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2 INLEIDING 
In dit beleidsplan wordt allereerst ingegaan op de eigenheid en identiteit van onze wijkgemeente. 

Aan de orde komt wie wij zijn en wat onze plaats is binnen de in 2004 gevormde Protestantse Kerk 

in Nederland. Daarna worden verschillende zaken aan de orde gesteld zoals de eredienst, het 

pastoraat en de catechese. Voor deze zaken draagt de wijkkerkenraad direct 

verantwoordelijkheid. Voor een aantal andere zaken als jeugdwerk, Kerkrentmeesterlijk beheer, 

diaconaat, evangelisatie en zending is in onze gemeente een deel van de verantwoordelijkheid 

overgedragen aan de Algemene Kerkenraad. Deze zaken worden daarom in dit beleidsplan niet 

uitputtend besproken. 

Op veel punten wordt in onze wijk bestaand beleid gecontinueerd. Een samenvattend overzicht 

van nieuwe beleidsvoornemens ten opzichte van het vorige beleidsplan is opgenomen in bijlage 2. 

Getracht is om het beleidsplan kort en overzichtelijk te houden. Bij het formuleren van een 

beleidsplan gaat het immers om het aangeven van een richting en niet om een verzameling 

gedetailleerde protocollen. 

We hopen dat dit beleidsplan zal bijdragen aan een stuk transparantie als het gaat om waar we 

staan en welke koers we nastreven, zowel theologisch, praktisch als liturgisch. Dit alles in het besef 

dat we in al ons gemeente-zijn en gemeente-werk afhankelijk zijn van God, onze Heere, die in 

Christus verlossing geeft van zonde en schuld. Hem zij alle eer. 

 

  



 

3 IDENTITEIT VAN DE WIJKGEMEENTE 
De hervormde wijkgemeente behoort tot de gereformeerde stroming in de kerk en kent een groot 

aantal gereformeerde aspecten van het gemeenteleven zoals de nadruk op de prediking, het 

belang van persoonlijke bekering.  Van de predikant wordt verwacht dat hij de gemeente 

beschouwt en aanspreekt als verbondsgemeente, zonder er daarbij van uit te gaan dat de hele 

gemeente automatisch gelovige is. Dit betekent concreet dat de oproep tot geloof en bekering een 

blijvende plaats in de prediking heeft. 

3.1 Theologisch 

Als gemeente zijn wij deel van het lichaam van Christus. Fundamenteel daarvoor is de 

gemeenschap met Christus. Deze gemeenschap wordt binnen de gemeente beoefend onder de 

bediening van Woord en Sacrament. Voor kerkenraad en gemeente is de Bijbel, Gods Woord, 

zowel bron als norm. We herkennen de Bijbelse boodschap in onze reformatorische 

belijdenisgeschriften, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en 

de Dordtse Leerregels. Omdat de op 1 mei 2004 gevormde Protestantse Kerk in Nederland een 

(veel) bredere grondslag kent, heeft onze wijkgemeente, evenals veel andere gemeenten, haar 

plaats slechts willen innemen binnen deze Kerk onder het zgn. Convenant van Alblasserdam (zie 

bijlage 1), waarin wij expliciet uitspreken ons te willen binden aan het gereformeerd belijden. 

Nadrukkelijk wordt uitgesproken dat de kerkenraad zich gebonden acht aan Gods Woord en alles 

wil weren wat daarmee in strijd is. Wijkgemeente 1 rekent zich tot de modaliteit van de 

Gereformeerde Bond. 

3.2 Plaatselijk 

De wijkgemeente heeft de intentie samen te werken met andere wijken binnen onze gemeente 

maar wenst dat te doen vanuit haar eigenheid en vanuit de historische plek die zij in de gemeente 

heeft. Een eigen plek in het midden van de hervormde gemeente Giessendam /Neder-Hardinxveld 

is wenselijk en waardevol voor de kerk en de gemeente. 

  



 

4 KERKENRAAD 
De kerkenraad is samengesteld conform de geldende kerkorde van de Protestantse Kerk in 

Nederland. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de Kerkorde en verwoord in de ‘Plaatselijke 

regeling ten behoeve van het leven en werken van wijkgemeente 1 van de Hervormde gemeente 

Giessendam/Neder-Hardinxveld.’ 

Tijdens de reguliere kerkenraadsvergaderingen zal de kerkenraad het werk in de gemeente 

bespreken. De kerkenraad ziet erop toe dat het werk in overeenstemming is met de identiteit en 

grondslag van de wijkgemeente. Naast de reguliere kerkenraadsvergaderingen vergaderen de 

ouderlingen jaarlijks over pastorale zaken. Tijdens deze consistorievergadering(en) leggen 

ouderlingen onderling verantwoording af over het aantal afgelegde bezoeken. We borgen de 

voortgang van het bezoekwerk en maken  (persoonlijke) problemen bespreekbaar. 

Eén keer per jaar (zo mogelijk voor de zomervakantie) zal aan de hand van een recente adreslijst 

afstemming plaatsvinden tussen de wijkouderling, wijkdiaken, en de medewerker van de 

evangelisatiecommissie. Deze afstemming wordt gehouden op een door hen onderling 

afgesproken moment, op initiatief van de wijkouderling. Aan de orde komen administratieve zaken 

over de verschillende adressen en afstemming over het bezoekwerk. Indien nodig worden ook de 

predikant, seniorenouderling of ledenadministratie geraadpleegd of geïnformeerd. Op deze wijze 

wordt de adreslijsten actueel houden en voorkomen dat pastorale eenheden tussen wal en schip 

vallen. In bijzondere pastorale situaties zal er doorgaans direct overleg zijn tussen wijkouderling en 

predikant. 

