleden wordt een speciale catechese gehouden. 
 
Beleidsvoornemen: 

• Deze vorm van catechese zal in de komende beleidsperiode worden gecontinueerd.  

• Indien gewenst worden catechisanten verder begeleid op weg naar het afleggen van geloofsbelijdenis. 
 
7.5 Onderwijs op openbare basisscholen 
Op de openbare basisscholen wordt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad het godsdienston-
derwijs verzorgd door de kerkelijk werker in de groepen 6, 7 en 8. Door de kennismaking met het christendom via 
verhalen, symbolen en gebruiken kunnen de leerlingen inzicht krijgen in de wereld van het christelijk geloof en 
krijgen ze via woorden en taal de nodige handvatten om na te denken over hun eigen levensbeschouwing. Omdat 
de hervormde gemeente opdrachtgever is gaat het om een vorm van presentie en dienst. Door zichtbaar aanwezig 
te zijn in de openbare school wordt een tegenreactie gegeven op de steeds verdergaande privatisering van de 
godsdienst. Tegelijk is het ook een dienst aan de openbare school; er wordt een aanbod van christelijke levensbe-
schouwelijke vorming gedaan die de openbare school zelf niet kan en niet mag bieden. Ongeacht de achtergrond 
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van de leerlingen moeten zij zich in dit godsdienstonderwijs thuis kunnen voelen en tot hun recht kunnen komen. 
Bij afwezigheid kan de kerkelijk werker een beroep doen op leden van de evangelisatiecommissie. 
 
Beleidsvoornemen: 

• Continuering van het huidige beleid en positief inspelen op de mogelijkheden die zich voordoen. 
 
7.6 Gemeenteavonden 
Naast de door de wijkkerkenraden te organiseren wijkavonden is het tevens mogelijk gemeenteavonden te beleg-
gen over zaken die de gehele gemeente betreffen. Op deze avonden zullen in ieder geval die zaken worden be-
sproken waar volgens de kerkorde de gemeente in moet worden gekend of gehoord. Een gemeenteavond kan ook 
worden belegd als de gemeente aangeeft over een bepaalde zaak nader te willen worden geïnformeerd. In de 
week van voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal wordt een gemeenteavond gehouden waarin 
de gemeente wordt toegerust m.b.t. het Heilig Avondmaal. Deze avonden worden bij toerbeurt verzorgd door de 
predikanten en de kerkelijk werker. 
 
Beleidsvoornemen: 

• Gemeenteavonden over zaken die de gehele gemeente aangaan zullen worden belegd met inachtneming van 
de kerkordelijke regels. 

 
7.7 Kring-, verenigings- en clubwerk 
Veel kringen en groepen houden zich bezig met bijbelstudie en onderlinge toerusting. Een deel daarvan wordt 
(be)geleid door een ambtsdrager of de kerkelijk werker. Sommige kringen zijn volledig zelfstandig en het is moge-
lijk  dat de kerkenraden op de hoogte zijn van het bestaan van een huiskring. Helaas nemen niet alle gemeentele-
den deel aan het kringwerk. 
Naast het kringwerk kennen we binnen de gemeente nog diverse verenigingen. Deze functioneren in het algemeen 
onafhankelijk. Om het contact met deze verenigingen te onderhouden is het noodzakelijk dat jaarlijks enkele vere-
nigingsavonden worden bezocht door afgevaardigden van de kerkenraden. In ieder geval zullen de jaarvergaderin-
gen door een afvaardiging van de kerkenraden worden bezocht.  
Ook worden nog de bijbelstudiekringen en winteravondlezingen gehouden. Hierbij neemt de uitleg van de bijbel en 
de belijdenisgeschriften een belangrijke plaats in en is er ook gelegenheid daarover met elkaar van gedachten te 
wisselen. Het kringwerk is een verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. De winteravondlezingen worden cen-
traal georganiseerd en worden afwisselend verzorgd door één van de predikanten en de pastoraal medewerker. 
 
Mannenvereniging 
De vergaderingen worden bezocht door een kern van zeer trouwe leden. De bijeenkomsten worden door de goede 
gesprekken naar aanleiding van de ingeleide thema’s ervaren als opbouwend en samenbindend. Door een groter 
ledenaantal en een andere leeftijdsopbouw zou de continuïteit van dit werk beter gewaarborgd kunnen zijn. Er 
wordt ook plaats ingeruimd voor actuele onderwerpen, die worden belicht vanuit Schrift en Belijdenis.  
 
Vrouwenverenigingen 
Onze gemeente heeft drie vrouwenverenigingen, die ieder in een vaste frequentie bijeenkomen. De verenigings-
avond of -morgen is gesplitst in een meditatief en een actief gedeelte. Enkele malen per jaar wordt een externe 
spreker of spreekster uitgenodigd. In het actieve gedeelte van de avonden worden allerlei soorten handwerken 
vervaardigd. Jaarlijks wordt een verkoping gehouden waarvan de baten bestemd zijn voor de zending (zendings-
krans) of voor het werk in eigen gemeente (vrouwenvereniging). Deze situatie bestaat sinds vele jaren tot ieders 
tevredenheid. Binnen de verenigingen bestaat geen behoefte om hierin veranderingen aan te brengen. 
 
‘t Lichtpunt 
Dit is een vereniging voor anders begaafde gemeenteleden. Het is goed dat er een vereniging is waar deze ge-
meenteleden onder elkaar kunnen zijn. Gezocht wordt naar mogelijkheden om hen waar mogelijk te betrekken bij 
het gemeenteleven. De leden van ’t Lichtpunt worden bij de jaarlijkse opening van het winterwerk uitgenodigd voor 
de broodmaaltijd en de preekbespreking. 
 
