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A.  Preambule: Convenant van Alblasserdam  
1. Als wijkkerkenraad en wijkgemeente 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 be-
straffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het on-
feilbaar 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 Augs-
burgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder ver-
werpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

2. Als wijkkerkenraad en wijkgemeente belijden wij dat de heilige 
doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinde-
ren Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine   kin-
deren van de wijkgemeente als erfgenamen van het Rijk van God 
gedoopt te wezen. 

3. Als wijkkerkenraad en wijkgemeente 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 wijk-
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 wijkkerkenraad en wijkgemeente belijden wij dat tot ambts-
dragers van de wijkgemeente – 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 wijkkerkenraad en wijkgemeente belijden wij dat het huwelijk 
tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig 
heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvor-
men zijn on-Bijbels en daarom censuurabel. Daarom zal de wijk-
kerkenraad op Bijbelse (d.w.z. liefdevolle) wijze tucht oefenen 
over hen die deze instelling van God ontkrachten. 
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6. Als wijkkerkenraad en wijkgemeente spreken wij uit dat zodanige 
mannen als predikant of kandidaat tot de heilige dienst toegela-
ten 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. 

 
 

B.  De grondslag van de wijkgemeente 
De wijkkerkenraad van wijkgemeente 1 van de Hervormde Ge-
meente 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 con-
venant zullen we de kerk blijvend aanspreken op Schrift en Belijde-
nis. 
De gereformeerde grondslag van onze wijkgemeente houdt onder 
meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt 
toegekend aan een Schriftuurlijke en appellerende prediking in de 
zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. 
Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezag-
hebbend voor leer en leven. In de bediening en viering van het hei-
lig avondmaal en de bediening van de Heilige Doop belijdt de wijk-
gemeente met elkaar de gemeenschap met Christus en de ver-
bondstrouw van God. 
De wijkgemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, 
zoals verwoord in de drie algemene belijdenisgeschriften van de 
kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van 
Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. 
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De wijkgemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw 
zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook 
gebonden aan de drie reformatorische belijdenisgeschriften van de 
kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Cate-
chismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerre-
gels. 
De grondslag van onze wijkgemeente kan onder geen beding wor-
den gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderin-
gen van de kerk of de overheid. 
 
De wijkkerkenraad en de wijkgemeente hebben deze grondslag en 
een aantal uitwerkingen daarvan onder woorden gebracht en geven 
daarmee aan dat zij daarop de synode zullen aanspreken en dat zij 
daarop door de synode en door de wijkgemeente aangesproken 
willen en mogen worden 
 
 

C. Organisatie van de wijk- en centrale gemeente 

Wijkgemeente 1 van 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 wijkgemeente. (zie preambule Convenant van Alblas-
serdam). De centrale gemeente is verdeeld in drie geografische 
wijkgemeenten, Wijkgemeente 1 (Oost), Wijkgemeente 2 (Noord) en 
Wijkgemeente 3 (Zuid). Deze drie wijkgemeenten gebruiken elk hun 
eigen liturgie in de erediensten en daartoe zijn door de algemene 
kerkenraad (in december 2004) besluiten genomen. Omdat er ge-
meenteleden zijn die zich niet (geheel) kunnen vinden in de wijkge-
meente waartoe zij geografisch behoren bestaat de kerkordelijke 
mogelijkheid om d.m.v. overschrijving lid te worden van een andere 
wijkgemeente. (zie ook: Lidmaatschap) Iedere wijkgemeente heeft 
zijn eigen wijkkerkenraad en voor zaken die het geheel van de cen-
trale gemeente aangaan bestaat een algemene kerkenraad, 
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die is samengesteld uit door de wijkkerkenraden aangewezen le-
den. Ter ondersteuning van het pastoraal werk door de predikanten 
in de wijkgemeenten is een kerkelijk werker aangesteld. Voor een 
aantal werkzaamheden in de wijkgemeenten zijn organen van bij-
stand of commissies ingesteld welke functioneren voor de gehele 
centrale gemeente. De ambtsdragers met bepaalde opdracht die 
zitting hebben in de wijkkerkenraden zijn gehouden aan de algeme-
ne kerkenraad regelmatig verslag uit te brengen van hun werk-
zaamheden. 
 
 

1. Inleiding 
 

Dit is het tweede beleidsplan van wijkgemeente 1(oost) sedert de 
vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (1 mei 2004). 
Na de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland heb-
ben een aantal gemeenteleden zich onttrokken aan onze centrale 
gemeente. Er is plaatselijk een Hersteld Hervormde Gemeente ge-
sticht. Daarnaast zijn er enkele gemeenteleden die hebben aange-
geven dat zij geen lid kunnen zijn van de Protestantse Kerk in Ne-
derland. Zij willen echter wel aan onze wijkgemeente verbonden 
blijven. Op hun verzoek zijn ze ingeschreven in het “Plaatselijk re-
gister van meelevende gemeenteleden” (zie bijlage 1). 
 
Door de decentralisatie (besluit algemene kerkenraad - december 
2004) is de wijkgemeente meer verzelfstandigd en autonoom ge-
worden. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de identiteit van de wijkge-
meente de afgelopen jaren zichtbaarder is geworden. Als wijkge-
meente nemen we onze volwaardige plaats in, in de breedte van 
heel de centrale gemeente. Vanwege de decentralisatie heeft er in 
2009 een evaluatie plaats gevonden. De kerkenraden van de 3 
wijkgemeente zijn unaniem in hun conclusie: 
 
 

“We willen graag de huidige situatie van 3 wijkgemeenten 
met ieder een eigen „identiteit‟ handhaven” 
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Als wijkkerkenraad hechten we grote waarde aan de centrale ge-
meentelijke eenheid. In de algemene kerkenraadsvergaderingen 
zullen we met de andere wijkkerkenraden ons hier steeds op moe-
ten bezinnen. Dat betekent dat we vooraf over de zaken willen 
spreken die gevoelig liggen. Achteraf reageren op situaties die wij of 
andere wijkkerkenraden graag anders (of helemaal niet) hadden 
georganiseerd geven veel frustratie en/of verwijdering. Heldere en 
duidelijke communicatie is in deze onontbeerlijk. Vanwege de soms 
gevoelige thematieken zullen wij als wijkkerkenraad hier extra alert 
op zijn. Dit betreffen zowel de onderwerpen op lange, als op korte 
termijn. Vanwege de ontstane autonomie van de wijkgemeente zul-
len wij hierom ingrijpende wijzigingen binnen de wijkgemeente, die 
het geheel van de centrale gemeente (kunnen) aangaan eerst voor 
leggen aan de eigen wijkgemeente en de algemene kerkenraad. 
Het beleidsplan zal hierin als zodanig functioneren. We zullen 
steeds de vraag stellen in hoeverre de aanpassingen en/of verande-
ringen bijdragen tot, of afbreuk doen aan het gezamenlijk “gemeen-
te zijn. 
 
Met dit beleidsplan geven we aan waar de wijkgemeente zich be-
vindt en welke lijnen we willen trekken naar de toekomst. Daarbij 
beseffen we dat de toekomst in Gods hand ligt en dat we afhankelijk 
zijn van Zijn onmisbare zegen. Hij is het immers die Zijn kerk verga-
dert, voedt, beschermt en onderhoudt. De woorden uit Psalm 127 
zijn hierin voor ons het uitgangspunt:  
 
 
 
 
Moge dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en ver-
dere opbouw van Zijn gemeente. 

“Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs 
bouwlieden daaraan “ 
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2. Gemeenteleven 
 
De gemeenteleden komen wekelijks samen in de eredienst. Door 
middel van de prediking wordt zij steeds opgeroepen tot geloof en 
bekering. In de prediking staat Christus centraal.  
God die ten hoogste barmhartig en rechtvaardig is, eist in Zijn ge-
rechtigheid dat onze zonden tegen Zijn oneindige Majesteit begaan, 
zowel met tijdelijke als met eeuwige straffen (naar lichaam en ziel) 
gestraft moeten worden. Deze God heeft uit oneindige barmhartig-
heid Zijn enige Zoon gezonden, opdat Hij als Borg en Middelaar de 
straf op de zonde zou betalen. Door Zijn volmaakte offerande op 
Golgotha is er genoegdoening geschied voor de zonden van de ge-
hele mensheid. Vanuit de belofte van het evangelie wordt ieder op-
geroepen tot een persoonlijk geloof in Jezus Christus. Het is Zijn 
vrije wil en genade om zondaren tot zich te trekken, hen te verlos-
sen van zonde en dood en hen als loot in te enten in de levende 
Wijnstok. Hierdoor zullen zij groeien en bloeien waardoor de vruch-
ten openbaar komen.  
Dit alles in een tere, verborgen omgang met de Heere. In deze om-
gang wordt er gemeenschap geoefend met de Heere. Het is de Hei-
lige Geest die hierin vernieuwend werkt. Daarbij functioneert het 
gebed als ademtocht van de ziel.  
 
Vanuit deze gemeenschap met Christus wordt de roeping van de 
wijkgemeente verstaan. Dit komt tot uiting in de onderlinge ge-
meenschap en de dienstbaarheid aan elkaar. De gemeenteleden 
worden geroepen als levende stenen mee te werken in de dienst 
van Gods Koninkrijk en de uitbreiding daarvan. Zo zullen wij getui-
gen zijn van die enige Naam gegeven onder de hemel, waardoor wij 
moeten zalig worden. Hierin verstaan we onze missionaire roeping. 
Zo zal de gemeente worden gebouwd. Het gemeenteleven kent dus 
twee kanten. Enerzijds gericht op het heil van de eigen wijkgemeen-
te en anderzijds gericht op de uitbreiding van Gods Koninkrijk in 
deze wereld.  
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De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de gemeente de komen-
de jaren blijft groeien (wordt gebouwd). Dat betekent dat wij hier-
mee in biddend opzien tot de Heere (vanuit bovenstaand perspec-
tief), met de door God aan ons geschonken gaven in de gemeente 
werkzaam zullen zijn. De woorden uit 1 Korinthe 3 : 9 & 13 zijn voor 
ons hierin leidend. 
 
 2.1 Beleidsvoornemens 
a. De wijkkerkenraad wil het gemeenteleven gestalte blijven geven 

vanuit de principiële plaatsbepaling zoals hierboven verwoord 
en de gemeenteleden stimuleren vanuit deze visie te werken in 
de wijkgemeente. In dat kader wordt het beleid voortgezet om 
jaarlijks een onderwerp te selecteren en dit binnen de wijkge-
meente te bespreken en uit te diepen. Gekozen zal worden voor 
thema‟s die in samenhang kunnen worden besproken en waar-
bij de Bijbel de belangrijkste bron en norm is. Deze thema‟s zul-
len aan het begin van een winterperiode door de wijkkerkenraad 
kort worden ingeleid en met de wijkgemeente worden gecom-
municeerd. De thema‟s  kunnen worden gebruikt als gespreks-
thema bij de huisbezoeken. 

b. In het aanreiken van onderwerpskeuze zal de wijkkerkenraad 
steeds zoeken naar een vorm waarbij de gemeenteleden na-
drukkelijker kunnen worden betrokken. Dat betreffen zowel jon-
gere als oudere gemeenteleden. 

c. In het kader van de dienstbaarheid worden er concrete zaken 
onderzocht om gemeenteleden (zo mogelijk ouderen) de moge-
lijkheid te bieden zich in te zetten voor de naaste. Denk aan de 
wet WMO, tafeltje dekje, ouderenbezoekwerk, klussendienst, 
kruispunt, etc. Ook het onderlinge dienstbetoon kan hierin een 
plaats hebben. 

d. De wijkkerkenraad bezint zich op mogelijkheden om de jeugd / 
jong volwassenen te ondersteunen. We willen ondersteuning 
geven gericht op het staan in de huidige samenleving (con-
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sumptie maatschappij). Hierin speelt het maken van keuzes een 
belangrijke rol. Te denken valt aan ethische keuzes rond sexua-
liteit, huwelijk en gezin. Zaken die spelen m.b.t. het kopen van 
een huis / tweeverdieners. Ook  de problematiek die zich voor-
doet als er sprake is van gebroken gezinnen in verkeringstijd / 
huwelijk. De vele vormen van kerkelijk leven spelen hierbij een 
belangrijke rol. Daarnaast is de omgang met internet / vrije tijd 
een belangrijk item. 

 
 

3. De Wijkkerkenraad 
 
De  wijkkerkenraad is samengesteld conform de kerkorde van de 
Protestantse Kerk in Nederland. De bevoegdheden van de wijkker-
kenraad zijn vastgelegd in de kerkorde en verwoord in de “Plaatse-
lijke regeling ten behoeve van het leven en werken van wijkge-
meente 1 van de Hervormde gemeente Giessendam-Neder-
Hardinxveld”. 
 
3.1 Ambten 
Het zijn de ambtsdragers van de wijkgemeente die leiding geven 
aan leven en werk van de gemeente. Bij de laatstgehouden ge-
meentelijke stemming op 22 november 2004 hebben de belijdende 
leden van de wijkgemeente er voor gekozen om de bevoegdheid tot 
verkiezing van de ambtsdragers aan zich te houden in overeen-
stemming met Ordinantie 3, artikel 6.6 van de Kerkorde. 
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De voltallige wijkkerkenraad is samengesteld uit ten minste de vol-
gende ambtsdragers: 

 1 predikant 

 6 ouderlingen 

 1 jeugdouderling 

 1 evangelisatieouderling 

 2 ouderling-kerkrentmeesters 

 4 diakenen 
 
De wijkkerkenraad is van mening dat de Heilige Schrift leert dat er 
in de gemeente geen vrouwen tot ambtsdragers behoren gekozen 
te worden (1 Timotheus 2: 11 t/m 13). 
 
3.2 Wijkgemeente en plaatselijke samenleving 
De Hervormde gemeente van Giessendam / Neder Hardinxveld 
maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, samen 
met de plaatselijke Gereformeerde Kerk. Er is binnen onze wijkge-
meente geen behoefte om beleid te maken met het oog op een mo-
gelijke samenwerking m.b.t. bijvoorbeeld evangelisatie / jeugdwerk 
etc. Ook het eventueel fuseren van de plaatselijke gemeenten is 
niet aan de orde. Wij realiseren ons dat we met ons staan in de 
PKN (vanwege het convenant) toch een bijzondere positie innemen.   
 
Er zijn meerdere kerkverbanden en evangelische groepen aanwezig 
binnen onze dorpsgemeenschap. Hiermee is betrekkelijk weinig 
contact. De onderlinge verhoudingen zijn overigens niet gespannen. 
 
In het bijzonder noemen we de HHK. Vanwege de totstandkoming 
van de PKN zijn we veel broeders en zusters “kwijtgeraakt”. De 
breuk loopt nog steeds door onze centrale gemeente. De pijn wordt 
nog steeds ervaren, alhoewel we ook constateren dat er sprake is 
van een normalisering van de ontstane situatie (o.a. doordat er 
geen enkele onderlinge contacten zijn en ieder zijn eigen weg gaat). 
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We stellen ons de vraag in hoeverre we ons hierbij moeten neerleg-
gen. Mede omdat het onze Bijbelse opdracht is om in de weg van 
schuldbelijdenis en verzoening als broeders en zusters van hetzelf-
de huis op te trekken. De vraag die we ons stellen is in hoeverre er 
(op termijn) mogelijkheden zijn om hierover met elkaar in gesprek te 
kunnen gaan. Door met elkaar te spreken kan er o.a. ruimte worden 
gecreëerd om het wederzijdse verdriet en frustratie een plaats te 
geven.  
Wat de inhoud van de prediking betreft moeten we concluderen dat 
hierin weinig tot geen verschillen zijn. Dit alles maakt de situatie des 
te schrijnender.  
 