In het LRP worden de pastorale bezoeken door de ouderling en predikant vastgelegd. Dat betreft 

de info die beschikbaar is voor andere pastoranten en eventuele persoonlijke informatie die alleen 

voor de betreffende pastorant beschikbaar is.  

Jaarlijks wordt het jaargesprek (zie bijlage 5 voor gesprekspunten) gehouden in de 

kerkenraadsvergadering. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

 Gemeenteleven 

 Werk ouderlingen & diakenen 

 Werk predikant 

 Kerkenraadsvergaderingen 

Het vervullen van de verschillende ambten is geen eenvoudige zaak. Elk kerkenraadslid krijgt soms 

te maken met moeilijke (pastorale) situaties. Toerusting van de ambtsdragers is daarom van 

belang. Te denken valt aan de bezinningsavonden van Classis Alblasserdam of de 

toerustingsavonden van de Gereformeerde Bond. Ook worden regelmatig in de  eigen gemeente 

verschillende toerustingsavonden gehouden.  

4.1 Prediking 

Naast het samen zingen, de schriftlezing, de gebeden en het lezen van de wet of de belijdenis, 

vormt de prediking een zeer wezenlijk onderdeel van de eredienst. De prediking zien wij als de 

bediening van de verzoening. God wil immers door de 'dwaasheid der prediking zalig maken die 

geloven' (1 Kor. 1). Zo wordt de gemeente gebouwd. In de verkondiging is de exegese het 

fundament. Deze dient dan ook zorgvuldig en diepgaand te zijn. Vanuit de exegese worden de 

zaken van het persoonlijk geloofsleven dichtbij gebracht. In het centrum van de prediking staat het 

werk van de Drie-enige God, met als spits het verlossingswerk van Christus. Het taalgebruik dient 

eigentijds te zijn en door jong en oud goed te volgen. 



 

De prediking dient hen op te roepen tot bekering die nog niet in de geloofsverbondenheid met 

Christus leven. Dat geeft haar zowel een ontdekkend als nodigend karakter. Zij is tegelijk bedoeld 

om het geloofsleven op te bouwen, verder te leiden in de diepte en de breedte. De predikant stelt 

de gemeente indringend voor het aangezicht van God. In verschillende preken tezamen dienen 

‘ellende/verlossing/dankbaarheid’ en ‘rechtvaardig- making/heiligmaking’ in evenwicht te zijn. In 

de onderstaande drie punten wordt dit nader uitgewerkt. 

1. In de verlorenheid van deze wereld heeft God in Zijn Zoon verzoening gegeven (2 Kor. 5: 11-

21). Christus heeft in de plaats van zondige mensen schuld en straf gedragen, waardoor het 

heil de wereld kon ingaan. Het is de Heilige Geest Die mensen deel geeft aan de verzoening in 

Christus. Hij doet dat in de weg van het appèl: Laat u met God verzoenen! In de prediking als 

bediening van de verzoening dient met twee woorden te worden gesproken. Enerzijds 

spreekt het kruisevangelie van Gods toorn over de zonde. Dit wil tot schulderkenning 

brengen. Anderzijds getuigt het van Gods onvoorwaardelijke liefde tot een zondige wereld 

(Joh. 3: 16) wat dit evangelie werkelijk tot blijde boodschap maakt. Dit wil tot verwondering 

en vreugde voeren. Nog op een andere manier dient de prediking twee woorden te 

gebruiken. Enerzijds betekent het heil in Christus dat Hij alles heeft volbracht. Ook de 

toepassing door de Geest in de gave van het geloof is voluit genade (Efeze 2: 1-10). Anderzijds 

is de hoorder voluit verantwoordelijk. Hij wordt opgewekt, opgeroepen het verworven heil 

gelovig te aanvaarden (diverse preken in Handelingen). Dit spanningsveld moeten we niet 

opheffen door de hoorder een bijdrage aan het heil toe te kennen of hem in zijn 

verantwoordelijkheid buiten beschouwing te laten -wat lijdelijkheid in de hand werkt. 

 

2. De prediking als bediening van de verzoening klinkt in het midden van de gemeente van 

Christus. Zij is dit niet vanwege haar geloof, haar hoop of haar liefde, maar alleen vanwege de 

roeping van God. Met andere woorden: de gemeente is verbondsgemeente. Daarmee staat 

zij op een hoog niveau: haar is het Woord van God en zijn de beloften van het evangelie 

toevertrouwd en in de Heilige Doop persoonlijk verzegeld. Het heil klinkt in haar midden. Dit 

betekent echter niet dat ieder lid van de gemeente automatisch deelt in het heil. Ieder lid 

heeft persoonlijk geloof en wedergeboorte nodig om het Koninkrijk van God te kunnen ingaan 

(Joh. 3: 3), om zo een ‘levend lidmaat’ (H.C. zondag 21, vr./antw. 54) te zijn van de gemeente 

die zalig wordt. Op dat antwoord dringt de verkondiging aan door ontdekking aan 

persoonlijke en gemeenschappelijke schuld en uitnodiging tot het heil. Ongeloof geldt hierbij 

als zonde, waardoor de toorn van God op ons blijft (Joh. 3: 36). Binnen de verbondsgemeente 

moet de oproep tot persoonlijk zelfonderzoek blijven klinken (2 Kor. 13: 5). De geestelijke 

vrucht van het geloof in het dagelijkse bestaan laat het onderscheid zien tussen levende en 

dode leden van de gemeente. 

