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A. Inleiding 
 
Het vorige beleidsplan omvatte de periode 2010 tot 2015. Tijdens deze periode zijn afspraken, die in het verleden 
zijn gemaakt, geëvalueerd. Er is onder andere nagedacht of de huidige vorm van drie wijkgemeente binnen één 
centrale gemeente en de daarbij gemaakte afspraken gecontinueerd konden worden. Centrale vraag daarbij is 
geweest of de manier waarop de kerkdiensten onder de drie wijken zijn verdeeld nog steeds passend is.  
 
Aanleiding 
Wijkkerkenraad Noord heeft in het voorjaar van 2014 aan de Algemene Kerkenraad gevraagd om de verdeling van 
de kerkdiensten over de 3 wijken tegen het licht te houden. Deze verdeling was op dat moment ca. 10 jaar van 
kracht. In opdracht van de Algemene Kerkenraad is vervolgens een commissie, bestaande uit ambtsdragers van 
de drie wijken, samengesteld, die de opdracht kreeg hier onderzoek naar te doen en tot voorstellen te komen. 
 
Onderzoek 
Door de commissie is niet alleen nagedacht over de mogelijke verdeling van de kerkdiensten, maar werd ook de 
vraag gesteld hoe lang onze kerkelijke gemeente nog uit drie volledige wijkgemeenten zou kunnen bestaan. Deze 
vraag werd meegenomen, omdat ds. T.C. Guijt in het voorjaar van 2016 met emeritaat zou gaan. Dezelfde vraag 
kwam ook ter tafel toen vervolgens ds. A. van Blijderveen een beroep aannam naar de gemeente Veenendaal.  
 
PKN-adviseur, ds. D. Ph. C. Looijen heeft in 2015 samen met de Algemene Kerkenraad naar het werk van de 
commissie gekeken en gaf daarna aan, dat op basis van het ledenaantal van onze kerkelijke (wijk)gemeente(n) en 
de financiële positie van onze gemeente, drie volledige predikantsplaatsen gehandhaafd kunnen blijven. Dit werd 
in 2016 bij de start van het beroepingswerk van wijk Oost en wijk Noord ook bevestigd: in beide gevallen is vanuit 
de landelijke kerk de vereiste toestemming gegeven, om in elke wijk een predikant voor 100% te gaan beroepen. 
Over de toekomstige verdeling van de werkdruk onder de predikanten en de kerkelijk werker zijn afspraken ge-
maakt.  
 
Uitkomst 
Nadat de Algemene Kerkenraad duidelijkheid kreeg dat in de komende jaren 3 predikantsplaatsen en daarmee ook 
3 wijken kunnen blijven bestaan, is in 2016 nog in diverse (extra) vergaderingen van de Algemene Kerkenraad 
gekeken naar een andere verdeling van de kerkdiensten. Ook hierin hebben wij ons door een adviseur van de lan-
delijke kerk laten adviseren. In de vergaderingen zijn verschillende opties onderzocht, maar uiteindelijk is er over 
een nieuwe verdeling geen overeenstemming bereikt, zodat de Algemene Kerkenraad heeft besloten de huidige 
verdeling in de komende jaren te houden zoals die nu is. 
 
Hierbij is afgesproken om diverse zaken binnen onze kerkelijke gemeente centraal te regelen. In dit beleidsplan 
komen deze zaken aan de orde.  
 
Nadrukkelijk is door de kerkenraden uitgesproken dat zij zich blijvend willen binden aan Gods Woord en alles willen 
weren wat daarmee in strijd is. Daartoe is in 2004 door kerkenraden in gezamenlijk overleg besloten dat wordt 
ingestemd met het “Convenant van Alblasserdam”. 
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B. Preambule: Convenant van Alblasserdam   

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

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

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

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

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

5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en 
als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn on-Bijbels 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 ge-
heel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar 
geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking. Staande op deze grondslag wensen 
wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evan-
gelie der genade Gods. 
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C. De grondslag van de gemeente 
 