3.3 Beleidsvoornemens 
a. Afstemming tussen predikant, ouderling en diakenen blijft de 

aandacht vragen. Ook de contacten met de evangelisatieme-
dewerker/ster blijven hierin een rol spelen. Het ligt voor de hand 
om de afstemming komende jaren te professionaliseren. Hierin 
is het wenselijk om onderling een manier/methode af te spreken 
en af te stappen van het “kaartensysteem”. Onderzocht zal wor-
den of er behoefte is om de afstemming digitaal vast te leggen 
in een soort volgsysteem. 

b. De wijkkerkenraad zal zich bezinnen op haar roeping t.a.v. de 
ontwikkelingen waarmee we binnen de huidige samenleving 
steeds meer te maken krijgen. Te denken valt aan: 
- Scheidingen / ongehuwd samenwonen, huwelijks bevesti-

ging bij alternatieve samenlevingsvormen / gebroken situa-
ties (zie bijlage 1) 

- Islamisering v/d samenleving 
- Gevolgen / ontwikkelingen m.b.t. gelijkheidsbeginsel (anti-

discriminatiewet in relatie tot de gehoorzaamheid aan Gods 
woord) 

c. Interne bezinning om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn 
om (op termijn) in gesprek te gaan met de plaatselijke HHK. 
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4. Erediensten 
 
De erediensten in de Nieuwe kerk worden gehouden onder de ver-
antwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. In deze diensten wordt 
door de wijkkerkenraad de vastgestelde liturgie gebruikt, op basis 
van de volgende uitgangspunten:  

 In de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van de Statenver-
taling. 

 De psalmen worden niet-ritmisch gezongen. 

 De afkondigingen worden door de predikant gedaan.  

 De psalmen worden zittend gezongen (behoudens het toe-
zingen van gemeenteleden / ambtsdragers). 

 De vrouwen wordt dringend verzocht bij deelname aan de 
sacramenten een hoed te dragen. 

 Fotograferen en filmen tijdens kerkdiensten is niet toege-
staan. 

 Er wordt gebruik gemaakt van de traditionele liturgische for-
mulieren. 

 
De centrale diensten van de drie wijkgemeenten die in de Oude 
kerk worden gehouden, zoals de diensten op nieuwjaarsmorgen, 
tweede paasdag, tweede pinksterdag, de morgendiensten op bid- 
en dankdagen etc. zullen plaatsvinden met gebruikmaking van de 
liturgie van wijkgemeente 3 (Zuid), ongeacht de dienstdoende wijk-
kerkenraad. Voor de diensten op Nieuwjaarsmorgen, tweede paas-
dag en tweede pinksterdag, wordt door de algemene kerkenraad 
een driejarig rooster gemaakt, zodat roulerend elke wijkkerkenraad 
jaarlijks dienstdoet in één van deze gezamenlijke diensten. De mor-
gendiensten tijdens bid- en dankdagen worden waargenomen val-
len onder de verantwoordelijkheid van wk.2 & 3. 
De wijkpredikant gaat (zo mogelijk) één keer op een zondag voor in 
de kerkdienst. In de andere kerkdienst van de eigen wijkgemeente 
gaat de predikant van wk.2 of 3 voor.  
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Dit volgens de afspraken die hierover zijn gemaakt in de algemene 
kerkenraad. Voor de overblijvende zogenaamde  “vrije diensten” 
worden door de wijkkerkenraad predikanten gevraagd om voor te 
gaan. Predikanten worden gevraagd op de eerste werkdag in het 
nieuwe jaar, of op de 3e zaterdag in september (dit n.a.v. de voor-
keur van de predikant). Tussentijdse ruilbeurten worden door de 
predikant zelf geregeld en vroegtijdig doorgegeven aan de scriba. 
 
Eén keer per jaar wordt er een kerkdienst belegd in het kader van 
kerk, gezin en school. Hiervoor zijn er contacten met de plaatselijke 
commissie die hierover met de plaatselijke christelijke basisscholen 
contacten onderhoudt. Kleurplaten en werkjes die door de kinderen 
op school zijn gemaakt, worden in de hal van de kerk opgehangen. 
 
Op de eerste zondag in oktober (Israëlzondag) wordt er in de predi-
king, meer dan anders, aandacht geschonken aan het volk van Is-
raël. 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 eeuwigdu-
rend 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).   
Plaatselijk is er een commissie Kerk en Israël actief. Zij belegt bij-
eenkomsten waar sprekers over tal van onderwerpen een inleiding 
verzorgen. Er zijn vanuit de wijkkerkenraad geen bijzondere contac-
ten met deze commissie.    

4.1 Prediking 
In de eredienst staat de prediking als verkondiging van het Woord 
van God centraal. Deze prediking is uitlegging en toepassing van 
het Woord van God. Zij geschiedt in gehoorzaamheid aan de Heili-
ge Schrift en in gebondenheid aan de belijdenisgeschriften van de 
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kerk, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode te Dor-
drecht in 1618/1619, te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de 
Heidelberger Catechismus en de Dordtse Leerregels, waarin tevens 
zijn vervat de drie oecumenische belijdenissen: het Apostolicum, de 
belijdenis van Nicea en de belijdenis van Athanasius. De prediking 
is gefundeerd in de opdracht van Christus, zoals gegeven in Mat-
theüs 28: 19 en 20. Hiermee is tegelijk het trinitarisch karakter van 
de prediking aangegeven die recht heeft te doen aan het eigen werk 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de prediking gaat 
het om de proclamatie van de beloften van het Heilig Evangelie en 
de ontdekking van zonden, de oproep tot geloof en bekering en de 
navolging van Christus in het dagelijks leven. Het doel van de pre-
diking is mensen te bewegen tot geloof en bekering en hen verder 
te leiden op de weg in de groei van het geloof, tot de vruchten van 
het geloof. Deze aan Schrift en belijdenis gebonden prediking is niet 
tijdgebonden maar wel tijdbetrokken. De predikanten dienen in de 
prediking de gemeenteleden op te wekken getuige te zijn van Chris-
tus in zijn of haar omgeving. De bijbel geeft hierover voldoende 
aanwijzingen. Bij de predikanten zal er op worden aangedrongen 
dat zij zich naar vermogen bedienen van eenvoudig en eigentijds 
taalgebruik.  

4.2 Gebeden 
In de eredienst: 
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. Het zingen van de gemeente kan eveneens onder dit 
punt worden begrepen. 
 
Voorbede: 
Bij ziekte en overlijden worden gemeenteleden opgedragen in de 
voorbeden, tenzij dat er expliciet is aangegeven dat dit niet op prijs 
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wordt gesteld. Dit moet dan wel bekend zijn bij de wijkkerkenraad, 
omdat er van tevoren niet altijd contact is met betrokkene(n). Vra-
gen vanuit de gemeente voor de voorbede worden door de wijkker-
kenraad meestal positief gehonoreerd. In uitzonderlijke gevallen zal 
de wijkkerkenraad hier niet op in gaan. Hierover zal altijd een in-
houdelijke terugkoppeling plaats vinden met degene die een ver-
zoek 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 druk-
ken en Gods zegen toewensen. 
 