Beleidsvoornemen 

• De deelname aan het kring- en verenigingswerk stimuleren door daaraan aandacht te besteden in het kerk-
blad en bij de gesprekken in de huisbezoeken. 

 
7.8 Kerk en Israël 
Door de algemene kerkenraad is een commissie Kerk en Israël ingesteld. De commissie heeft tot taak de gemeen-
te te informeren over haar relatie met Israël en na te denken over de mogelijkheden om de betrekkingen te verdie-
pen. 
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Beleidsvoornemen 

• De commissie zal trachten de Bijbelse visie op Israël in de gemeente te verbreiden door: het geven van voor-
lichting over de relatie met het volk van Israël door artikelen in het kerkblad; het regelmatig organiseren van 
voorlichtingsavonden, eventueel in overleg met andere kerkelijke organen; aandacht vragen voor de plaats 
van Israël in de prediking, het gebed en de voorbede. Met deze activiteiten wil men de gemeente meer bewust 
maken van de bijbelse beloften voor het volk van Israël.  

 
8. Vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk beheer 

 

8.1 Samenstelling 
Het college van kerkrentmeesters is samengesteld uit alle ouderlingen-kerkrentmeester van de gemeente en de 
door de algemene kerkenraad benoemde kerkrentmeesters. In overleg met de algemene kerkenraad is het aantal 
leden bepaald op 9. Het college wordt geassisteerd door een ambtelijk secretaris. 
 
Beleidsvoornemen 
Vooralsnog is er geen aanleiding het aantal (ouderlingen)kerkrentmeesters te wijzigen. 
 
8.2 Taakstelling 
Het college van kerkrentmeesters is, naar de bepalingen van de kerkorde, de ordinanties en de plaatselijke rege-
ling, belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente in zijn geheel, voor zover niet van 
diaconale aard. Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en ordinanties is het college voor de uitvoering 
van zijn taak verantwoording schuldig aan de algemene kerkenraad. Het verricht zijn werkzaamheden in overleg 
met de algemene kerkenraad en voor zover dit noodzakelijk is met het college van diakenen en de organen van 
bijstand. 
 
8.3 Gebouwen 
 
8.3.1 Algemeen 
Door het college van kerkrentmeesters worden zes in eigendom van de gemeente zijnde gebouwen beheerd: 
- Oude Kerk, Peulenstraat 234 
- Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57 
- Pastorie wijk 1 - Vinkeweer 3 
- Pastorie wijk 2 - Stationsstraat 6 
- Pastorie wijk 3 - Peulenstraat 236 
- Hervormd Centrum - Talmastraat 9 
 
Beleidsvoornemen 

• Voor alle gebouwen zal een meerjaren onderhoudsprogramma worden opgesteld. en voor zover realiseerbaar 
ook voor het overig onderhoud. 

• Tijdens de vorige beleidsperiode zijn door de burgerlijke gemeente soms plannen ontwikkeld waarbij ook de 
eigendommen van onze gemeente dreigden te worden betrokken. De ontwikkelingen dienaangaande zullen 
nauwlettend worden gevolgd. 

 
8.3.2 Oude Kerk  
Dit gebouw bestaat uit een kerkruimte, de bijgebouwen en de toren en is eigendom van onze kerkelijke gemeente. 
De kerkzaal heeft een capaciteit van ± 1.000 zitplaatsen. Verder zijn een kerkenraadskamer, een kerkvoogdijka-
mer, een jeugdzaal en een ruime bergzolder in het gebouw aanwezig. De kerkvoogdijkamer en de jeugdzaal wor-
den tijdens erediensten gebuikt voor de kinderoppas. De zolder is ook gedeeltelijk in gebruik voor het administratief 
archief en wordt als opbergruimte gebruikt voor diverse verenigingen en commissies voor hun werkmaterialen.. 
De toren is een rijksmonument. Op grond hiervan kan voor onderhoud en eventuele restauratie een beroep worden 
gedaan op subsidiëring. Voor het onderhoud van de toren wordt een nieuw onderhoudsplan opgesteld voor de 
periode 2012–2015. Op basis van dit plan zal voor deze periode tevens subsidie worden aangevraagd. Van de 
subsidie voor de laatste restauratie is in 2009 het laatste bedrag ontvangen, aanvullende ontvangsten worden niet 
verwacht.  
Onderhoud en andere kosten van de Oude Kerk zijn voor rekening van de kerkelijke gemeente. Ook het orgel (in 
gebruik genomen in 1875) is door diverse “restauraties” en onderhoudshandelingen zodanig veranderd dat dit niet 
meer als monument wordt erkend. Voor het interieur van de kerk is een onderhoudsplan opgesteld en dit wordt 
regelmatig bijgesteld. Jaarlijks vindt een inspectie plaats door de Monumentenwacht en op basis van hun rappor-
tage worden eventuele reparaties uitgevoerd. 
Voor de wekelijkse schoonmaak zijn een aantal vrijwilligers beschikbaar. Jaarlijks vindt een grote schoonmaak 
plaats met behulp van een aantal gemeenteleden. 
Het torenuurwerk wordt door een vrijwilliger verzorgd. Het uurwerk wordt tweemaal per week handmatig opgewon-
den.  
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De kerk wordt voornamelijk gebruikt voor de erediensten van de wijkgemeenten 2 en 3. Voor beide wijken is een 
koster aangesteld. Overwogen zal nog moeten worden of hiervoor ook vervangers moeten worden gevraagd. 
 