 

3. De prediking dient onderwijs te bevatten voor en voedsel te geven aan de gelovigen. Bijbels 

geloven is een ‘zeker weten en een vast vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij 

vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter 

genade, om de verdienste van Christus’ (H.C. zondag 7, vr./antw. 21). De gelovige kent de 

omgang met God in de ervaring van het geloof. Het omvat: zich schuldig weten voor God en 

dat met berouw voor Hem belijden; kennis van Gods vergeving in Christus; liefde van en tot 

God en blijdschap om het heil. Het gaat met aanvechting en strijd gepaard en toch hoopt het 

in dit alles op het Woord en de belofte van de hemel. De gelovigen zijn verscheiden in hun 

dagelijkse ervaringen en in hun geloofservaringen. Ze dienen in de prediking persoonlijk te 

worden aangesproken, vermaand en bemoedigd. Zo krijgt de prediking van het evangelie 

weerklank in de harten en dient zij tot opbouw van de christenen in verborgen omgang met 

de HEERE, getuigenis en dienstbetoon in het concrete bestaan. Ten diepste tot eer van God. 



 

Het houden van leerdiensten zal zoveel mogelijk worden bevorderd. Geloof, kennis van Gods 

Woord én van de belijdenisgeschriften zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om 

voldoende leerdiensten te realiseren zullen de eerste zondagen van advents- en lijdenstijd ook 

gebruikt kunnen worden voor leerdiensten. Ook zullen (indien van toepassing) eventuele 

gastpredikanten gevraagd worden om een leerdienst te houden. Normaal gesproken is het 

streven 2x per maand leerdienst te houden. Overwogen zal worden om naast de Heidelberger 

Catechismus, ook de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis aan de orde te laten 

komen. 

Het onderwerp prediking staat elke kerkenraadsvergadering op de agenda. Twee keer per jaar 

spreken we uitgebreid door over de prediking, waarbij op positief kritische wijze de prediking van 

met name de eigen predikant tegen het licht gehouden wordt. 

4.2  Liturgie bij reguliere erediensten 

In onze wijkgemeente gelden voor de liturgie de volgende uitgangspunten: 

 Er worden alleen psalmen gezongen, in de berijming van 1773. De traditie van het 

zingen van alleen psalmen in de eredienst handhaven we niet omdat we tegen uit de 

Bijbel komende gezangen zijn, maar eerder omdat we voor de psalmen zijn. 

 Bij de schriftlezing wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.  

 In de kerkdienst worden vooraf afkondigingen gedaan door een ouderling 

4.3 Liturgie bij bijzondere  erediensten 

Tijdens bijzondere diensten zijn de volgende liturgische aandachtspunten van toepassing: 

Algemeen: 

 Bij het gebruik van formulieren wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de zgn. 

klassieke formulieren. 

 Bij de meeste bijzondere diensten zal met het oog op de gasten gebruik gemaakt worden 

van een voorgedrukte liturgie. 

 De vrouwen worden verzocht bij deelname aan de sacramenten een hoofdbedekking te 

dragen. 

 Fotograferen en filmen tijdens de kerkdienst is niet toegestaan 

 

In deze planperiode overweegt de kerkenraad op enig moment in lijn met het gebruik van de HSV 

de hertaalde formulieren gaan gebruiken. 

Gezien de ontwikkeling in het geheel van de gemeente wil de kerkenraad nadenken over die 

elementen in liturgie die geen afbreuk doen aan de het gereformeerd belijden maar wel 

aansluiten bij het geheel van de gemeente. Daarom bezint de kerkenraad zich in deze planperiode 

op het al dan niet ritmisch zingen van de psalmen. 

 

Heilig Avondmaal: 

 Het sacrament van het Heilig Avondmaal zal viermaal per jaar worden bediend. 

 Op de zondag voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal zal er een 

voorbereidingsdienst worden gehouden. 

 Na de bediening van het Avondmaal zal de nabetrachtingdienst worden gehouden.  

 

 



 

Doopdienst: 

 Ongeveer eenmaal per 6 weken zal de mogelijkheid geboden worden tot bediening van 

het sacrament van de Heilige Doop. Voor de doopdiensten zijn de volgende 

aandachtspunten afgesproken: De te dopen  kinderen worden voor het stellen van de vragen 

de kerk ingebracht en na de doop plechtigheid (voor het gebed) teruggebracht. 

 De dopelingen krijgen na de doop een tekst mee. 

 

Trouwdienst: 

 Op verzoek van een bruidspaar is het mogelijk om voor of na de trouwdienst  enkele 

liederen  te zingen. 

  Na de trouwdienst worden de wederzijdse ouders uitgenodigd aanwezig te zijn bij de 

afsluiting in de consistorie. 

 

Oudejaarsavond 

 Tijdens de dienst op oudejaarsavond worden de namen van de overledenen 

voorgelezen (van alle wijken), gevolgd door het staand zingen van een passende psalm. 

 

Israël zondag: 

 Op de eerste zondag in oktober (Israëlzondag) wordt er in de prediking, meer dan anders, 

aandacht geschonken aan het volk van Israël. Dit vanwege onze onopgeefbare  

verbondenheid met dit volk. De wijkkerkenraad wil zich bezinnen op de plaats en positie 

van het volk van Israël. Het verbond van God met Israël is een eeuwigdurend verbond. Als 

kerk mogen we als wilde takken zijn ingeënt. Dat noopt aan de ene kant tot de nodige 

bescheidenheid, maar aan de andere kant mogen we het niet nalaten te blijven spreken 

over die ene Naam die onder de mensen gegeven is waardoor wij moeten zalig worden 

(Hand. 4:12). 