4.3 Sacramenten 
Heilig Avondmaal: 
Viermaal per jaar zal voor de belijdende leden alleen in de morgen-
dienst het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Op 
de zondag daaraan voorafgaande zal een dienst van voorbereiding 
worden gehouden. In de week van voorbereiding zal er centrale 
Censura Morum worden gehouden. Ook worden de belijdende ge-
meenteleden  opgeroepen om zich te bezinnen op deelname aan 
het Heilig Avondmaal door hiervoor de centrale bezinningsbijeen-
komst in de week van voorbereiding te bezoeken. Tijdens de bedie-
ning van het Heilig Avondmaal nemen de diakenen een bijzondere 
plaats in. Zij zijn dienend aanwezig en zien erop toe dat alles orde-
lijk verloopt. In de nabetrachtingsdienst is de avondmaalstafel zicht-
baar in de dienst aanwezig. Op de avondmaalstafel zullen brood en 
beker aanwezig zijn.    
 
Heilige doop: 
Het sacrament van de Heilige doop zal worden bediend naar be-
hoefte. Bij de geboorte van een baby zal door de wijkkerkenraad 
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een klein bijbeltje worden uitgereikt. Ook zal er aan de ouders een 
boekje worden gegeven wat over de doop handelt. 
De doopouders kunnen tijdens de doopaangifte te kennen geven 
dat zij hun zoon/dochter ten doop willen houden. Voordat de doop 
zal worden bediend zal er door de wijkouderling een doopbezoek 
worden afgelegd.  
Tijdens de doopdienst (in beginsel altijd een morgendienst – met 
het oog op de kinderen v/d gemeente) worden de dopelingen na het 
formuliergebed de kerk binnengedragen, voordat de ouders de 
doopvragen beantwoorden.  
De prediking zal tijdens de doopdienst zijn afgestemd op de Heilige 
doop. Als dit niet mogelijk is dan zal de dienstdoende predikant de 
ouders na de bediening van de Heilige doop kort toespreken. 
Na afloop van de doopdienst zullen de aanwezige kerkbezoekers 
desgewenst de gelegenheid krijgen om de doopouders de hand te 
drukken.  
 
4.4 Beleidsvoornemens 
a. De wijkkerkenraad zal zich blijvend bezinnen op de prediking. 

Dit zal voornamelijk binnen de wijkkerkenraadvergaderingen 
plaats vinden. Concreet betekent dit dat er inhoudelijk zal wor-
den gesproken over de prediking, alsmede dat de verschillende 
gemeenteleden (oud en jong) worden aangesproken. Er zullen 
geen speciale (thema)diensten worden belegd gericht op speci-
fieke doelgroepen in de gemeente (jongeren/ouderen/ randker-
kelijke/etc.). Dit afgezien van de kerkdiensten die betrekking 
hebben op openingsweekend, preekbespreking(en), dienst 
kerk, gezin & school en Israëlzondag.  

b. Vooralsnog zal de Statenvertaling gebruikt worden in de ere-
diensten. Als wijkkerkenraad staan we niet onwelwillend tegen-
over het gebruik van de herziene Statenvertaling tijdens Bijbel-
studie, jeugd- en kringwerk en huisbezoek. 

c. Jaarlijks wordt door de wijkkerkenraad de lijst doorgesproken 
met predikanten die voor kunnen gaan in de “vrije diensten”. 
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d. De contacten met de christelijke basisscholen (in het kader van 
kerk, gezin en school) zullen we bevorderen door naast de pre-
dikant, de jeugdouderling hierin een actieve rol te geven. 

e. Vanuit de diaconie zal 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 re-
guliere diaconale bewustwording aan de orde te stellen. 

f. De catechismusprediking in de avonddiensten zal zoveel moge-
lijk worden bevorderd. Het uitgangspunt is om in drie jaar (tij-
dens de wintermaanden) de gehele catechismus te bepreken. 
Waar mogelijk zullen we vragen of een gastpredikant hieraan 
kan voldoen.  

g. De wijkkerkenraad zal onderzoeken we of het mogelijk is na-
drukkelijker aandacht te besteden aan het volk van Israël. Hier-
voor zullen er contacten worden gelegd met de plaatselijke 
commissie Kerk & Israël. 

h. De komende beleidsperiode zal de wijkkerkenraad zich bezin-
nen op een eventuele invoering van de Herziene Staten Verta-
ling in de eredienst. Ook zal er nagedacht worden over het al 
dan niet gebruik maken van de hertaalde formulieren in de toe-
komst. 

 
 

5. Lidmaatschap  
 
Zie ook: Plaatselijke regeling Wijkgemeente 1 en bijlage 1 
Voor belijdende- en doopleden van de hervormde gemeente die 
zich hebben laten uitschrijven als lid van de Protestantse Kerk in 
Nederland maar toch de wens te kennen hebben gegeven met de 
plaatselijke wijkgemeente te willen blijven meeleven is er een plaat-
selijk register aangelegd. Vanwege de bijzonder verbondenheid 
worden deze gemeenteleden als buitengewoon lid opgenomen in dit 
plaatselijke register. 
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5.1 Perforatie 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland biedt aan ge-
meenteleden (perforatieregeling) de mogelijkheid om lid te worden 
(met alle rechten en plichten) van een wijkgemeente van voorkeur, 
niet zijnde de geografische wijkgemeente. 
 
5.2 Plaatselijke situatie 
De centrale hervormde gemeente bestaat uit drie geografische 
wijkgemeenten. Door de ontwikkelingen in de centrale gemeente 
van de afgelopen jaren werd de wens om lid te worden van een 
wijkgemeente van eigen voorkeur steeds groter. De wijkkerkenra-
den werden geconfronteerd met de spanning tussen het ideaal van 
het lid-zijn van de eigen geografische wijkgemeente en de realiteit 
van het zich niet thuis voelen in die geografische wijkgemeente. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een centraal georganiseerde over-
schrijving in de maanden april en mei 2005. 
De situatie die hierdoor is ontstaan heeft er toe geleid dat we na-
drukkelijker rekening moeten houden met elkaar. De verschillende 
wijken hebben zich immers t.o.v. elkaar geprofileerd. Dit leidt ertoe 
dat de wijkkerkenraad soms concessies moet doen omwille van de 
eenheid. Ook komt het wel eens voor dat we als wijkkerkenraad niet 
achter bepaalde centrale besluiten kunnen staan die in de algeme-
ne kerkenraad zijn genomen. Binnen de wijkkerkenraad vormen 
deze besluiten regelmatig onderwerp van gesprek. De perforatiere-
geling is er mede debet aan dat een bredere blik dan alleen het ei-
gen smalle gevoelen en verstaan steeds meer verdwijnt. Hierdoor 
ontstaat een worsteling met de nood van de verdeeldheid binnen de 
plaatselijke centrale gemeente. Deze worsteling is door de praktijk 
van de perforatieregeling verschoven van het individuele gemeente-
lid naar de wijkkerkenraadtafel. De gemeenteleden van de wijk 
hadden destijds richting hun eigen wijkkerkenraad wel eens hun 
vragen over het beleid etc. Nu is de situatie ontstaan dat de wijkker-
kenraad als vertegenwoordiger van een min of meer homogene 
gemeentegroep binnen het centrale beleid haar positie inneemt. Dat 
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is een wezenlijk verschil met de voorgaande situatie. Als wijkkerken-
raad zijn we alert om in deze situatie te voorkomen dat het lijden 
aan de kerk, geen strijden in de kerk wordt. We zoeken in dit alles 
een begaanbare weg, zonder af te doen aan de Bijbelse noodzaak 
van geloof en bekering (zie hoofdstuk 2: gemeenteleven). 
 