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Giessendam / Neder-Hardinxveld verklaart dat zij haar plaats 
inneemt in de Protestantse Kerk in Nederland op basis van het Convenant van Alblasserdam.  In overeenstemming 
met dit convenant zullen we de kerk blijvend aanspreken op Schrift en Belijdenis.  
De gereformeerde grondslag van onze gemeente houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale 
plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijke en appellerende prediking in de erediensten. Daarbij geldt de Bijbel 
als het onfeilbare Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. 
In de bediening en viering van het Heilig Avondmaal en in de bediening van de Heilige Doop belijdt de gemeente 
met elkaar de gemeenschap met Christus en de verbondstrouw van God. 
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenis-
geschriften van de kerk, nl. de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijde-
nis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het 
voorgeslacht. Zij acht zich daarom ook gebonden aan de drie reformatorische belijdenisgeschriften van de kerk, de 
drie Formulieren van enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 
Leerregels.  
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelij-
ke vergaderingen van de kerk of de overheid. 
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en een aantal uitwerkingen daarvan onder woorden ge-
bracht en geven daarmee aan dat zij daarop de synode zullen aanspreken en dat zij daarop door de synode en 
door de gemeente aangesproken willen en mogen worden. 
 
D. Eenheid in verscheidenheid 
In de gemeente bestaat binnen de eenheid van het Bijbels gereformeerd belijden een verscheidenheid in gaven en 
geloofsbeleving. Christus heeft als Hoofd van de gemeente geboden dat de Zijnen één zullen zijn. Het niet gedeeld 
kunnen zijn van het Lichaam van Christus is de basis voor de eenheid van de gemeente, één in de waarheid van 
Zijn Woord en Geest. Verscheidenheid kan dus nooit op gespannen voet staan met de waarheid zoals die in Chris-
tus is geopenbaard.  
De verscheidenheid in geloofsbeleving heeft altijd het Lichaam van Christus gekenmerkt, maar de Heilige Schrift is 
beslissend in het omgaan met deze verscheidenheid wat betreft de ruimte en de grenzen die er zijn in Christus.  
De gemeenteleden zijn gehouden in deze interne verscheidenheid op respectvolle wijze met elkaar om te gaan.  
In het naast elkaar bestaan van verschillende kerken die nochtans de naam van Christus willen belijden, kan en 
mag de gemeente niet berusten. Al te vaak speelden in deze verdeeldheid menselijke factoren een rol. De ge-
meente heeft daarom de Bijbelse roeping te streven naar eenheid. Waar mogelijk zal dit door gesprek en samen-
werking met andere (wijk)gemeenten, kerken en kerkgenootschappen worden gerealiseerd 
 
E. De centrale gemeente en de wijkgemeenten 
De Hervormde gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Voor zover daarvan geen afstand is genomen zijn de kerkorde en de daarbij behorende ordinanties en regelingen 
bepalend voor het werk van de gemeente (zie preambule Convenant van Alblasserdam).  
Conform Ord. 2-16-6 van de kerkorde is de gemeente verdeeld in drie geografische wijkgemeenten, Wijkgemeente 
1 (Oost), Wijkgemeente 2 (Noord) en Wijkgemeente 3 (Zuid). De drie wijkgemeenten hanteren verschillende litur-
gieën in de erediensten. Daarover zijn door de Algemene Kerkenraad in december 2004 besluiten genomen.  Zo-
als in de inleiding omschreven, is in de Algemene Kerkenraadsvergadering van 23 januari 2017 besloten om deze 
verdeling te handhaven.  
 
Iedere wijkgemeente heeft zijn eigen wijkkerkenraad. Voor zaken die het geheel van de gemeente aangaan be-
staat de Algemene Kerkenraad, die is samengesteld uit door de wijkkerkenraden aangewezen leden en de centraal 
benoemde ambtsdragers met bepaalde opdracht (zie: Plaatselijke regeling Algemene Kerkenraad).  
Ter ondersteuning van het pastorale werk van de predikanten in de gemeente is een kerkelijk werker aangesteld.  
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1 Gemeenteopbouw 
De gemeente van Christus is geroepen tot de persoonlijke gemeenschap met Christus. Dat is de basis voor de 
gemeenschap met elkaar en ons gezonden zijn en staan in de wereld. De gemeente is de werkplaats van de Heili-
ge Geest. De kerk is geen bedrijf, maar een organisatie waarin gemeenteleden mogen arbeiden tot eer van God, 
tot dienst aan de naaste en tot opbouw van de gemeente. 
 