 
8.3.3 Nieuwe Kerk  
De kerkzaal heeft een capaciteit van ± 400 zitplaatsen. Daarnaast is er een kerkenraadskamer, een bijzaal en een 
vergaderruimte die ook wordt gebruikt voor de kinderoppas. De grond is inmiddels in eigendom verworven en is 
geheel eigendom van de kerkelijke gemeente. 
Onderhoud geschiedt volgens een opgesteld schema. Daarnaast vindt jaarlijks een inspectie plaats door de Mo-
numentenwacht. Op basis van hun rapportage worden eventuele reparaties uitgevoerd. 
Voor de schoonmaak is een werkster in dienst die haar werkzaamheden uitvoert in overleg met de verantwoordelij-
ke kerkrentmeester. Ook hier wordt jaarlijks in samenwerking met een aantal gemeenteleden een grote schoon-
maakbeurt gehouden. 
De Nieuwe Kerk wordt voornamelijk gebruikt door wijk 1. Er is een koster aangesteld, die samen met zijn zoon de 
overeengekomen werkzaamheden uitvoert. 
 
Beleidsvoornemen:  

• De kerkgebouwen in zo optimaal mogelijke staat houden voor het gebruik voor de erediensten en andere bij-
eenkomsten. Voor het onderhoud zal daarbij rekening worden gehouden met de door de Monumentenwacht 
opgestelde inspectierapporten en voor de toren met het voor de subsidiebepaling opgestelde onderhoudsplan. 

 
8.3.4 Pastorieën 
Het meerjaarlijks onderhoud zal volgens de onderhoudsplanning worden uitgevoerd. 
De pastorie aan de Peulenstraat wordt sinds maart 2009 bewoond door de predikant van wijkgemeente 3. De in-
richting is in de afgelopen jaren vernieuwd w.o. de keuken en de badkamer. Ook is waar nodig nieuwe vloerbedek-
king gelegd. In de komende periode worden geen bijzondere onderhoudswerkzaamheden verwacht. 
De pastorie aan de Stationsstraat is in 2010 betrokken door de nieuwe predikant van wijkgemeente 2 Noord. Waar 
nodig is toen intern onderhoud gepleegd en is de pastorie van nieuwe stoffering voorzien. In de komende beleids-
periode  wordt geen bijzonder onderhoud verwacht. 
De pastorie aan de Vinkeweer wordt sinds oktober 1994 bewoond door de predikant van wijkgemeente 1 Oost. 
Incidenteel zijn wat zaken opgeknapt. In de komende jaren zal worden nagegaan of aanpassingen en/of vernieu-
wingen noodzakelijk zijn. 
In de na 1 mei 2004 ingetreden regelingen zijn t.a.v. de verdeling van de kosten van onderhoud nadere omschrij-
vingen gegeven. Wel is besloten om de tuinen van de pastorieën in het voor- en najaar een onderhoudsbeurt te 
geven op kosten van de gemeente.  
 
Beleidsvoornemen:  

• De staat van de inrichting en stoffering van de pastorie Vinkeweer beoordelen en zo nodig actie ondernemen 
om deze aan te passen aan de eisen van de tijd. 

 
8.3.5 Hervormd Centrum 
Doel van het Hervormd Centrum is allereerst onderdak bieden aan het verenigingswerk en andere bijeenkomsten 
van de gemeente. Daarnaast wordt het centrum verhuurd voor bijeenkomsten, cursussen, bruiloften etc. Het be-
stuur van het Hervormd Centrum bestaat uit 3 kerkrentmeesters, 1 bestuurslid op voordracht van de jeugdcommis-
sie en 1 gemeentelid.  
Een belangrijke huurder is de Nederlands Gereformeerde Kerk die het Hervormd Centrum gebruikt voor de ere-
diensten en tevens ruimten gebruikt voor kerkelijke en verenigingsactiviteiten. Momenteel is ook een zaal verhuurd 
aan de christelijke peuterspeelzaal Flierefluiter voor de dagopvang. Aangezien hiervoor nieuwbouw in voorberei-
ding is zal dit gebruik eindigen met als gevolg een verlies van vaste huurinkomsten. 
Voor het onderhoud zal de huidige staat worden beoordeeld en zal een planning worden opgesteld voor het uit te 
voeren onderhoud. Tot heden heeft het Hervormd Centrum nog steeds geen bijdrage uit de financiële middelen 
van de gemeente nodig gehad. 
 
Beleidsvoornemen:  

• Voor het Hervormd Centrum zal een evenwichtig beleid worden gevolgd. Het eigen werk in de gemeente zal 
hierbij steeds de prioriteit hebben. Anderen, naar we hopen ook onze eigen gemeenteleden, kunnen voor het 
houden van hun feestelijke bijeenkomsten met inachtneming van de gestelde voorwaarden en tegen de gel-
dende tarieven gebruik maken van het centrum. 

• Aangezien het “oude” gedeelte is heringericht kan de komende beleidsperiode de noodzaak ontstaan om zaal 
D opnieuw in te richten. Verder is er het voornemen de entree aan te passen. 

• Bij de Oude Kerk wordt een ruimtegebrek ervaren voor de kinderoppas. Mogelijk zal dit er toe leiden dat in de 
toekomst de kinderoppas naar het Hervormd Centrum zal worden verplaatst. Hiervoor zullen dan de nodige 
voorzieningen moeten worden getroffen. 
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8.3.6 Gebruik kerkgebouwen 
De kerken zijn in principe alleen beschikbaar voor het houden van erediensten, waaronder ook rouw- en trouw-
diensten. Daarnaast worden de gebouwen ook in beperkte mate in gebruik gegeven voor koor- en zangavonden, 
orgelconcerten, dankstonden e.d. Soms wordt het gebruik van het gebouw gevraagd voor andere bijeenkomsten. 
Toestemming wordt eerst gegeven wanneer dit in overeenstemming is met het doel van de kerkgebouwen. Beleid 
is dat bij beschikbaarstelling de bijeenkomst altijd geopend en gesloten zal worden met gebed en ook hetgeen 
verder ten gehore wordt gebracht dient te voldoen aan onze eisen van betamelijkheid. Zo nodig zal over het be-
schikbaar stellen van de kerkgebouwen overleg worden gepleegd met de algemene kerkenraad. Voor het gebruik 
van de kerkgebouwen, buiten de eerder genoemde diensten, is altijd de toestemming vereist van het college van 
kerkrentmeesters. 
Over de voorwaarden waaronder de kerkgebouwen ter beschikking worden gesteld zal nog verder worden nage-
dacht. In ieder geval wordt geëist dat de gebruiker zorgt voor de aanwezigheid van bevoegde EHBO’ers en/of 
BHV’ers.  
Voor eigen verenigingen is het gebruik gratis. Voor gebruik door derden wordt nog onderzocht of een vergoeding 
moet worden gevraagd. 
 