5.3 Openbare geloofsbelijdenis / lidmaatschap 
Jaarlijks worden de doopleden van de wijkgemeente (die hiervoor 
de leeftijd hebben – boven de 18 jaar) in de prediking opgeroepen 
om zich te bezinnen op het volgen van belijdeniscatechese. Tijdens 
de huisbezoeken wordt hier aandacht aan geschonken.  
 
De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Het 
streven is de openbare belijdenis te doen plaatsvinden rond Pasen. 
Dit zal in beginsel in een morgendienst plaatsvinden, zodat de ge-
hele gemeente (jong en oud) hiervan getuige kan zijn. Zij die te 
kennen geven zich te willen voorbereiden op het doen van openba-
re belijdenis volgen een seizoen lang (soms langer) de belijdenisca-
techese met een verdiepend en verbredend karakter, met name ten 
aanzien van persoonlijke levens- en geloofsvragen. Het gesprek 
hierover speelt een belangrijke rol. 
In het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek met de predikant waar-
in men kan aangeven of men daadwerkelijk wil overgaan tot het 
doen van belijdenis. Vlak voor de „belijdeniszondag‟ wordt dit voor-
nemen aan de gemeente bekend gemaakt vanaf de kansel en via 
de Kerkbode. 
Tevens heeft een delegatie van de wijkkerkenraad op de laatste 
catecheseavond (aannemingsavond) de gelegenheid zich er van te 
vergewissen dat er geen verhindering bestaat tot het doen van 
openbare belijdenis van het geloof, door te vragen naar en over het 
persoonlijk geloof van de catechisanten. 
Op deze avond worden catechisanten aangenomen als belijdend 
lidmaat van de gemeente met alle rechten en plichten die daarbij 
horen. 
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Op de belijdeniszondag wordt dit openbaar kenbaar gemaakt door 
persoonlijk antwoord te geven op de vragen die hierover worden 
gesteld. Door de wijkpredikant wordt hiervoor gebruik gemaakt van 
een door de wijkkerkenraad vastgesteld formulier (zie bijlage 3). 
 
5.4 Beleidsvoornemens 
a. Aandacht houden voor de leden die in het plaatselijk register 

zijn opgenomen m.b.t. de bijzondere positie die zij innemen bin-
nen onze wijkgemeente.  

b. Aan de eigen wijkgemeenteleden zal desgevraagd duidelijk 
worden gemaakt welke positie wk.1 inneemt in de centrale ge-
meente, om te voorkomen dat er een “sfeer” ontstaat van een 
strijden in de kerk. Dit zonder af te doen aan onze Bijbelse uit-
gangspunten.  

c. Jaarlijks wordt er door de algemene kerkenraad een bijeen-
komst georganiseerd met alle ambtsdragers van de centrale 
gemeente. Het doel is om inhoudelijk elkaar te bevragen op het 
staan in de kerk, zodat een verder verwijderen van elkaar kan 
worden voorkomen. De wijkkerkenraad zal hieraan deelnemen.  

d. De wijkkerkenraad zal zich blijven bezinnen op haar positie bin-
nen het centrale gemeenteleven. 

e. De wijkkerkenraad zal actief aan blijven geven dat de algemene 
kerkenraad zo veel als mogelijk de eenheid dient te bewaren. 
Dat vraagt van de ambtsdragers die afgevaardigd zijn naar de 
algemene kerkenraad een bijzondere alertheid en positief kriti-
sche houding. 

f. Tijdens prediking en pastoraat worden de niet belijdende ge-
meenteleden nadrukkelijk oproepen om zich te bezinnen op het 
doen van geloofsbelijdenis. 
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6. Pastoraat 
 
6.1 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 on-
verlet dat de hele gemeente de roeping heeft om naar elkaar om te 
zien. 
 
6.2 Regulier pastoraat 
De wijkouderling zal eens in de twee jaar bij de mensen in zijn wijk 
een huisbezoek afleggen. In bijzondere situaties zal de wijkouder-
ling nadrukkelijker betrokken zijn bij (een) gemeentelid (leden). Dat 
kan zijn rond geboorte, ziekte en of overlijden. Naast het reguliere 
pastoraat kan er ook een vorm van intensief pastoraat noodzakelijk 
zijn. Hierbij is de predikant, ouderling en/of diaken altijd betrokken. 
Eenmaal per jaar wordt er een consistorievergadering belegd met 
predikant, wijkouderlingen en de kerkelijk werker. Tijdens deze ver-
gadering wordt er ingegaan op de pastorale zorg binnen de wijkge-
meente.  
 
6.3 Bijzonder pastoraat 
a. (Verstandelijk) gehandicapten: 
Er is specifieke aandacht voor gezinnen met gezinsleden die gehan-
dicapt zijn. Zij nemen in de wijkgemeente een bijzondere plaats in. 
Zowel pastoraal, als diaconaal zal er met deze gezinnen wat regel-
matiger 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 af-
leggen.  
In onze (geografische) wijkgemeente staat het logeerhuis voor (ver-
standelijk) gehandicapten De Ark. Logés van De Ark bezoeken door-
gaans de kerkdiensten van onze wijkgemeente. Een goed contact 
met bestuur, leidinggevenden en vrijwilligers is erg belangrijk. Daar-
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om zal er jaarlijks gevraagd worden naar eventuele verlangens of 
behoeften zodat op tijd hierop kan worden geanticipeerd. 
 
b. Jongeren: 
Het grootste deel van de jongeren wordt bereikt via de kerkdienst. 
Zij volgen doorgaans ook de catechese. Het aantal jongeren in onze 
wijk die via het jeugdwerk wordt bereikt is niet zo groot. Dit is gele-
gen in het feit dat verschillende gezinnen in onze wijk zich niet her-
kennen in het centrale jeugdwerk. 
Zie hiervoor het hoofdstuk: verenigings- en clubwerk.  Het jonge-
renpastoraat is erop gericht om jongeren in bijzondere omstandig-
heden te ondersteunen. Gedeeltelijk zal dit pastoraat vallen onder 
intensief pastoraat. Daarnaast is het mogelijk om pastoraat te be-
drijven 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 on-
der de jongeren (zie hiervoor ook jeugd- en clubwerk: hoofdstuk 
9.2) 
 
c. 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. De kans bestaat namelijk 
dat er een vorm van vereenzaming plaats vindt. In de contacten met 
de alleengaande(n) zal de nodige zorgvuldigheid betracht moeten 
worden.  
 
d. 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. 
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6.4 Pastoraat bij geboorte 
De predikant heeft bij een geboorte contact met het gezin. De sec-
tie-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 op-
gepakt. 

6.5 Pastoraat bij ziekte 
Als het bekend is dat een gemeentelid ziek is zal de predikant con-
tact opnemen en dit doorspreken met de sectie-ouderling. In onder-
ling overleg zal worden afgesproken wie het contact onderhoudt. 
Mocht het nodig zijn dan kan er worden besloten om intensief pas-
toraat te verlenen. 

6.6 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 con-
doleance met de familie de plechtigheid afsluit met schriftlezing en 
gebed. Eventueel kunnen de avonden tussen overlijden en begra-
fenis 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 gemeentele-
den 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.   
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Na +/- een jaar zal de extra pastorale zorg worden afgebouwd in die 
zin dat individueel zal worden gekeken of er overgegaan kan wor-
den op de reguliere pastorale zorg. 
 
6.7 Intensief pastoraat.  
In specifieke gevallen is intensief pastoraat noodzakelijk. Dat betreft 
vrijwel altijd een situatie waarin er sprake is van ernstige ontwrich-
ting. 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, ver-
slaving, seksueel geweld of anderszins. Het vraagt van betrokken 
ambtsdragers goed overleg en zorgvuldige pastorale zorg. Regel-
matig overleg met betrokkenen is noodzakelijk. Indien nodig wordt 
er contact gezocht met andere zorgverleners/derden. Het is belang-
rijk 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 ge-
maakt. 
 