Gemeenteopbouw is het samenhangend en doelgericht handelen in afhankelijkheid van de Heilige Geest en met 
het oog op de eer van God en het heil van mensen, ten dienste van het samenkomen, gestalte krijgen en gezon-
den worden van de gemeente van Christus in de wereld van vandaag. In biddend opzien tot God mogen we arbei-
den tot opbouw van een geestelijk gezonde gemeente, in het vertrouwen dat het welzijn van de gemeente uiteinde-
lijk niet in onze handen, maar in Gods handen ligt. Daarbij hebben we de overtuiging dat de grondlijnen van ge-
meente zijn aan de Bijbel ontleend moeten en kunnen worden (definitie dr. J. Hoek) 
 
Gemeenteopbouw gebeurt dus rondom het Woord, zodat de gemeente kan groeien in genade en kennis, gemeen-
schap en getuigenis. Belangrijk is dat we onderzoeken hoe wij kunnen handelen in de Geest van Jezus Christus. 
Dit vraagt zelfonderzoek naar ons persoonlijke geloof (vgl. 2 Korinthe 13:5), onze persoonlijke relatie tot de Heere 
Jezus Christus (‘Hij moet groeien en wij minder worden’) en naar het geloofsniveau van de gehele gemeente. In de 
navolging van Christus mogen we het van Hem verwachten en van de groeikracht van Zijn Woord. Verdieping in 
het geloof gaat dan samen met een bezonnen wijze van werken in de gemeente.  
 
“Groeien in het geloof wil niet zeggen dat we steeds betere christenen worden, maar dat we tegen de verdrukking 
in groeien. Geloofsgroei betekent meer verdrukking, meer beproeving, meer aanvechting. Maar dat houdt ook in 
dat we er beter tegen bestand raken, minder snel uit het lood geslagen worden en meer het ‘nochtans’ van het 
geloof leren beoefenen”. (citaat ds. R.H. Kieskamp) 
 
Ook in deze beleidsperiode zal door de wijkkerkenraden aandacht worden besteed aan de gemeenteopbouw (zie: 
beleidsplannen wijkgemeenten en het voornemen van de Algemene Kerkenraad om ondersteuning te geven aan 
de visie van de evangelisatiecommissie, om te gaan werken met wijk gebonden groepen). 
 
1.1 De Algemene Kerkenraad 
De algemene kerkenraad is samengesteld conform de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. (Ordinnan-
tie 2-16) 

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

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

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

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

• Het bewaken en bevorderen van het kerkrentmeesterlijkbeheer en diaconaal werk in de gemeente.  

• Het bevorderen van het contact tussen de ambtsbroeders van de 3 wijken. Daartoe zal jaarlijks tenminste één 
vergadering in groot verband worden gehouden en zullen er minimaal twee (bij voorkeur de eerste vergade-
ring van het kalenderjaar en de eerste vergadering na de zomervakantie) gezamenlijk worden geopend met  
een bezinning en onderling geloofsgesprek, waarna de afzonderlijke wijkkerkenraden aansluitend ieder voort-
gaan met hun eigen vergaderingen.  

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

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

• Het in voorkomende gevallen vertegenwoordigen van de gemeente bij de burgerlijke overheid, met inachtne-
ming van de specifieke verantwoordelijkheid van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmees-
ters. 
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Voor een aantal werkzaamheden in de gemeente zijn organen van bijstand of commissies ingesteld die functione-
ren voor de gehele (centrale) gemeente. Zij zijn gehouden minimaal jaarlijks verslag uit te brengen aan de Alge-
mene Kerkenraad.  

• Evangelisatiecommissie 

• Jeugdcommissie 

• Zendingscommissie 

• Commissie Kerk en Israël 

• Kerkbladcommissie 

• Kruispunt  

• WegWijzer  
 
De ambtsdragers met bepaalde opdracht die zijn benoemd door de Algemene Kerkenraad en zitting hebben in de 
wijkkerkenraden zijn gehouden aan de Algemene Kerkenraad regelmatig verslag uit te brengen van hun werk-
zaamheden. 
 
Jaarlijks zal in de vergadering van maart een evaluatie van het beleidsplan ter bespreking worden aangeboden aan 
de Algemene Kerkenraad. 
 