 

Dienst kerk school en gezin: 

 Twee keer per jaar zal in samenspraak met de commissie “kerk school en gezin” de 

kerkdienst in het thema dat in de week daarvoor behandeld is op de basisscholen van de 

gemeente.  

4.4 Praktische zaken 

 De erediensten van onze wijkgemeente worden gehouden in de Nieuwe Kerk aan de 

Nieuweweg. De diensten zijn om 9.30 en om 18.00 uur. 

 Diensten die gezamenlijk gehouden worden met alle drie de wijkgemeenten 

(nieuwjaarsmorgen, morgendienst van bid- en dankdag, 2e feestdagen) zullen 

plaatsvinden met gebruikmaking van de liturgie van wijkgemeente 3 (Zuid), ongeacht de 

dienstdoende kerkenraad of predikant. 

 Het gebed speelt een belangrijke rol in de eredienst. Het gebed dient zo mogelijk een 

meervoudig karakter te hebben in de zin van: klacht, schuldbelijdenis, vraag, voorbede, 

dankzegging, lofprijzing. Hiervoor worden wekelijks (door de commissie voorbede) zaken 

aangedragen. 

 Bij ziekte en overlijden worden gemeenteleden opgedragen in de voorbeden, tenzij dat er 

expliciet is aangegeven dat dit niet op prijs wordt gesteld. Dit moet dan wel bekend zijn bij 

de wijkkerkenraad, omdat er van tevoren niet altijd contact is met betrokkene(n). Vragen 

vanuit de gemeente voor de voorbede worden door de wijkkerkenraad meestal positief 

gehonoreerd. In uitzonderlijke gevallen zal de wijkkerkenraad hier niet op in gaan. 



 

Hierover zal altijd een inhoudelijke terugkoppeling plaats vinden met degene die een 

verzoek om voorbede heeft gedaan.    

 Consistoriegebed: 

Het consistoriegebed (voor en na de dienst) wordt gedaan door de dienstdoende 

ouderling. Deze zal de predikant ook naar de kansel begeleiden en hem daar namens de 

wijkkerkenraad de hand drukken en Gods zegen toewensen. 

  



 

5 PASTORAAT 

5.1  Algemeen 

Het doel van pastoraat is het van Christuswege uitoefenen van herderlijke zorg 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 gehele gemeente naar elkaar om 

te zien.  

Geestelijke- en praktische toerusting op uitoefening van het ambt zijn van belang. Hiervoor 

worden verschillende toerustingavonden gehouden. Zie verder hoofdstuk Kerkenraad. 

Afstemming van het pastoraat door de verschillende ambten heeft een hoge prioriteit. Zie 

verder hoofdstuk Kerkenraad. 

5.2 Regulier pastoraat 

Naast de erediensten en het kringwerk is het huisbezoek door de wijkouderling en zijn 

bezoekbroeder een belangrijk onderdeel van het gemeenteleven. Alle pastorale eenheden in onze 

wijkgemeente ontvangen eenmaal per twee jaar huisbezoek van de sectie- ouderling en zijn 

bezoekbroeder. Tijdens het huisbezoek, waar zowel over de persoonlijke situatie als over 

geestelijke zaken gesproken wordt, is een goede luisterhouding van belang. De deelname aan 

het gemeentelijke kring en verenigingswerk zal aan de orde komen, eventueel wordt een 

gavenlijst ingevuld. Aanwezige kinderen/jongeren dienen speciale aandacht te krijgen. Zeker als 

het jongeren betreft die in het reguliere jeugdwerk niet bereikt worden, ligt hier een belangrijke 

kans ze enthousiast te maken. 

5.3 Bijzonder pastoraat 

5.3.1 (Verstandelijk) gehandicapten: 

Er is specifieke aandacht voor gezinnen met gezinsleden die gehandicapt zijn. Zij nemen in de 

wijkgemeente een bijzondere plaats in. Zowel pastoraal, als diaconaal zal er met deze 

gezinnen wat regelmatiger contact zijn. De sectie-ouderling en diaken zullen buiten de 

reguliere huisbezoeken jaarlijks contact hebben. Ook zal de predikant eens in de twee jaren 

contact opnemen en een pastoraal bezoek afleggen.  

5.3.2 Jongeren: 

Het grootste deel van de jongeren wordt bereikt via de kerkdienst. Zij volgen doorgaans ook 

de catechese. Het jongerenpastoraat is erop gericht om jongeren in bijzondere 

omstandigheden te ondersteunen. Gedeeltelijk zal dit pastoraat vallen onder intensief 

pastoraat. Daarnaast is het mogelijk om pastoraat te bedrijven gericht op de vorming en 

toerusting van de jongeren/jeugd van de wijkgemeente. Dit zal niet specifiek plaats vinden als 

een doel in zichzelf, maar nadrukkelijk zijn gekoppeld aan het werk onder de jongeren. 

5.3.3 Alleengaande(n): 

Er zijn binnen de wijkgemeente leden die alleen door het leven gaan. Als wijkkerkenraad 

willen we hen pastoraal begeleiden zodat zij hun eigen plaats in de wijkgemeente innemen.  

 



 

5.3.4 Ouderen:  

Door de steeds toenemende vergrijzing zal ook het pastoraat onder ouderen steeds meer tijd 

gaan vragen. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk van predikant en ouderlingen. 

Door de predikant wordt volgens rooster een weeksluiting verzorgd in de verzorgingshuizen 

in Hardinxveld-Giessendam. 