Omdat de ambtsdragers steeds vaker in aanraking komen met speci-
fieke 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 gezondheidszorg. 
Dit alles uiteraard in goed overleg met de betrokkenen. 
Kruispunt verzorgt regelmatig cursussen en ondersteuningsbijeen-
komsten waar sprekers ingaan op specifieke problematieken. In de 
wijkkerkenraadsvergadering wordt hier regelmatig op gewezen, zodat 
hiervan gebruik gemaakt van kan worden.  
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6.8  Beleidsvoornemens: 
a. We streven ernaar dat alle pastorale eenheden in onze wijkge-

meente eenmaal per twee jaar regulier huisbezoek van de sec-
tie-ouderling en zijn bezoekbroeder ontvangen, of meer, in bij-
zondere omstandigheden.  

b. De bijeenkomsten van Kruispunt worden roulerend door de 
ambtsdragers bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten kan er wor-
den ingegaan op specifieke hulpvragen van ambtsdragers.  

c. Ambtsdragers zullen alert zijn op problemen die kunnen spelen in 
de wijkgemeente. Eventueel wordt geadviseerd contact op te 
nemen met externe hulpverleners, of gewezen op de hulp vanuit 
Kruispunt. 

d. Bezoeken van de bijeenkomsten die worden belegd door de 
classicale commissie toerusting van ambtsdragers 

e. Er zal vanuit de wijkkerkenraad een ambtsdrager (diaken) wor-
den aangewezen die de contacten met het bestuur van De Ark 
onderhoudt. 

f. De wijkkerkenraad zal zich bezinnen op het pastoraat aan al-
leengaanden. 

g. Jonge gemeenteleden (+/- 16 t/m 23 jaar) die niet meer naar de 
kerkdiensten komen worden benaderd door de jeugdouderling. 
Het doel is in eerste instantie blijk te geven van de verantwoor-
delijkheid die we hebben voor onze doopleden. Tegelijkertijd 
hopen we op deze manier het contact met de wijkgemeente en 
de kerkdiensten te herstellen. 

h. In voorkomende gevallen zullen we (indien noodzakelijk) ge-
bruik maken van het protocol “Slachtoffers seksueel misbruik 
pastorale relaties”. 
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7. Diaconaat 
 
Op grond van het bepaalde in Ord. 11 .4.4 en bij besluit van de al-
gemene kerkenraad dd.: 13 september 2004 zijn alle diakenen be-
noemd tot lid van het college van diakenen. 
Derhalve is het beleidsplan van het college ook van kracht voor de 
wijkraad van diakenen. 
 
 

8. Catechese 
 
De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor de catechese. Binnen 
de wijkkerkenraad is een catechesecommissie actief (enkele leden 
van de wijkkerkenraad, waaronder de predikant en de jeugdambts-
drager). Zij spreken voordat het winterseizoen begint met de predi-
kant over de catechese. In dit contact worden de zaken die komend 
seizoen spelen doorgenomen. Als het nodig is kan de catechese-
commissie overwegen om derden te betrekken bij de eventuele 
voorbereidingen / uitvoer van de catechese. De wijkgebonden cate-
chesecommissie bezoekt minimaal één catechisatieavond van elke 
groep en evalueert deze met de predikant na het winterseizoen. 
Voordat de catechese begint, worden alle jongeren van de wijkge-
meente tot een leeftijd van +/- 22 jaar schriftelijk uitgenodigd voor 
de catechese. Deze uitnodigingen worden bezorgd door de wijkou-
derling. Voor de jongeren die met kerst van de zondagschool ko-
men, worden er +/- 10 catecheseavonden verzorgd vanaf januari. 
Hierdoor wordt de leemte opgevuld die er zit tussen het afscheid 
van de zondagschool en de start van de reguliere catechese aan 
het begin van het seizoen. Deze kinderen zullen hiervoor in overleg 
met het bestuur van de zondagschool worden uitgenodigd. 
Binnen de centrale gemeente functioneert een catecheseplatform. 
Binnen dit orgaan wordt de catechese van elke wijkgemeente jaar-
lijks doorgesproken en/of initiatieven ontwikkeld. Ook wordt er jaar-
lijks een evaluatie gehouden. Vanuit onze wijkkerkenraad zullen de 
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predikant (en eventuele catecheet) en jeugdambtsdrager hierbij 
aanwezig zijn. Als wijkgemeente behouden we ons het recht voor 
om de catechese geheel in te vullen zoals wij dit voorstaan. 
 
8.1 Beleidsvoornemen:  
a. De catechesecommissie zal jaarlijks een terugkoppeling geven 

aan de wijkkerkenraad over de ontwikkelingen van de cateche-
se. 

b. De catechesecommissie zal zich bezinnen op de mogelijk- en 
wenselijkheid die er is m.b.t. een ouderavond, waardoor de ou-
ders nadrukkelijker betrokken kunnen worden bij de catechese. 

c. De catechesecommissie bezint zich over de gebruikte methode 
om dit eventueel zo veel mogelijk parallel te laten lopen met de 
onderwerpen die in de andere wijken worden behandeld. 

 
 

9. Vorming en toerusting 
 
Leren is een wezenlijk onderdeel is in de christelijke gemeente. 
Daarom is de vorming en toerusting van groot belang. Omdat gelo-
ven 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 ou-
ders 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. Binnen het reguliere pastoraat zal hier aandacht aan 
worden geschonken. Daarnaast kunnen onderlinge contacten in 
kring-, verenigings-, wijk- en gemeenteverband hieraan bijdragen. 
We verwijzen hierbij naar hoofdstuk 2 (“gemeenteleven”). De wijk-
kerkenraad stimuleert de gemeenteleden om deel te nemen aan 
vormen van centraal- of wijkgebonden kring- of verenigingswerk. 
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9.1 Kring- verenigingswerk  
Binnen de centrale gemeente zijn er verschillende kringen en groe-
pen die zich bezig houden met Bijbelstudie en onderlinge toerus-
ting. Een deel daarvan wordt (be)geleid door een ambtsdrager of de 
kerkelijk werker.  
Sommige kringen zijn volledig zelfstandig en het kan voorkomen dat 
de kerkenraden soms niet weten van het bestaan van een huis-
kring. Als wijkkerkenraad vinden we het niet wenselijk dat er vormen 
van kringwerk ontstaan waar we niet vanaf weten. Dit om wildgroei 
hierin te voorkomen. Binnen de wijk is er een Bijbelkring actief die 
maandelijks bij elkaar komt rond een jaarthema. Naast dit werk 
worden, veelal in wat groter verband, nog de Bijbelstudiekringen en 
winteravondlezingen gehouden. Hierbij neemt de uitleg van de bij-
bel en de belijdenisgeschriften een belangrijke plaats in en is er ook 
gelegenheid daarover met elkaar van gedachten te wisselen. 
Naast het kringwerk kennen we binnen onze centrale gemeente nog 
diverse verenigingen. Deze functioneren in het algemeen onafhan-
kelijk. Om het contact met deze verenigingen te onderhouden wor-
den jaarlijks enkele verenigingsavonden bezocht door afgevaardig-
den van de kerkenraden. In ieder geval zal de jaarvergadering door 
een afvaardiging van de kerkenraden worden bezocht. Door de al-
gemene kerkenraad wordt elk jaar een rooster gemaakt voor het 
bezoeken van verenigingavonden door ambtsdragers. 
 