Beleidsvoornemens 

• De Algemene Kerkenraad zal zich in de komende beleidsperiode bezinnen over haar functioneren ten 
dienste van de wijkgemeenten en hierover met voorstellen komen om deze te verbeteren.  

• De Algemene Kerkenraad zal zich in de komende beleidsperiode bezinnen over de mogelijkheden die de 
kerkorde biedt, om taken en bevoegdheden, die momenteel berusten bij de Algemene Kerkenraad, over te 
dragen aan de Wijkkerkenraden. Hiervoor zal zij zich buigen over de plaatselijke regeling. Mogelijk gevolg 
is, dat de Algemene Kerkenraad verkleind kan worden tot een minimale grootte, hetgeen ten goede komt 
aan de werk- c.q. vergaderdruk van de kerkenraadsleden.  

 
1.2 Lidmaatschap  
(Zie ook: Plaatselijke regeling en bijlage 1) 
De centrale hervormde gemeente bestaat uit drie geografische wijkgemeenten. Leden van de gemeente die in één 
van de wijken wonen, zijn automatisch lid van deze wijkgemeente en toevertrouwd aan haar pastorale zorg. De 
kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland biedt echter de mogelijkheid lid te worden (met alle rechten en 
plichten) van een wijkgemeente van voorkeur, niet zijnde de geografische wijkgemeente. Voorkeurlidmaatschap 
van een bepaalde (wijk) gemeente wordt schriftelijk aangevraagd bij de kerkenraad en na akkoord vastgelegd in de 
ledenregistratie (LRP).  
 
Voor de belijdende en doopleden van de hervormde gemeente die zich hebben laten uitschrijven als lid van de 
Protestantse Kerk in Nederland en de wens te kennen geven met de gemeente te willen blijven meeleven wordt 
een plaatselijk register aangelegd en bijgehouden, waarin zij vanwege hun bijzondere verbondenheid met de ge-
meente worden opgenomen als buitengewoon lid van de gemeente. (bijlage 3) 
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2 Erediensten 
De erediensten worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. In deze diensten zal de 
door de betreffende wijkkerkenraad gekozen liturgie worden gebruikt. De diensten in de Nieuwe Kerk worden ge-
houden onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente 1 (Oost). De diensten in de Oude 
Kerk zullen volgens rooster worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente 
2 (Noord) of van wijkgemeente 3 (Zuid) waarbij de door de wijkkerkenraad vastgestelde liturgie zal worden ge-
bruikt. Gezamenlijke diensten van de drie wijkgemeenten die in de Oude Kerk worden gehouden, zoals de dien-
sten op nieuwjaarsmorgen, goede vrijdag (morgen), tweede paasdag, tweede pinksterdag, etc. zullen plaatsvinden 
met gebruikmaking van de liturgie van wijkgemeente 3 (Zuid). Op bid- en dankdag zullen de morgendiensten zijn 
toegespitst op de jongeren van de basisschool.  
 
Voor anders begaafden zal wisselend over de wijkgemeenten minimaal 1 x per jaar een dienst worden gehouden. 
Deze dienst komt extra naast de door SIEN regionaal georganiseerde diensten. 
 
Beleidsvoornemens 

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

• Op de verdeling van de erediensten tussen de drie wijkgemeente zullen wijkkerkenraden in deze beleidsperi-
ode niet meer terugkomen. Aan het einde van deze beleidsperiode kan de Algemene Kerkenraad beslissen 
om hier evenals in 2014-2015 onderzoek naar te doen.  

• De Algemene Kerkenraad is voornemens wijkgemeente 2 Noord toestemming te verleend om op zondag-
avond -als zij geen dienst heeft in de Oude Kerk- diensten in De Parel te beleggen. De wijkgemeente zal hier 
zelf vorm en inhoud aan geven. De financiële gevolgen hiervan zullen worden afgestemd met het College van 
Kerkrentmeesters.  