5.3.5 Kroonjarigen 

De wijkdiaken bezoek de kroonjarigen van 75 jaar en daarboven. 

5.4 Pastoraat bij geboorte 

De predikant heeft bij een geboorte contact met het gezin. De sectie-ouderling zal het gezin 

bezoeken tijdens het doopbezoek. Na één jaar zal de sectie-ouderling nog een pastoraal contact 

hebben met het gezin, waarna de reguliere pastorale zorg weer wordt opgepakt. 

5.5 Pastoraat bij ziekte 

Als het bekend is dat een gemeentelid ziek is zal de predikant contact opnemen en dit 

doorspreken met de sectie-ouderling. In onderling overleg zal worden afgesproken wie het contact 

onderhoudt. Mocht het nodig zijn dan kan er worden besloten om intensief pastoraat te verlenen. 

5.6 Pastoraat bij overlijden 

Deze vorm van pastoraat vraagt bijzondere aandacht, niet alleen van de predikant maar ook van 

de sectie-ouderling en diaken Op verzoek van de familie is het mogelijk dat een ouderling na de 

condoleance met de familie de plechtigheid afsluit met schriftlezing en gebed. Eventueel kunnen 

de avonden tussen overlijden en begrafenis in besloten kring worden afgesloten door een 

ambtsdrager. Ongeveer 4 weken na het overlijden (of eerder als de situatie dat vereist) brengt de 

sectie-ouderling nogmaals een bezoek. In de daaropvolgende periode krijgt men extra pastorale 

aandacht. De sectie-diaken brengt ca. 6 weken na het overlijden een rouwbezoek,  waarin naast 

de “troostrijke redenen” ook de specifiek diaconale zaken kunnen worden besproken. Eén en 

ander zal gebeuren in overleg met de predikant. De namen van de overleden gemeenteleden 

zullen aan het einde van het jaar (tijdens de oudejaarsdienst) worden voorgelezen. De 

nabestaanden zullen hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Op deze wijze willen we aan de 

ene kant benadrukken dat we als wijkgemeente rond de achtergeblevenen staan en aan de andere 

kant wordt de roepstem gehoord en klinkt de oproep tot bekering aan de wijkgemeente.   

5.7 Intensief pastoraat  - psycho-sociale problemen 

In specifieke gevallen is intensief pastoraat noodzakelijk. Dat betreft vrijwel altijd een situatie 

waarin er sprake is van ernstige ontwrichting. Meestal spreken we dan over een langdurige 

begeleiding. Dit kan het geval zijn bij ernstige ziekte, (duurzame) ontwrichting van het gezinsleven, 

bijzonderheden waar justitie bij betrokken is, verslaving, seksueel geweld of anderszins. Het vraagt 

van betrokken ambtsdragers goed overleg en zorgvuldige pastorale zorg. Regelmatig overleg met 

betrokkenen is noodzakelijk. Indien nodig wordt er contact gezocht met andere 

zorgverleners/derden. Het is belangrijk om van te voren hier goede afspraken over te maken, 

zodat er duidelijk is wat de onderlinge verwachtingen zijn. 

Binnen de centrale gemeente is het mogelijk om de kerkelijk werker, en/of medewerkers van 

“Kruispunt” te betrekken bij deze pastorale zorg. In overleg met de predikant zal hier gebruik van 

worden gemaakt. 

 



 

Omdat de ambtsdragers steeds vaker in aanraking komen met specifieke problemen zoals 

hierboven genoemd, zal er aandacht moeten worden geschonken aan eventuele pastorale- en 

psychosociale scholing/ondersteuning. Het is belangrijk dat de ambtsdragers de signalen goed 

onderkennen en zo nodig contact opnemen met de reguliere geestelijke en fysieke gezond-

heidszorg. Dit alles uiteraard in goed overleg met de betrokkenen. 

Kruispunt verzorgt regelmatig cursussen en ondersteuningsbijeenkomsten waar sprekers ingaan 

op specifieke problematieken. In de wijkkerkenraadsvergadering wordt hier regelmatig op 

gewezen, zodat hiervan gebruik gemaakt van kan worden.  

In voorkomende gevallen is ook de kerkelijk werker betrokken bij dit intensieve pastoraat, wiens 

werk overigens valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. 

 

  



 

6 CATECHESE 
Belangrijk is dat de catecheet in staat is om de kernen van het gereformeerd belijden aan de 

jongeren door te geven. Het bewogen zijn met jongeren, het pastor zijn voor jongeren en het 

openstaan voor de vragen van jongeren zijn daarbij van wezenlijk belang. Dit gaat samen 

met een evenwichtige manier van orde houden op de catechisatielessen. 

Binnen de kerkenraad is een catechesecommissie actief (predikant, jeugdouderling & diaken). 

Jaarlijks vindt er afstemming plaats met de catecheten en de catechesecommissie. De catechese 

staat iedere kerkenraadsvergadering op de agenda. 

Alle catechisanten worden voor het winterseizoen schriftelijk uitgenodigd voor de catechese.  

Wat betreft de concrete invulling van de catechese streven we het volgend na: 

 Tot ca. 15 catechisanten per groep. 

 Tot ca. 5 catechese uren voor de predikant. 

 In ieder geval de oudste groepen door de wijkpredikant, in verband met doorstroming 

naar belijdeniscatechese. 

 In de onderbouw staat het leeraspect centraal, in de bovenbouw komt de belijdenis 

centraal te staan. 

 De kinderen die van de zondagschool komen worden uitgenodigd voor de 

overbruggingscatechese. Deze wordt gehouden vanaf februari tot het einde van het 

catecheseseizoen. 