9.2 Jeugd- en clubwerk  
Het jeugd- en clubwerk wordt centraal geregeld. De wijkkerkenrad 
spreekt regelmatig over dit jeugd- en clubwerk, zowel binnen de 
wijkkerkenraadsvergaderingen, als binnen de algemene kerken-
raadsvergaderingen. Er leven in de wijkkerkenraad inhoudelijke be-
zwaren die betrekking hebben op het gebruikte materiaal en de 
hieruit voortvloeiende toerusting van de jongeren in onze wijkge-
meente. Daarnaast zijn er een aantal activiteiten, waar we niet altijd 
positief tegenover kunnen staan. 
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De diversiteit in geloofsbeleving die de verscheidenheid van onze 
centrale gemeente met zich meebrengt leidt ertoe dat het niet ge-
makkelijk is om gemeentebreed hierin elkaar de ruimte te geven. 
Vanuit onze wijkgemeente is destijds het initiatief gekomen om jon-
gerenbijeenkomsten te organiseren voor de leeftijd van 15+. Deze 
bijeenkomsten trekken verschillende jongeren uit de centrale ge-
meente. Aantallen variëren van +/- 10 t/m 30.   
 
De wijkkerkenraad is lid geworden van de HGJB. Dit lidmaatschap 
hebben we nadrukkelijk gekoppeld aan de ontwikkelingen die voort-
vloeien uit de gesprekken van een aantal verontruste gemeenten 
met de HGJB. Tijdens diverse intensieve gesprekken is naar voren 
gekomen dat er een breed en diep verlangen leeft bij deze gemeen-
ten en de HGJB om eensgezind invulling te willen geven aan het 
geloofsonderricht aan kinderen, tieners en jongeren in de gemeen-
te. De wijkkerkenraad herkent hierin de positie die wij innemen bin-
nen de centrale gemeente. De wijkkerkenraad wil in deze tijd, waar-
in veel op onze jongeren afkomt, met de andere wijkkerkenraden 
optrekken. 
 
Ten aanzien van de activiteiten binnen de centrale gemeente wil de 
wijkkerkenraad  steeds actief het gesprek blijven aangaan op alge-
meen kerkenraadniveau. Dit in de wetenschap dat we niet naast, 
maar met elkaar de verantwoordelijkheid dragen. Hierbij spelen bo-
venstaande uitgangspunten (zie hoofdstuk 2) steeds een nadrukke-
lijke rol. 
 
9.3 Eén gemeente van jong en oud 
De gemeente vormt een gemeenschap van jong en oud. De wijk-
kerkenraad wil de jongeren van onze wijkgemeente nadrukkelijk 
ondersteunen en begeleiden in de (geloofs)vragen die op hun af-
komen. De wijkkerkenraad zal actief het gesprek aangaan met de 
jongeren van onze gemeente. Door de jongeren serieus te nemen 
in hun (geloofs)vragen willen we bevorderen dat zij zich thuis voelen 
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in onze wijkgemeente. De jeugdambtsdrager zal hierin een belang-
rijke functie vervullen. Het is gewenst dat jongeren en ouderen sa-
men één gemeente vormen en elkaar hierbij tot een hand en een 
voet zijn. 
 
9.4 Beleidsvoornemens:  
a. Binnen het pastoraat wordt er aandacht besteed aan de vor-

ming en toerusting van de gemeenteleden  
b. Positief gestalte geven aan het jeugd- en clubwerk, waarin de 

wijkgemeente zich herkent. 
c. De wijkkerkenraad heeft een actieve rol in het gesprek binnen 

de algemene kerkenraad over het jeugd- en clubwerk binnen de 
centrale gemeente. 

d. Binnen de centrale gemeente duidelijkheid scheppen over de 
plaats, rol en positie van onze wijkgemeente in het centrale 
jeugd- en clubwerk. 

e. De wijkkerkenraad gaat actief het gesprek aan met de kinde-
ren/jeugd van onze gemeente zodat zij zich gekend weten in 
onze wijkgemeente.  

f. Voortzetten en uitbreiden van de jongerenbijeenkomsten 15+ 
 
 

10. Apostolaat/Evangelisatie/Zending 
 
Inleiding en doelstelling 
”Gij zult Mijn getuigen zijn.” Deze opdracht, die gelijk een belofte in-
houdt, om in de wereld verantwoording af te leggen van de unieke en 
universele betekenis van Jezus Christus (zie: Joh.3:16), is toever-
trouwd aan de gemeente van Christus. 
 
Om het evangelisatiewerk in de centrale gemeente gestalte te geven 
is er een evangelisatiecommissie actief als orgaan van bijstand van 
de algemene kerkenraad. De evangelisatiecommissie stelt zich ten 
doel het Evangelie te brengen bij mensen die daarvan vervreemd zijn, 
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om hen opnieuw, of  voor het eerst met deze Boodschap te confronte-
ren en daarvoor te winnen en zo (terug) te leiden tot Christus en Zijn 
gemeente. Een ander doel van de evangelisatiecommissie is het be-
wustmaken van de eigen gemeenteleden van hun roeping ook zelf 
een getuige te zijn 
 
De commissie heeft haar taken, doelstellingen en wijze van functio-
neren vastgelegd in een reglement. De commissie is samengesteld 
uit gemeenteleden en als voorzitter fungeert een evangelisatieou-
derling. De evangelisatiecommissie geeft leiding aan de bestaande 
activiteiten en ontplooit zo nodig nieuwe initiatieven. 
Zie hiervoor: Beleidsplan algemene kerkenraad 
 
In het evangelisatiewerk wordt er actief gezocht naar werkvormen 
en mogelijkheden om het Evangelie onder de aandacht te brengen 
van buiten- en randkerkelijken. Er zijn vele mogelijkheden. Als wijk-
kerkenraad stellen we onszelf altijd de vraag in hoeverre je kunt 
gaan in het confronteren van mensen met het Evangelie. Welke 
werkvorm is verantwoord en past de inhoud bij de boodschap van 
Evangelie? Dit geldt ook voor het uitgeven van verschillende bro-
chures. De wijkkerkenraad is zich bewust van het feit dat het evan-
gelisatiewerk centraal wordt aangestuurd. In dit alles willen we de 
weg bewandelen zoals dat wordt aangegeven in hoofdstuk 5.2 van 
dit beleidsplan.      
 
 

11. College van Kerkrentmeesters 
 
Op grond van het bepaalde in Ord. 11 - 4 heeft de algemene ker-
kenraad op 13 september 2004 besloten 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. 
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Dit beleidsplan is, na de leden van de wijkgemeente in de gelegen-
heid te hebben gesteld hierover hun mening te geven, vastgesteld 
in de vergadering van de wijkkerkenraad van wijkgemeente 1  
op dd.: 10 januari 2011 
 
 
 
Ds. T.C. Guijt,           G. Boer 
 
 
 
 
 
praeses            scriba 
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Bijlage 1. 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 hier-
navolgende besluit gekomen: 
 
1) De algemene kerkenraad (groot verband) besluit op 17 mei 2004 

formeel tot het instellen van een “Tweede register” van doople-
den en belijdende leden en draagt het college van kerkrent-
meesters 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 wor-
den gewezen op hun financiële verantwoordelijkheid t.o.v. de 
centrale gemeente. 

 
In de plaatselijke regeling van alle drie de wijkgemeenten is opge-
nomen dat het aantal bestuurlijke functies in verenigingen die wor-
den vervuld door gemeenteleden die zijn ingeschreven in het 
Tweede register wordt gelimiteerd tot maximaal 25% van de be-
stuursleden. 
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Bijlage 2. Notitie ongehuwd samenwonen / echtscheiding(en). 
 