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

• Regelmatig zal onderzoek worden verricht naar de behoefte bij oudere gemeenteleden tot viering van het Hei-
lig Avondmaal in een andere locatie dan één van de kerkgebouwen. Indien er voldoende behoefte bestaat zal, 
al dan niet in samenwerking met andere kerkgenootschappen, getracht worden de mogelijkheid te bieden tot 
het vieren van het Heilig Avondmaal op een externe locatie. De financiële gevolgen hiervan zullen worden af-
gestemd met het College van Kerkrentmeesters. 
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3 Apostolaat / Evangelisatie 
Een gemeente die leeft bij het Woord van God is een getuigende gemeente. Zoals dat staat in Matth 5: 13-14: “U 
bent het zout van de aarde, U bent het licht van de wereld.” En in Marcus 16:15 staat “Gaat heen in heel de wereld, 
predik het Evangelie”. Een gemeente die naar binnen is gericht doet Gods Boodschap, en daarmee God zelf, te-
kort. Juist een tekst als Johannes 3:16 die spreekt: “Alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe”, moet ons in 
beweging zetten. God die de wereld liefheeft, wil ons gebruiken in Zijn dienst, om Zijn Koninkrijk mede gestalte te 
geven.  
 
Die boodschap voor de wereld van een liefdevol God die zowel in de kerk als daarbuiten gepredikt, verkondigd en 
uitgedragen moet worden, zegt alles over God. Van zonde, gerechtigheid, en oordeel, maar niet minder van beke-
ring, heiliging, barmhartigheid en genade. Zending en evangelisatie zijn gericht op bewustwording in de gemeente 
en op het winnen van mensen voor Christus die “nog niet van Christus” zijn. Een christelijke gemeente heeft een 
missie. Dé missie om de mensen weer te bewegen om tot eer van God te gaan leven. 
 
3.1 Evangelisatie 

 
3.1.1 Situatieschets 
 
Inleiding 
In de afgelopen decennia zijn de evangelisatie ouderlingen van de 3 wijken binnen de Hervormde Gemeente van 
Giessendam-Neder Hardinxveld verantwoordelijk geweest voor het organiseren van activiteiten die erop gericht 
zijn, om het evangelie te delen met mensen die hier niet of nauwelijks meer mee bekend zijn. Om e.e.a. goed te 
kunnen organiseren werd een zgn. evangelisatiecommissie in het leven geroepen, waarin leden van alle wijkge-
meenten participeren. 
 
In de laatste beleidsperiode 2012-2016 heeft bij de evangelisatie ouderlingen een omslag plaatsgevonden in den-
ken. We zijn het belang van relatie met randkerkelijken meer gaan onderkennen. Een relatie bouw je niet op door 
losse activiteiten, maar door terugkerende gelegenheid tot ontmoeting. Een vorm die hier zeer voor geschikt is, is 
het werken met wijkgroepen. 
 
Op verzoek van de AK en na presentatie van het werken met wijkgroepen in de kerkenraadsvergaderingen van 
wijk 1 & 3 is door de evangelisatie ouderlingen verder nagedacht over de wijze waarop het werken met wijkgroe-
pen gestalte kan krijgen bij het bereiken van ongelovige en niet kerkelijk betrokken dorpsgenoten.  
 
Bij de uitwerking kwamen we al snel achter, dat een eenzijdige éxterne gerichtheid de kans op welslagen zal ver-
kleinen. Deze externe gerichtheid kan immers niet zonder interne voeding en in de opzet die we presenteren ver-
enigen we deze 2 bewegingen dan ook. 
 
Als  metafoor en kapstok voor een andere vorm van missionair kerk zijn hebben we de slogan van ’s lands be-
kendste online winkel gekozen: BOL.COM. Begonnen als een internet boekenleverancier positioneert dit bedrijf 
zich op dit moment als ‘de winkel van ons allemaal’. Deze intentie willen we ook in het uitwerken van de wijkgroe-
pen creëren: De kerk heeft veel in huis, heeft veel uit te delen en is met hulp van de Koning van de kerk voor ons 
allemaal! 
 
BOL.COM de kerk van ons állemaal 
 
B Bidden   O Ontmoeten  L Luisteren 
 Bijbellezen   Ontfermen   Lofprijzen 
 Bouwen   Omzien naar elkaar   
              . 
 