Beleidsvoornemens:  

• Het in gebruik geven van de kerkgebouwen zal volgens de huidige regels worden gecontinueerd. in de ko-
mende periode zal worden nagegaan of hiervoor een vergoeding in rekening moet worden gebracht; 

• Gestreefd zal worden naar een zo hoog mogelijke veiligheid in de gebouwen. Daarbij zullen de door de over-
heid gestelde regels in acht worden genomen. Om zo nodig hulp te verlenen zullen daartoe bekwame ge-
meenteleden worden gevraagd ons hierin te ondersteunen. Waar nodig zal ook voor verdere opleiding worden 
gezorgd. 

 
8.3.7 Veiligheid 
Voor de beide kerkgebouwen en het Hervormd Centrum zijn door de burgerlijke gemeente gebruiksvergunningen 
verleend. Deze gebouwen voldoen nu aan de wettelijk gestelde eisen. Nauwlettend zal worden toegezien dat de 
gebouwen blijven voldoen aan de wettelijke eisen en dat verlenging van de vergunningen tijdig zal worden aange-
vraagd. Voor eventuele calamiteiten is een ontruimingsplan opgesteld. Dit zal waar nodig jaarlijks worden bijge-
steld. Het voornemen is om dit jaarlijks met een oefening te testen 
 
Beleidsvoornemen:  

• De gebouwen in zodanige staat houden dat zij voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
8.3.8 EHBO 
Met een aantal EHBO’ers is afgesproken dat zij zo nodig hulp zullen verlenen in de erediensten. Daarnaast zijn er 
enkele ambtsdragers die in geval van nood eveneens hulp kunnen verlenen. Voor de EHBO’ers zijn vaste plaatsen 
gereserveerd. Gebleken is dat niet in alle diensten mensen met de nodige kennis aanwezig zijn. Het toezicht op de 
aanwijzing van personen voor het uitvoeren van calamiteitstaken is opgedragen aan één van de kerkrentmeesters.   
Bij de aanstelling van nieuwe kosters zal de eis worden gesteld dat zij in het bezit zijn van een geldig EHBO-
diploma. In de huidige situatie wordt daaraan nog niet voldaan. Wel wordt hier aandacht aan geschonken.  
 
 
Beleidsvoornemen: 

• De benoemde kosters in overleg een EHBO- of BHV-cursus laten volgen zodat ook zij voldoen aan de door de 
overheid gestelde eisen. 

• Daarnaast gemeenteleden werven voor het vervullen van de veiligheidsfunctie in de erediensten en andere 
door en voor de gemeente georganiseerde bijeenkomsten. Zo nodig worden middelen beschikbaar gesteld om 
de wettelijk benodigde bevoegdheden te verkrijgen.  

 
8.4 Financiën 
De financiën van de gemeente vereisen voortdurende zorg. De dubbele morgendiensten zijn een extra kostenpost 
en er is al jarenlang sprake van een dalend aantal gemeenteleden. Hoewel de onkerkelijkheid toeneemt hopen en 
bidden we dat deze daling zal stoppen en de gemeente weer mag gaan groeien. Daling van het ledental leidt ertoe 
dat ook het financiële beleid daarop moet worden afgestemd. De gemeenteleden zullen hierover steeds weer moe-
ten worden geïnformeerd en er van worden bewust gemaakt dat ook zij daarin een taak hebben. 
Een lichtpuntje is de exploitatie van het Hervormd Centrum. Sinds onze gemeente dit gebouw in 1971 in exploitatie 
heeft genomen is het niet nodig geweest vanuit de algemene middelen van de gemeente een bijdrage in de exploi-
tatie te leveren. De verwachting is dat ook in de komende jaren een sluitende exploitatie kan worden verkregen en 
daarom is daarvoor ook geen toekomstige bijdrage geraamd. 
Voor de eerstkomende jaren is een meerjarenbegroting gemaakt. Uitgangspunt hierbij is geweest dat de kosten 
jaarlijks met 2% zullen stijgen. Om financieel gezond te blijven zullen dan de inkomsten ook moeten stijgen. Welis-
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waar is de gemeente niet onbemiddeld en is er een financiële buffer om tegenvallers op te vangen maar toch zal 
moeten worden getracht de inkomsten op peil te houden. 
In de meerjarenbegroting is ook uitgegaan van een aanpassing van de waarde van de collectebonnen om uiteinde-
lijk weer te koen tot een sluitende begroting.  
Wel zijn een aantal risico’s te onderkennen:  

• afname van de grootte van de gemeente. Aan de ene kant door overlijden, vertrek van leden uit de gemeente 
en mensen die hun lidmaatschap opzeggen. Voor de wijkgemeenten geldt hier bovendien nog de mogelijkheid 
om te perforeren naar een wijkgemeente van voorkeur. In hoeverre dit ook invloed zal hebben op b.v. het aan-
tal c.q. de tijdsverdeling van de predikanten en kerkelijk werker is niet voorspelbaar. 