In onze maatschappij is ongehuwd samenwonen en echtscheiding 
inmiddels volkomen geaccepteerd en komt ook onder Christenen 
steeds meer voor. Daarom is het nodig dat de wijkkerkenraad hier-
over een standpunt inneemt. In deze notitie gaan we daarop in. 
 
Als we spreken en handelen over bovengenoemd onderwerp is de 
Bijbel en zijn de drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Cate-
chismus, Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis) 
voor ons bron en uitgangspunt. 
 
In het klassieke formulier “om den huwelijken staat voor de gemeen-
te van Christus te bevestigen” lezen we : Het huwelijk is een inzet-
ting van God, die Hem behaagt. De getrouwden wil Hij zegenen en 
bijstaan, gelijk Hij belooft heeft. Zijn hulp en bijstand altijd wil bewij-
zen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht.  
De reden waarom God het huwelijk heeft ingesteld zijn : 

1) Opdat de één de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle 
dingen (die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren). 

2) Opdat zij hun kinderen in de ware kennis en vrees Gods, 
Hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden.   

3) Alle onkuisheid en boze lusten vermijden en met een goed en 
gerust geweten leven 

4) Een huwelijk is een liefdesverbond tussen een man en een 
vrouw (Éfeze 5:31,32) 

5) Bij dit verbond is God ten volle betrokken (Prediker 4:12 en 
Ruth 4:11). 

Samenwonen wordt door de wijkkerkenraad (op grond van boven-
staand) afgewezen. Door middel van pastorale gesprekken zal ge-
tracht worden duidelijk te maken, dat deze weg niet is te verenigen 
met Gods woord. Tevens achten wij ongehuwd samenwonen in 
strijd met een gezegend gebruik van de sacramenten.  
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Ongehuwd samenwonende kunnen niet kerkelijk ingezegend wor-
den. Zij zullen schuld moeten betuigen en van hun dwaalweg terug-
komen. Na hun schuldbelijden zullen zij van stonde aan gescheiden 
leven tot de dag van hun huwelijksvoltrekking. 
 
De wijkkerkenraad hecht er grote waarde aan dat de kerkelijke hu-
welijksbevestiging / -inzegening op dezelfde dag plaatsvindt als het 
burgerlijk huwelijk. 
 
We moeten aan iedereen die een kerkelijke huwelijksbevestiging/-
inzegening aanvraagt, de vraag stellen of vooruit is gegrepen op het 
huwelijksleven (ongeacht de leeftijd). Als het openbaar gekomen is 
dat vooruitgegrepen is op het huwelijksleven, dan zal er altijd een 
pastoraal gesprek volgen. In de kerkbode zal er niet expliciet wor-
den verwezen naar dit gesprek. Als wijkkerkenraad zullen we de 
nodige voorzichtigheid moeten betrachten in deze zeer tere proble-
matiek. 
Ook als er geen sprake is van samenwonen kan een stel vooruit 
gegrepen hebben op het huwelijksleven. Dan is het noodzakelijk dat 
ze hun schuld voor de Heere belijden in het bijzijn van een ambts-
drager en predikant. Hiermee samenhangt ook eventueel het 
schuldbelijden tegenover de ander.  
 
Wanneer een ambtsdrager wordt geconfronteerd met huwelijkspro-
blemen binnen zijn eigen huwelijk, moet deze ambtsdrager zijn 
ambt tijdelijk (of definitief) neerleggen. Pastorale begeleiding van de 
man en vrouw zal moeten plaatsvinden door de predikant en een 
nader door de wijkkerkenraad aan te wijzen vertrouwenspersoon 
(bijv. een voormalig-ambtsdrager).  
 
Er vinden ook steeds meer echtscheidingen plaats terwijl er van 
overspel, ontrouw of dergelijke zaken geen sprake is. Soms wordt 
later de aanvraag voor een (tweede) kerkelijke huwelijksbevesti-
ging/-inzegening aangevraagd. In het licht van de Bijbel kan de 
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wijkkerkenraad hieraan niet meewerken. Een huwelijk kan voor de 
wet verbroken zijn, maar in Gods oog niet. Daarom vindt de wijkker-
kenraad van onze wijkgemeente geen vrijmoedigheid voor een der-
gelijke kerkelijke huwelijksbevestiging/-inzegening. 
 
Wanneer een man of vrouw na een echtscheiding weer gaat trou-
wen (en een huwelijksbevestiging/-inzegening aanvraagt), moet er 
navraag worden gedaan bij (andere) kerkenraden over de man of 
vrouw die opnieuw gaat trouwen. Is er sprake van schuld, of mag je 
er vanuit gaan dat de man of vrouw schuldloos is gescheiden. Over 
deze problematiek is geen eenduidige afspraak te maken. Dit zal 
(als zich dit voor doet) in de wijkkerkenraad moeten worden bespro-
ken. 
 
Een kerkelijke huwelijksbevestiging/-inzegening tussen twee men-
sen van hetzelfde geslacht 
wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Dit op grond van de Bijbel 
(Gen. 1:26-27 en Gen. 2:21-24). Mocht deze motivatie niet overtui-
gend zijn voor de betrokkene, dan verwijzen wij hen naar het Con-
venant van Alblasserdam, hfdst. A, artikel 5. 
 
De complexiteit van situaties kan in enkele gevallen bijzonder groot 
zijn en daarom is het moeilijk om alles in deze notitie vast te leggen. 
De wijkkerkenraad heeft aangegeven waar voor hen begaanbare en 
niet-begaanbare wegen liggen. In alle situaties geldt dat de wijkker-
kenraad liefdevol, maar ook in Bijbels licht haar weg wil gaan. Zo 
alleen kan de Heere Zijn zegen geven. 
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Bijlage 3. Formulier bij openbare belijdenis van het geloof. 
 
 
Gemeente : 
 
In het afgelopen winterseizoen heeft een aantal jongeren de wens 
te kennen gegeven Openbare belijdenis van het geloof af te leggen 
in het midden van de gemeente, opdat zij in de volle gemeenschap 
van de kerk zullen delen. 
Kerkordelijk worden zij hiermee toegelaten tot het Heilig Avondmaal 
en dragen zij mede verantwoordelijkheid voor de opbouw van de 
gemeente. In de heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld dat 
wij in Gods genadeverbond  opgenomen zijn. Daarom horen wij als 
leden van Christus' gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij 
Zijn merk- en veldteken.  
In het Heilig Avondmaal geeft Christus de Zijnen brood en wijn als 
tekenen van Zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed. 
En Hij verbindt de Zijnen tot de waarachtige gemeenschap met 
Zichzelf en met elkaar. 
De wijkkerkenraad heeft ingestemd met het voornemen van deze 
jongeren/ouderen na hun kennis van de Schrift en de belijdenis te 
hebben onderzocht. 
 
Wij gaan nu over tot het stellen van de vragen die bij het belijdenis-
doen horen; Ik verzoek daartoe de jongeren die hun ja-woord zullen 
uitspreken, op te staan van hun zitplaatsen. 
 
Ten eerste:  
Belijdt u te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van 
hemel en aarde en in Jezus Christus, Zijn Eniggeboren Zoon, onze 
Heere, en in de Heilige Geest? 
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Ten tweede: 
Aanvaardt u de roeping om als lid van de gemeente die God Zich in 
Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade te-
gen de zonde en de duivel te strijden; uw Heiland te volgen in leven 
en sterven en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk? 
 
Ten derde: 
Wilt u in de gemeenschap van de Nederlands Hervormde gemeente 
alhier, deel uitmakend van de PKN, onder haar opzicht getrouw zijn 
onder de bediening van het Woord en de sacramenten; volharden in 
het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en naar de U ge-
schonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van 
Christus? 
 
Wat is hierop het antwoord van : 
 