COM    =  Community   =  Gemeenschap 
 
 
Wijkgroep 
Het systeem van bij elkaar komen in wijkgroepen is met wisselend succes toegepast in wijk 2. Doel van het bij 
elkaar komen van wijkgroepen is het omzien naar elkaar, verdieping in de Bijbel (het voeren van het geloofsge-
sprek) en laagdrempelig mogelijkheid tot aansluiting bieden aan niet- / randkerkelijken. Als grote volkskerk zijn we 
te groot om iedereen goed te kennen. De vorm van bij elkaar komen in een wijkgroep bevordert onderlinge ver-
bondenheid in de directe woonomgeving en betekenisverlening aan het geloof in de directe leefomgeving. De wijk-
groep vormt een gemeenschap binnen de grote kerk. 
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Uitwerking 
Concreet stellen we voor, om gemeente breed (dus in alle wijken) vanaf seizoen 2017-2018 minimaal 2 keer per 
jaar een bijeenkomst te beleggen op het niveau van wijkgroepen. Deze groepen moeten in wijk 1 en 3 nader wor-
den uitgewerkt en komen bij elkaar onder leiding van een wijkouderling. 
In veel gevallen zullen de wijkgroepen wijkgebonden zijn samengesteld, maar door de perforatie zullen er ook wijk-
groepen worden samengesteld, die bestaan uit leden van verschillende wijken. In onderling overleg zal moeten 
worden afgestemd welke ouderling(en) aan deze wijkgroepen worden verbonden. 
 
Tijdens de minimaal 2 momenten in het jaar (bijvoorbeeld bij aanvang van winterseizoen en kort na jaarwisseling) 
dat door wijkgroepen bij elkaar wordt gekomen staan de volgende zaken centraal: 

• Lezen van de bijbel en bespreking van vragen rond een speciaal rond de 2 ontmoetingen gearrangeerde 

preken, die in 3 wijken worden gehouden. 

• Nadere ontmoeting, die het (verder) mogelijk maakt naar elkaar om te zien. 

• Gebed voor elkaar en gebed voor de buurt. In het kader van gebed voor de buurt wordt informatie aan de 

wijkgroep gegeven in de vorm van evangelisatie adressen in de directe omgeving. De wijkgroep neemt het 

op zich om te bidden voor deze adressen. 

Voorwaarden  
Alle gemeenteleden worden aangespoord en opgeroepen actief deel te nemen. Het is geen vrijblijvendheid, maar 
een opdracht die we onszelf geven en waar we elkaar op aanspreken.  
Het ministerie zet lijnen uit in prediking en te bespreken vragen. Leidend hierbij is de vraag ‘Wie ben jij als volgeling 
van Jezus?’. 
 
 Punt in de verte 
2 maal per jaar bij elkaar komen is (te) weinig, maar vormt een eerste begin. Naar wij hopen groeit de behoefte om 
als kleine gemeenschappen in een grote kerk bij elkaar te komen. We zijn door God aan elkaar en aan de wereld 
om ons heen gegeven. 
 
Organisatie 
Evangeliseren en het uitdragen van het evangelie in de directe woon- & leefomgeving wordt iets van ieder ge-
meentelid. Predikanten, wijkouderlingen, diakenen, gemeenteleden: iedereen wordt ingezet. Dit maakt het mogelijk 
om uiteindelijk in 2018-2019 te komen tot een nieuwe taakverdeling voor de huidige 3 evangelisatie ouderlingen: 

1. Ouderling evangelisatie acties (verantwoordelijk voor de voort te zetten ‘op zichzelf staande’ activiteiten als 

‘Uurtje Zingen’ & ‘Open kerk’). De bestaande ‘evangelisatiecommissie zal ondersteuning bieden bij de te 

organiseren acties. 

2. Ouderling zendingszaken (verantwoordelijk voor activiteiten rondom buitenland zending en contac-

ten/activiteiten IZB projecten als ‘brood voor de buurt’ te Den Haag). Deze ouderling geeft leiding aan het 

nader uitwerken van beleidsvoornemens op het gebied van Apostolaat & Zending (zie 3.2.). 

3. Ouderling gemeente opbouw (verantwoordelijk voor nadere aansturing en uitwerking van ontmoetingen 

wijkgroepen). 