• Om de bijdrage van de plaatselijke gemeenten binnen de perken te houden wordt door de PKN een systeem 
ontwikkeld om de financiën beter te beheersen en ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe le-
denadministratie. De financiële crisis heeft ook invloed gehad op het pensioenfonds voor de predikanten; dit 
veroorzaakte een verhoging van de kosten. Ook verdere egalisering van de lasten van de predikanten heeft 
geleid tot hogere kosten. In hoeverre hier, mede door externe omstandigheden, verandering in gaat komen is 
niet te bepalen. 

 
Beleidsvoornemens: 

• De financiële ontwikkelingen nauwlettend volgen en zo nodig maatregelen (proberen te) treffen om inkomsten 
en uitgaven met elkaar in overeenstemming te brengen. 

• Als gevolg van de vacatures is de waarde van de collectebonnen niet regelmatig verhoogd. Het beleid wordt 
om elke twee jaren de waarde van de collectebonnen aan te passen aan de algemene waardeontwikkeling. 

 
8.5 Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt door onder verantwoordelijkheid van de aangewezen kerkrentmeester onderhouden 
door twee vrijwilligers. Na de vorming van de PKN zijn er wijzigingen aangebracht in het systeem van de ledenad-
ministratie. De ontwikkelingen en invoering van deze wijzigingen hadden een moeizaam verloop. Daarnaast wordt 
ook gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw ledenadministratiesysteem. Dit systeem biedt de mogelijkheid dat 
het door de ambtsdragers zelf kan worden geraadpleegd. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de leden-
administratie in de afgelopen periode heel veel tijd heeft gevraagd. De vraag rijst of het op termijn qua tijdsbeslag 
nog wel mogelijk is dit in de avonduren bij te houden. De ontwikkelingen worden gevolgd en zo nodig worden de 
nodige maatregelen genomen.  
 
Beleidsvoornemens: 

• Als gevolg van de vorming van de PKN moeten de ledenadministraties van de gefuseerde kerken worden sa-
mengevoegd. Hiertoe zijn op landelijk niveau maatregelen genomen om te komen tot één systeem. De ont-
wikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijk-
heden om bepaalde zaken vast te leggen in het systeem die van belang zijn voor het functioneren van de ge-
meente.  

 
8.6 Kerkblad “De kerk roept” 
 
8.6.1  Organisatie 
Het kerkblad wordt uitgegeven In samenwerking met de Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld. Met uitzonde-
ring van de vakantieperiodes verschijnt dit blad wekelijks. Voor het beheer is een commissie gevormd en deze 
pleegt overleg over het aantal uitgaven en over de financiën. Vanaf de oprichting in 1945 wordt dit blad gedrukt 
door drukkerij Tuytel.  
 
8.6.2  Medewerkers 
Voor de verdeling is de gemeente in wijken verdeeld. Binnen deze wijken worden de kerkbladen onder de bezor-
gers verdeeld door de blokhoofden. Er zijn 85 jongens en meisjes actief die de kerkbladen bij de abonnees bezor-
gen. Daarnaast zijn er ca. 25 postabonnementen. 
 
8.6.3 Financiën 
Door de abonnees wordt abonnementsgeld betaald. Bij enkele personen wordt i.v.m. bijzondere omstandigheden 
het kerkblad gratis bezorgd. Bij de verzending van de acceptgirokaarten wordt tevens het verzoek gedaan om zo 
mogelijk iets extra’s over te maken wat ook door een aantal leden wordt gedaan. Tot heden kunnen de kosten 
worden bestreden uit de opbrengsten van de abonnementsgelden. Om de prijs zo laag mogelijk te houden zullen 
de kosten goed worden bewaakt. Een grote kostenpost zijn de drukkosten. 
 
Beleidsvoornemens 

• Een kostendekkende exploitatie van het kerkblad. 

• Regelmatig overleg met de Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld m.b.t. de uitvoering, de kosten en de 
abonnementsprijs.  
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8.7 Uitzenden van kerkdiensten en bijeenkomsten 
 
8.7.1  Huidige situatie 
De kerkdiensten worden momenteel uitgezonden met behulp van een zenderinstallatie, waarbij de luisteraars een 
eigen luisterkastje hebben. Voordeel van dit systeem is dat het zeer flexibel is. Na een aanvraag kan direct een 
luisterkastje worden geplaatst en kan men de uitzendingen beluisteren. Er zijn over het algemeen weinig klachten. 
Circa 145 personen hebben een luisterkastje in gebruik. Daarnaast zijn in zorgcentrum Pedaja enkele kastjes ge-
plaatst voor gemeenschappelijk gebruik. 
 
8.7.2  Ontwikkelingen 
Ook op dit gebied gaan de ontwikkelingen door. Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van het direct uitzen-
den van kerkdiensten en bijeenkomsten via internet. Daarbij is het zelfs mogelijk om gebruik te maken van came-
ra’s om de dienst visueel; te kunnen volgen. Ook zien we dat gemeenteleden zelf een scanner kopen waarmee ze 
onze diensten maar ook van vele andere kerken, die van eenzelfde systeem gebruik maken, kunnen beluisteren.  
 
8.7.3  Vergoeding 
Momenteel betalen de gebruikers van een luisterkastje een bijdrage van € 5 per maand. Daarnaast hebben veel 
luisteraars nog een busje thuis waarin een bijdrage voor de collecten kan worden gedaan. Een klein aantal heeft 
het college van kerkrentmeesters gemachtigd met de inning van het abonnement tevens een bijdrage voor het 
college van kerkrentmeesters en/of de diaconie af te schrijven. Incidenteel worden door luisteraars ook bijdragen 
voor de collecten overgemaakt. 
 
Beleidsvoornemen 

• Onderzoek naar de mogelijkheid tot uitzending van de kerkdiensten en bijeenkomsten op andere wijze, b.v. 
via internet. 