 

7 VORMING EN TOERUSTING 
Vanuit de gedachte dat het leren een wezenlijk onderdeel is in de christelijke gemeente, is de 

vorming en toerusting van groot belang. Omdat geloven en leren ondenkbaar zijn zonder het 

Woord van God, vindt deze vorming en toerusting plaats rond de Bijbel. In deze tijd van 

toenemende vervlakking en verwereldlijking is het dringend nodig dat gemeenteleden en met 

name toekomstige ouders worden toegerust tot het leven in de omgang met het Woord van God, 

maar ook in het uitdragen van dat Woord in gezin, kerk en maatschappij. Aangedrongen wordt op 

regelmatige onderlinge contacten in kring-, verenigings-, wijk- en gemeenteverband. In de 

gemeentegids is een overzicht te vinden van alle clubs en kringen. 

De kerkenraad organiseert jaarlijks 2 gemeenteavonden.  

 

  



 

8 AAN DE ALGEMENE KERKENRAAD GEDELEGEERDE 

VERANTWOORDELIJK- HEDEN 

8.1 Kerkrentmeesterlijk beheer 

Op grond van de kerkordelijke bepalingen in ordinantie 11-4 besluit de AK op 13 

september 2004 geen wijkraden van kerkrentmeesters in te stellen. Derhalve is het 

beleidsplan van het college van kerkrentmeesters ook van toepassing op de ouderling- 

kerkrentmeesters van wijkgemeente 1 en wordt het Kerkrentmeesterlijk beheer hier verder niet 

besproken. 

8.2 Diaconaat 

Op grond van de kerkordelijke bepaling in ordinantie 11-4-4 en bij besluit van de 

Algemene Kerkenraad dd. 13 september 2004 zijn alle diakenen benoemd tot lid van het college 

van diakenen. Derhalve is het beleidsplan van het college van diakenen ook van toepassing op de 

diakenen van wijkgemeente 1 en wordt het diaconaat hier verder niet besproken. In aanvulling 

hierop zal in wijkgemeente 1 door de diaconie de diaconale dimensie in de prediking regelmatig 

bespreekbaar worden gemaakt. Dit kan door het aandragen van actuele zaken, maar ook is het 

nodig om de reguliere diaconale bewustwording aan de orde te stellen. 

8.3  Jeugdwerk 

Het jeugdwerk wordt in onze gemeente centraal georganiseerd. Het door de jeugdambtsdragers 

en jeugdcommissie geformuleerde beleid is derhalve opgenomen in het beleidsplan van de 

Algemene Kerkenraad. De kerkenraad ervaart verlegenheid met het jeugdwerk. De kerkenraad is 

van uit kritische betrokkenheid lid van de HGJB. Daarnaast heeft de kerkenraad contact met het 

Hervormd Jeugd Werk (HJW). De kerkenraad wil vanuit het gereformeerd belijden invulling geven 

aan het geloofsonderricht aan onze kinderen, tieners en jongeren in de gemeente.  

De gemeente vormt een gemeenschap van jong en oud. De kerkenraad wil de jongeren van onze 

wijkgemeente nadrukkelijk ondersteunen en begeleiden in de (geloofs)vragen die op hun 

afkomen. De kerkenraad zal actief het gesprek aangaan met de jongeren van onze gemeente. Door 

de jongeren serieus te nemen in hun (geloofs)vragen wil zij bevorderen dat zij zich thuis voelen in 

onze wijkgemeente. De jeugdambtsdrager zal hierin een belangrijke functie vervullen. Het is 

gewenst dat jongeren en ouderen samen één gemeente vormen en elkaar hierbij tot een hand en 

een voet zijn. 

8.4 Evangelisatie 

Om het evangelisatiewerk in de gemeente gestalte te geven is er een evangelisatiecommissie 

actief. Dit werk valt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Derhalve is het 

door de evangelisatiecommissie geformuleerde beleid opgenomen in het beleidsplan van de 

Algemene Kerkenraad. Overigens is de wijkkerkenraad van mening dat ieder gemeentelid 

geroepen is door woord en daad te getuigen van de liefde van Christus. Naast de door de 

evangelisatiecommissie georganiseerde activiteiten dient ieder in zijn/haar dagelijks leven de 

goede reuk van Christus te verspreiden. In de prediking dient hieraan aandacht te worden 

gegeven. Ook zal een commissie een extra jaarlijkse wijkavond voorbereiden, met een missionair 

doel. Deze moet laagdrempelig zijn, het moet mogelijk zijn om buitenstaanders mee te nemen. 

Vanuit de kerkenraad zal ook nagedacht worden hoe we de taak ‘gastvrij’ te zijn (als het gaat om 

gasten in de erediensten) concreter kunnen vormgeven. 



 

Om het evangelisatiewerk in de gemeente gestalte te geven is er een 

evangelisatieouderling en een evangelisatiecommissie actief. 

De wijkkerkenraad wil in de komende planperiode het evangelisatiewerk in met name de 

eigen geografische wijk meer gestalte geven door bijvoorbeeld zelf de 

evangelisatieadressen eens in de 5 jaar te benaderen. Het evangelisatiewerk is namelijk 

niet alleen een taak van de commissie maar in de eerste plaats ook een verantwoording 

van de kerkenraad in zijn geheel. 

8.5 Zending 

Om gestalte te geven aan de zendingsopdracht is er in onze gemeente een zendingscommissie 

actief. De activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

Algemene Kerkenraad. Derhalve is het door de zendingscommissie geformuleerde beleid 

opgenomen in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad. 