 

3.2 Apostolaat/Zending 

Zending is de opdracht van Jezus Christus aan Zijn discipelen en daarmee aan alle gelovigen waar ook ter wereld 
en in welke tijd dan ook. De zendingsopdracht vinden we het meest uitvoerig verwoord in Matth. 28 : 18 - 20. Het is 
de climax van het evangelie: "En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in 
hemel en op de aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat Ik U geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al 
de dagen tot de voleinding der wereld". 
 
Om het zendingswerk in de gemeente gestalte te geven is een zendingscommissie actief als orgaan van bijstand 
van de Algemene Kerkenraad. De taken, doelstellingen en wijze van functioneren van de zendingscommissie zijn 
vastgelegd in een reglement. De zendingscommissie is samengesteld uit gemeenteleden. Als voorzitter fungeert bij 
voorkeur één van de ambtsdragers. Om de betrokkenheid met het diaconaat te onderstrepen is een diaken toege-
voegd aan de commissie 
 
Voorlichting, vorming en toerusting 
Het belangrijkste in deze is de oproep tot gebed door de individuele gemeenteleden én de voorbede in de eredien-
sten. Regelmatig (en gestructureerd) zal de gemeente worden gewezen op het belang van de voorbede voor zen-
ding en evangelisatie. Van de predikanten wordt verwacht dat zij regelmatig de zending zullen gedenken in de 
voorbede. De Zendingscommissie zal hierin de Commissie Voorbede aansturen. Tevens zal de zendingsopdracht 
een plaats dienen te hebben in de prediking.  
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Ter stimulering van het zendingsbewustzijn van de gemeente zal worden gezocht naar manieren, waarop de ge-
meente wordt voorgelicht over het zendingswerk. Zendelingen of evangelisten worden uitgenodigd iets van hun 
werk te komen vertellen. Rondzendbrieven van zendingsarbeiders met wie de gemeente zich direct betrokken weet 
zullen worden gepubliceerd in het kerkblad. 
 
Door middel van het kerkblad wordt de gemeente opgeroepen tot voorbede en medeleven in geestelijke en materi-
ele zin. Waar nodig en zinvol zullen bovengenoemde zaken ook via de website worden gepubliceerd. 
 
Financieel beleid 
In overeenstemming met het door de algemene kerkenraad vastgestelde collecterooster wordt in de zondagse 
eredienst gecollecteerd voor het werk van de zending en de evangelisatie. Deze collecten worden ondersteund 
door een begeleidend artikel of een folder in het kerkblad. De opbrengst is doorgaans bestemd voor het werk van 
de GZB, IZB, de Medische Zending en de Morgenlandzending. De opbrengsten van de zendingsbussen bij de 
uitgang van de kerken zijn hoofdzakelijk bestemd voor nader vast te stellen doelen binnen de GZB en IZB. De jaar-
lijkse verkoop van GZB dagboekjes wordt gecontinueerd en waar nodig gestimuleerd.  

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

Beleidsvoornemens:  

• De zendingscommissie en het college van diakenen zoeken gezamenlijk naar wegen om de grenzen tussen 
zending en diaconaat zo veel mogelijk op te heffen. Zending en werelddiaconaat hebben veel raakvlakken. 
Het ontwikkelen en uitvoeren van een stimulerend beleid t.a.v. het zendingsbewust maken van gemeentele-
den, waaronder het promoten van werkvakanties die dat doel dienen.  

• Gemeenteleden die zich geroepen weten tot het werk in de zending in contact brengen met zendingsorganisa-
ties. Uitgangspunt blijft dat uitzending bij voorkeur zal geschieden via de daarvoor geëigende kerkelijke orga-
nisaties zoals de GZB en IZB. Indien dit leidt tot uitzending zal de zendingscommissie zich inzetten om hier-
voor financiële steun te verwerven vanuit de gemeente.  

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

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

• De financiële gevolgen hiervan zullen worden afgestemd met het College van Kerkrentmeesters. 
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4. Pastoraat 
 
4.1 Doel van het pastoraat 
Het pastoraat is de herderlijke zorg die Christus uitoefent over Zijn gemeente. Zij die geroepen zijn tot het ambt van 
herder en leraar, ouderling en diaken hebben daarin een bijzondere taak. Dit laat onverlet de roeping van de ge-
meente naar elkaar om te zien.  
Het reguliere pastoraat zal worden besproken en uitgewerkt in de beleidsplannen van de wijkgemeenten. 
 