 
8.8 Predikanten 
Momenteel zijn drie predikanten op fulltime basis in onze gemeente werkzaam. Gezien de financiële vooruitzichten 
is de verwachting dat dit de eerstkomende jaren niet zal worden gewijzigd. 
Als gevolg van de mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde wijkgemeente hebben er flinke verschuivingen 
plaatsgevonden m.b.t. het aantal leden/pastorale eenheden van de wijkgemeenten. Hoewel de werkdruk van de 
predikant niet alleen afhankelijk is van het aantal leden/pastorale eenheden, ook de leeftijdsverdeling kan een rol 
spelen, heeft dit ertoe geleid dat de werkdruk inmiddels onevenredig is verdeeld over de drie predikanten. Gedeel-
telijk wordt dit ondervangen door gerichte inzet van de kerkelijk werker. In verband daarmee zijn ook in de regelin-
gen met de predikanten, welke vastgelegd zijn in de bijlage bij de beroepsbrief, enkele aanvullingen opgenomen 
die afwijken van de generale regeling voor de predikantstraktementen. De ontwikkelingen in de verdeling van het 
aantal leden/pastorale leden over de wijken zal steeds worden gevolgd.   
 
Beleidsvoornemen 

• Gezien het dalend aantal gemeenteleden zal er geen reden zijn tot uitbreiding van het aantal predikantsplaat-
sen. 

 
8.9 Personeelsvoorziening 
 
8.9.1 In dienst zijnde medewerkers 
Vier personen hebben een dienstverband met onze gemeente, t.w. 1 kerkelijk werker, 2 kosters en 1 interieurver-
zorgster. Daarnaast zijn er voor het Hervormd Centrum een beheerder (op fulltime basis) en andere medewerkers 
(op parttime basis) in dienstverband werkzaam.  
De kerkelijk werker heeft naast de ondersteuning van de predikanten in hun pastoraal werk ook diverse andere 
taken in de gemeente. In hoeverre er wijzigingen in deze taakverdeling zullen moeten aangebracht is in belangrijke 
mate afhankelijk van de ontwikkelingen in de gemeente. Zal het aantal leden nog verder teruglopen of zal de krimp 
minder worden als gevolg van de bouw van nieuwe woningen in de gemeente. De ontwikkelingen zijn zeer moeilijk 
in te schatten. Vooralsnog lijkt het erop dat de inzet van een kerkelijk werker nog dringend nodig is. Het is zelfs 
mogelijk dat bij een toename van de onkerkelijkheid, meer inzet nodig is op het terrein van de evangelisatie. Finan-
cieel gezien is er nog geen reden om te denken aan een verminderde inzet van de kerkelijk werker. 
 
Alleen voor de Nieuwe Kerk zijn een koster en interieurverzorgster in dienst. De verwachting is dat deze dienstver-
banden de komende jaren zullen worden gecontinueerd. 
 
Met de kerkelijk werker, de koster en interieurverzorgster van de Nieuwe Kerk en de medewerkers van het Her-
vormd Centrum zijn arbeidsovereenkomsten gesloten. De overige arbeidsverhoudingen zijn op basis van monde-
linge afspraken. In de toekomst zal met alle mensen waarmee een dienstverband wordt aangegaan een arbeids-
overeenkomst worden gesloten. 
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Beleidsvoornemens 

• Vooralsnog zijn er geen voornemens het aantal medewerkers uit te breiden. De toekomstige ontwikkelingen 
i.v.m. de grootte en de samenstelling van de gemeente zullen in het oog worden gehouden. Ook zal de mate 
waarin vrijwilligers voor bepaalde functies kunnen worden aangetrokken hierin een rol spelen. 

 
8.9.2 Vrijwilligers 
Voor de Oude Kerk zijn er momenteel 3 kosters werkzaam op vrijwillige basis . In hoeverre het op termijn mogelijk 
is dit te handhaven kan nog niet worden overzien. Over de feitelijke invulling zullen nog nadere afspraken worden 
gemaakt. 
 
Een specifieke groep vrijwilligers zijn de organisten. Meer dan van de andere vrijwilligers zijn wij voor de invulling 
van de erediensten van hun medewerking afhankelijk.  
 
In de nieuwe regelingen bij de kerkorde van de PKN zijn ook modelovereenkomsten opgenomen voor het op vrij-
willige basis aanstellen van kerkmusici en andere medewerkers. In het overleg met de organisten is afgesproken 
dat in principe met hen een vrijwilligersovereenkomst zal worden aangegaan. Ook voor andere vrijwillige mede-
werkers die voor het functioneren van de gemeente structureel noodzakelijke werkzaamheden verrichten is het 
gewenst een vrijwilligersovereenkomst aan te gaan.  
 
Naast bovengenoemde vrijwilligers zijn in de gemeente nog een groot aantal mensen actief bij de uitvoering van 
diverse werkzaamheden. We denken hierbij aan de groep mensen die wekelijks de Oude Kerk schoonmaakt. 
Daarnaast zijn er diverse personen die op afroep onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, mensen die wekelijks 
zorgen dat de kerkbode rondgebracht kan worden, die zorgen voor de administratie en bijbehorende werkzaamhe-
den voor de vrijwillige bijdrage en bijdrage solidariteitskas, werkzaamheden voor het Hervormd Centrum uitvoeren, 
enz. enz. 
Door hun inzet besparen ze onze gemeente veel geld en we zijn dankbaar voor hun belangeloze inzet en het be-
toonde medeleven met de gemeente. Ook in de toekomst hopen wij steeds mensen te mogen vinden die zich op 
een of andere wijze voor de gemeente willen inzetten. Jaarlijks proberen we hieraan op gepaste wijze aandacht te 
besteden. 
 