8.6 Algemene opmerkingen 

Hoewel in onze gemeente voor bovengenoemde zaken de formele verantwoordelijkheid bij de 

Algemene Kerkenraad ligt, stellen we dat dit niet betekent dat deze zaken daarom verder geen rol 

spelen voor de wijkkerkenraad. Alle bovengenoemde zaken worden maandelijks geagendeerd 

voor de vergadering van de wijkkerkenraad. Ook de notulen van de Algemene Kerkenraad 

worden besproken in de vergadering van de wijk- kerkenraad. De van onze wijkkerkenraad 

deeluitmakende jeugdambtsdragers, evangelisatieouderling, diakenen en kerkrentmeesters 

vervullen de rol van intermediair tussen desbetreffende commissie of college en de 

wijkkerkenraad. Indien nodig en wenselijk worden zaken besproken en meegenomen naar de 

Algemene Kerkenraad of door de wijk zelf aanvullend ingevuld.  

9 VASTSTELLING 
Dit beleidsplan is, na de leden van de gemeente in de gelegenheid te hebben gesteld hierover 

hun mening te geven, vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van wijkgemeente 1 

(Oost) op  27 juni 2016. 

 

 

A. de Jong, preses                  J. Poortvliet, scriba 



 

10  BIJLAGE 1: CONVENANT VAN ALBLASSERDAM 
 

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden 

aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het 

bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar 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 Konkordie 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 daarom censuurabel. 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 geheel 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 Evangelie der genade 

Gods. 



 

11  BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN NIEUWE BELEIDSVOORNEMENS 
 

Ten opzichte van het vorige beleidsplan zijn de volgende nieuwe beleidsvoornemens 

vastgesteld. 

11.1 Inleiding 

N.v.t. 

11.2  Identiteit van de wijkgemeente 

 Wijkgemeente 1 Oost wil aanspreekbaar zijn op samenwerken met andere wijken binnen 

onze gemeente maar wenst dat te doen vanuit haar eigenheid en vanuit de historische 

plek die zij in de gemeente inneemt.  

11.3 Kerkenraad 

 Ouderlingen leggen onderling verantwoording af over het aantal afgelegde bezoeken. 

 Ouderlingen leggen onderling verantwoording af over het al (of niet) gerealiseerd hebben 

van de jaarlijkse afstemming tussen de verschillende 

ambten/evangelisatiemedewerker/ster. 

11.4 Erediensten 

 Bij belijdenisdiensten wordt gebruikt gemaakt van het formulier met opschrift Formulier 

voor openbare geloofsbelijdenis en dat staat op pagina 137 van de zakbijbel in de Herziene 

Statenvertaling 

 In deze planperiode overweegt de kerkenraad op enig moment in lijn met het gebruik van 

de HSV de hertaalde formulieren gaan gebruiken. 

 De kerkenraad wil zich de komende periode bezinnen op het ritmisch zingen tijdens de 

eredienst 

 De wijkkerkenraad zal onderzoeken we of het mogelijk is nadrukkelijker aandacht te besteden aan 
het volk van Israël. Hiervoor zullen er contacten worden gelegd met de plaatselijke commissie Kerk 
& Israël. 

11.5 Pastoraat 

 De sectie-ouderling blijft daarbij eindverantwoordelijk. Het is het voornemen dat eens in 

de 5 jaar de evangelisatie-adressen worden benaderd. 

11.6 Catechese 

 De kerkenraad wil nadenken over de didactische invulling van de catechese die aansluit bij 

jongeren en de actuele didactische vormen in het onderwijs. 

11.7 Vorming en toerusting 

 Buiten de twee gemeenteavonden per jaar wil de kerkenraad invulling geven aan de 

onderlinge verbondenheid. 



 

11.8 Aan de Algemene kerkenraad gedelegeerde verantwoordelijkheden 

 De kerkenraad wil nadere bezinning over de plaatselijke regeling en de rol van de AK. 

11.9 Vaststelling 

N.v.t. 



 

12  BIJLAGE 4: VERKLARING WEERGEGEVEN BEGRIPPEN 
 

Protestantse Kerk in Nederland 

De Protestantse Kerk in Nederland (in dagelijks spraakgebruik vaak afgekort tot Protestantse Kerk 

of PKN) is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Het is, na een 

toenaderingsproces van tientallen jaren, op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van de drie Samen 

op Weg-kerken de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 

Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. 

Convenant van Alblasserdam 

Vanwege de brede grondslag van de op 1 mei 2004 gevormde Protestantse Kerk in 

Nederland hebben vele bezwaarde gemeenten hun plaats in deze kerk slechts willen innemen na 

ondertekening van het Convenant van Alblasserdam. Hierin spreken zij expliciet uit zich te 

willen binden aan het gereformeerd belijden en daarnaar te willen handelen. 

Gereformeerde Bond 

Deze vereniging heeft als doel binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde waarheid te 

verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil ze de kerk brengen tot een zich gebonden 

weten aan de belijdenis van de Reformatie. De Bijbel staat centraal in deze vereniging. 

Decentralisatieproces 

Een in 2004 voltooid proces in onze plaatselijke gemeente waarin de drie wijken meer 

zelfstandigheid en bevoegdheid toebedeeld kregen om een eigen gezicht te ontwikkelen. Naast 

de nieuwe kerkordelijke mogelijkheden binnen de PKN waren het vooral plaatselijke verschillen in 

inzicht (b.v. omtrent liturgie) en uitstroom vanuit de flanken naar andere kerken en gemeenten, 

die deze decentralisatie in gang zette. Het gevolg was dat de zuiver geografische indeling van de 

wijken grotendeels verloren is gegaan, en velen perforeerden naar de wijk van voorkeur. 