Beleidsvoornemens 

• Waar mogelijk zal worden getracht werkzaamheden door vrijwilligers te laten uitvoeren. 

• Voor zover een vrijwilliger gevraagd wordt voor structureel noodzakelijke werkzaamheden zal met hem/haar 
een vrijwilligersovereenkomst worden aangegaan. 

 
 
8.10 Commissies 
 
8.10.1 Huidige stand van zaken 
Tot op heden worden werkzaamheden door de kerkrentmeesters zelf opgezet en/of uitgevoerd of worden op ad 
hoc basis mensen gevraagd iets te doen. De enige “commissie” die op dit moment actief is, is het bestuur van het 
Hervormd Centrum. Deze commissie is samengesteld uit 3 kerkrentmeesters, 1 door de jeugdcommissie voorge-
dragen lid en 1 gemeentelid. De laatste wordt door het college van kerkrentmeesters op persoonlijke titel benoemd. 
 
 8.10.2 Mogelijkheden 
Voor een betere spreiding van de werkzaamheden en om soms meer specifieke kennis er bij te hebben kan het 
nodig en nuttig zijn een commissie in te stellen. Hierbij zijn er vele mogelijkheden. Als voorbeelden kunnen worden 
genoemd: 
o een technische commissie. De taak zou kunnen zijn te adviseren en toezicht te houden op de uitvoering van 

het onderhoud van de gebouwen, de inventaris en de installaties; 
o een financiële commissie. Deze zou o.a. kunnen adviseren over de geldwerving en overleg over de administra-

tie; 
o een commissie vrijwilligers. Deze zou kunnen ondersteunen bij de werving van vrijwilligers, contacten met hen 

onderhouden enz. 
Dit zijn maar enkele voorbeelden. De praktijk zal uitwijzen of deze nodig en nuttig zijn. Vooralsnog zijn er geen 
redenen geweest in de afgelopen periode commissies te vormen.  
 
8.10.3 Opzet en samenstelling 
Als een commissie zal worden gevormd zal allereerst een beschrijving worden gemaakt van de taak, bevoegdhe-
den en de wijze van verslaggeving naar het college van kerkrentmeesters. Op basis daarvan zal worden beoor-
deeld hoeveel personen hiervoor nodig zijn. Minimaal 1 kerkrentmeester zal hiervan deel uitmaken en als voorzitter 
fungeren. Verdere verdeling van de functies zal geschieden in onderling overleg. 
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Beleidsvoornemens 

• Waar nodig zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk en wenselijk is bepaalde werkzaamheden onder 
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters door een commissie en/of aangewezen personen 
te laten behartigen. 

 
8.11 Kerkelijk bureau 
Op het kerkelijk bureau wordt de administratie bijgehouden en worden de collectebonnen verkocht. De administra-
tie wordt verzorgd door de ambtelijk secretaris. De vraag is of dit in de toekomst te handhaven zal zijn en tevens of 
de ledenadministratie,die nu nog door vrijwilligers wordt bijgehouden, in de toekomst ook op het kerkelijk bureau 
zou moeten worden ondergebracht. De verkoop van collectebonnen gebeurt met hulp van kerkrentmeesters en 
diakenen, die volgens rooster daarbij behulpzaam zijn. 
 
Beleidsvoornemen 

• Handhaving van de bestaande situatie maar adequaat reageren op veranderingen. 
 
8.12 Archief 
 
8.12.1 Beheer 
Het beheer van het archief valt onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. De dagelijkse 
zorg berust bij de aangewezen kerkrentmeester en onder diens verantwoordelijkheid bij de beheerder van het ar-
chief. Onderzocht zal worden hoe dit duidelijker vorm gegeven kan worden. Daarnaast zal informatie moeten wor-
den ingewonnen hoe het archief kan worden geïnventariseerd. 
 
8.12.2 Inhoud 
Het huidige archief is voor het laatst bijgewerkt tot en met 1975, waarbij een archiefinventaris is opgesteld. Voor de 
periode daarna zijn de stukken in de Oude Kerk opgeslagen of nog aanwezig bij scriba’s of secretarissen.  
Aanwezig zijn ook de jaargangen van de kerkbode. Tot en met 2002 zijn deze ingebonden en daarna zijn van alle 
jaargangen losse nummers aanwezig. Het voornemen is alle jaargangen te laten inbinden.  
Tot heden worden papieren archiefstukken opgeslagen, maar steeds meer documenten worden digitaal vervaar-
digd. Nagedacht dient te worden over een digitaal archief, waarbij het probleem van de “digitale duurzaamheid” 
nadrukkelijk aan de orde zal moeten komen. Digitale documentengegevens, b.v. notulen, brieven, dienen, jaarlijks 
gearchiveerd worden en bij de voor het archief verantwoordelijk persoon worden ingeleverd. Nagedacht zal worden 
over een centraal document-structuurplan. Inmiddels zijn de aanwezige stukken betreffende kerkenraden, colleges 
en deels verenigingen en commissies beoordeeld en zijn de overbodige stukken gereedgemaakt voor vernietiging. 
Alle te bewaren stukken worden beschreven in een inventaris.  
 
8.12.3 Algemene en wijkkerkenraden 
Notulen en correspondentie van de wijkkerkenraden zullen in het centrale archief moeten worden opgeslagen. 
Gewenst zal zijn dat enige jaren steeds bij de scriba aanwezig zijn. Met de wijkkerkenraden zullen afspraken moe-
ten worden gemaakt over de wijze van archivering van hun bescheiden. 
   
8.12.4 Colleges 
Bovenstaande geldt eveneens voor de genoemde bescheiden van het college van diakenen en het college van 
kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er ook de administratieve bescheiden waarvoor regels zijn gesteld. Gedeeltelijk 
zullen deze stukken na verloop van tijd vernietigd kunnen worden. Een ander deel zal in het semi-statisch en daar-
na in het statisch archief moeten worden opgenomen. 
 
8.12.5 Overige archiefbescheiden 
In het bestaande archief zijn ook archiefbescheiden opgenomen van zondagsschool, verenigingen etc. Voor het 
overige zijn hiervan nog stukken bij (ex-)secretarissen of ze zijn in de loop van de tijd verloren gegaan. In hoeverre 
hierin een actief beleid zal moeten worden gevoerd is nog nauwelijks overgedacht. Gewenst is dat in overleg met 
het betreffende orgaan hierover wordt nagedacht. 
 
8.12.6 Ruimtelijke voorziening 
Het archief bevindt zich voor wat betreft de essentiële stukken in de kluis bij de Oude Kerk en de overige admini-
stratieve bescheiden op de zolder boven de jeugdzaal. De kluisruimte voldoet niet in alle opzichten aan de eisen 
die aan een ruimte voor een permanente archiefbewaarplaats kunnen worden gesteld. Dit betreft o.a. de wijze van 
opbergen en de bouwtechnische staat. Door aanpassingen aan wettelijke eisen o.a. m.b.t. beveiliging zijn er ver-
bindingen met andere ruimten gemaakt waardoor afbreuk wordt gedaan aan de eisen die aan een archief gesteld 
moeten worden. Het is gewenst dat daarover door een terzake kundige instantie advies wordt uitgebracht. 
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8.12.7 Algemene punten 

• Voor een goede archiefzorg is het nodig dat periodiek, b.v. om de vijf jaar, wordt onderzocht of alle stukken 
die in de inhoudsopgave zijn opgenomen nog aanwezig zijn en de staat daarvan op orde is. Hiertoe zal door 
het college van kerkrentmeesters een commissie worden benoemd die van haar bevindingen verslag zal uit-
brengen. 

• Doopregisters en registers van belijdende lidmaten kunnen alleen ter inzage worden gelegd of gegeven na 
toestemming van het college van kerkrentmeesters.  

• Archiefstukken zoals notulen e.d. ouder dan vijftig jaar kunnen alleen na een schriftelijk en gemotiveerd ver-
zoek worden ingezien onder toezicht van een vertegenwoordiger van het college van kerkrentmeesters. 

• Stukken jonger dan vijftig jaar kunnen alleen worden ingezien na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek en 
na verkregen toestemming van het college van kerkrentmeesters. 

• Inzage in registers en stukken kan alleen plaatsvinden in bijzin van een lid of vertegenwoordiger van het colle-
ge van kerkrentmeesters. 

 
Beleidsvoornemens 
Er zullen spoedig acties ondernomen moeten worden om het archief weer op orde te brengen. Hiervoor zijn de 
volgende stappen nodig; 
- bepalen hoe, en wie het bijwerken van het archief gaat leiden en coördineren; 
- zoeken van medewerkers voor de uitvoering van werkzaamheden; 
- overleg met diverse organen over de voorhanden zijnde stukken en de wijze waarop archivering plaats zal 

vinden; 
- advies inwinnen over de bouwtechnische staat en inrichting van het archief;  
- uitvoering van de ordening van het archief. 
 
8.13 Hoe zien wij de toekomst 
Er zijn veel ontwikkelingen gaande zowel op plaatselijk, provinciaal als landelijk niveau en het valt niet altijd mee 
alle ontwikkelingen bij te houden. Het college van kerkrentmeesters wil zich vooral inzetten voor de ondersteuning 
van het gemeenteleven en we hopen dat de gemeente daartoe naar vermogen zal willen bijdragen. Onzerzijds 
zullen wij nauwlettend toezien op een verantwoorde besteding van de ontvangen gelden. Wij weten ons daarin 
gesteund door een grote groep vrijwilligers die op velerlei gebied hand- en spandiensten verleent waardoor de 
nodige kostenbesparingen worden gerealiseerd. Wij hopen dat ook in de toekomst gemeenteleden daartoe bereid 
zullen zijn.  
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Bijlage 1 

Meerjarenbegroting 2011 – 2015 
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Bijlage 3.  
 
 
Plaatselijk register 
 
De kerkenraad van de hervormde gemeente te Giessendam / Neder-Hardinxveld is, gehoord de nood van leden 
van de gemeente die voor God en hun geweten niet mee kunnen in de Protestantse Kerk in Nederland, maar wel 
wensen mee te  blijven leven met de gemeente waartoe zij tot 1 mei 2004 hebben behoord, tot het hiernavolgende 
besluit gekomen: 

 
1) De centrale kerkenraad (groot verband) heeft op 17 mei 2004 formeel besloten tot het instellen van een 

“Tweede register” van doopleden en belijdende leden en draagt het college van kerkrentmeesters op dit leden-
register op te zetten en te onderhouden conform de kerkelijke voorschriften. 

2) De ck besluit dat gemeenteleden die zich laten inschrijven in het “Tweede register” de volgende rechten genie-
ten: Toegang tot de bediening van de sacramenten, het recht om deel te nemen aan verkiezingen en raadple-
ging en volwaardige deelname aan het overig gemeentelijk leven. 

3) De ck besluit dat gemeenteleden die worden ingeschreven in het “Tweede register” nadrukkelijk zullen worden 
gewezen op hun financiële verantwoordelijkheid t.o.v. de gemeente. 

 
Al deze besluiten worden genomen onder het voorbehoud van acceptatie door de meerdere vergaderingen van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 

 
In de plaatselijke regeling van alle drie de wijkgemeenten zal worden opgenomen dat het aantal bestuurlijke func-
ties in verenigingen die worden vervuld door gemeenteleden die zijn ingeschreven in het Tweede register wordt 
gelimiteerd tot maximaal 25% van de bestuursleden. 