Evaluatie decentralisatie 

Ongeveer vijf jaar na het voltooien van het decentralisatieproces, is in 2010 een evaluatie 

geweest van de ingevoerde decentralisatie. Dit resulteerde in een evaluatierapport en een brede 

gemeenteavond. De huidige gemeentepraktijk kan omschreven worden als een modus tussen 

eenheid en verscheidenheid. Naast een aantal pijnpunten levert dit ook op dat we elkaar de 

ruimte kunnen geven. Er is besloten om op dit moment de gemeentepraktijk globaal te laten zoals 

hij is. 

Herziene Statenvertaling 

De Stichting Herziening Statenvertaling werkt op initiatief van het hoofdbestuur van de 

Gereformeerde Bond aan een herziening van de Statenvertaling. Met deze herziening wordt 

beoogd de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Daarom is er naar 

gestreefd om door hertaling de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten. 

 

  



 

Hertaalde formulieren 

In de 16e en 17e eeuw zijn in de Nederlandse gereformeerde traditie liturgische formulieren 

ontstaan. Omdat deze formulieren een evenwichtige en Bijbelse inhoud hebben, is mede op 

initiatief van de Gereformeerde Bond in 2004 een hertaling verschenen van deze formulieren, 

zodat deze formulieren ook in de toekomst toegankelijk blijven. 

Gavenlijst 

Een lijst waarop de wijkouderlingen kunnen aangeven wat de gaven en interesses zijn van 
gemeenteleden. Deze lijsten worden gebruikt als er medewerkers gezocht worden 
voor b.v. zondagschool, clubs enz. 
  



 

13 BIJLAGE 5: Jaargesprek 

Gesprekspunten 
Uitgangspunt is een wederzijdse open samenwerking. 

 De predikant accepteert leiding en sturing vanuit de kerkenraad. 

 De predikant adviseert en attendeert anderzijds de kerkenraad op eventuele fouten, 

valkuilen e.d.  

 Kerkenraad en predikant doen dat in een open communicatie  

1. Gemeenteleven 

 Wat hebben we het afgelopen jaar in de gemeente zien gebeuren? 

a. Hoe verhoudt zich dat met het beleidsplan? 

b. Wat hebben we in de gemeente zien gebeuren en wat vond hij daar minder 

waardevol aan? 

i. Dominee 

ii. Kerkenraad 

 Kijkend naar gemeente welke mogelijkheden zie je  

 Kijkend naar gemeente welke mogelijkheden ziet ds. voor de kerkenraad, wat verwacht u 

van ze? 

a. Denk hierbij aan verschillende rollen binnen commissies 

 Sluiten preken aan bij leven binnen gemeente? 

2. Werk diakenen/ouderlingen 

 Welke onderdelen in het ambt zijn stimulerend en inspirerend? 

a. Komen ze voldoende tot hun recht? 

b. Zijn er knelpunten? 

c. Hoe wil je hiermee verder gaan? 

 Verhouding ambt en gezin is de balans in orde? 

a. Knelpunten aandachtspunten 

 Is er behoefte aan begeleiding of coaching, gesprekspartner voor terugvallen en 

ruggenspraak? 

a. Vanuit perspectief diaken 

b. Vanuit perspectief kerkenraad? 

 Hoe verloopt communicatie met kerkenraad? 

a. Communicatie over en weer 

 Wat verwacht de gemeente van je? 

  



 

3. Werk predikant 

 Welke onderdelen in het ambt/werk zijn stimulerend en inspirerend? 

a. Komen ze voldoende tot hun recht? 

b. Zijn er knelpunten? 

c. Hoe wel je hiermee verder gaan? 

 Verhouding werk en vrije tijd is de balans in orde? 

a. Knelpunten aandachtspunten 

 Is er behoefte aan begeleiding of coaching, gesprekspartner voor terugvallen en 

ruggenspraak? 

 Hoe verloopt communicatie met kerkenraad? 

a. Communicatie over en weer 

 Wat verwacht de gemeente van u? 

 Toekomst? 

4. Kerkenraadsvergaderingen 

 algemeen 

1. Aantal vergaderingen? Voldoende meer minder? 

2. Agendabeheer? 

 Verslaglegging 

1. Notulen zijn die voldoende? 

 bespreking 

1. Voldoende ruimte voor bespreking 

2. Komt iedereen toe tot eigen inbreng? 

3. Voorzitterschap 

a. Strakker/losser 

b. Voldoende inbreng van ieder lid 

 rollen en taken 

1. Afvaardiging naar verschillende gremia 

2. Klopt afvaardiging met persoonlijke interesses en gaven? 

a. Voldoende tijd en ruimte voor eigen inbreng 

b. Voldoende aansluiting overeenstemming met verdedigen standpunten vd raad 

3. Doet iemand iets wat hij heel vervelend vindt 

a. Bedenk 2 punten 

4. Wat zou je graag doen 

5. Wat vind je vind je fijn binnen de raad 

6. Waar stoor je je aan? 

  



 

14 Bijlage 6. Plaatselijk register 
 

De wijkkerkenraad 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 algemene kerkenraad (groot verband) besluit op 17 mei 2004 formeel tot het instellen van 
een “Tweede register” van doopleden en belijdende leden en draagt het college van 
kerkrentmeesters op dit ledenregister op te zetten en te onderhouden conform de kerkelijke 
voorschriften. 

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

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

 

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