4.2 Intensief pastoraat 
Omdat predikanten en ouderlingen steeds vaker in aanraking komen met problemen als depressiviteit, huwelijks-
moeilijkheden en incest(verwerking) zal de pastorale en psychosociale scholing van predikanten en ouderlingen 
ten zeerste worden bevorderd. Samenwerking, of in ieder geval overleg, met de reguliere geestelijke en fysieke 
gezondheidszorg wordt dringend aanbevolen 
Voor een aantal vormen van pastoraat die een intensieve en langdurige inzet vragen zullen medewerkers van 
Kruispunt worden ingezet.  
 
De doelstelling van Kruispunt, zoals verwoord in haar beleidsnotitie is als volgt: 

- Psychopastorale begeleiding bieden bij: 
-           Psychische problemen; o.a. burn-out, depressie en angsten 
-           Trauma-en rouwverwerking 
-           Identiteits-, relatie- en gezinsproblematiek 

- Ondersteuning bieden aan het reguliere pastoraat waardoor met meer tijd, aandacht en kennis aandacht 
gegeven wordt aan de pastorant.  

- Het vergroten en verdiepen van bestaande kennis, inzicht, aandacht en begrip binnen de kerkenraad en de 
gemeente rondom psychische stoornissen en pastoraat. 

- Naast aandacht voor de pastorant ook aandacht voor het netwerk/mantelzorgers. 
- Indien nodig advisering in doorverwijzing naar professionele christelijke hulpverlening 
- Ondersteuning bieden tijdens een professioneel hulpverleningstraject door samenwerking met de professi-

onal. Dit kan als extra ondersteuning dienen zodat de pastorant het traject vol kan houden en/of goed kan 
afronden en er vanuit Kruispunt nazorg geleverd kan worden. 

 
Beleidsvoornemen: 

- Ontwikkeling van psychopastorale zorg in de gemeente d.m.v. het trainen en inzetten van daartoe bekwa-
me gemeenteleden. De selectie van deze gemeenteleden vraagt bijzondere zorg en is vastgelegd in het 
document ‘Beleidskader 2016’ van Kruispunt. 

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

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

• Het toerusten van ambtsdragers om sturing en leiding te geven aan de wijkgroepen zoals in hoofdstuk 3 is om-
schreven.  
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5. Diaconaat 

 
5.1. Inleiding 
Diaconaat is samen te vatten in drie kernwoorden: Barmhartigheid, Gerechtigheid en Dienstbetoon.  
Diaconaat is opdracht en functie van de christelijke gemeente in de samenleving, ofwel in navolging van Christus 
zorg en aandacht geven aan mensen met zorgen en problemen. De gemeente is geroepen om in haar getuigenis 
en dienst teken te zijn van het gekomen en komende Rijk van God en om te leven uit het geschonken heil. 
 
5.2. Gemeente en diaconaat. 
Op grond van deze roeping zijn de diakenen aangesteld om de gemeente voor te gaan in de dienst aan de naaste 
en de gemeente daarbij in te schakelen. Dit geschiedt door het bevorderen van het diaconale bewustzijn van de 
gemeenteleden, hetgeen kan worden verwezenlijkt door middel van prediking met diaconale aandachtspunten, 
voorbede in en door de gemeente, het houden van diaconale avonden en andere bijeenkomsten en het voorlichten 
van de gemeente via publicaties in het kerkblad en de website van de gemeente. 
 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• De vergroting en verdieping van het diaconale bewustzijn van de gemeente blijft één van de belangrijke 
aandachtspunten van het college. Zoveel mogelijk zal worden bevorderd dat de diaconale dimensie een 
plaats krijgt in de prediking. 

• Het college neemt zijn verantwoordelijkheid bij het aandragen en voordragen van personen en persoonlijke 
noden door deze een plaats te geven in de voorbeden door de predikant aangaande de gemeente. Bij de 
Commissie Voorbede kunnen voorstellen met betrekking tot voorbede ingediend worden (via e-mail: voor-
bede@hghg.nl). Het college zal het werk van de Commissie Voorbede evalueren en voortzetten. De ko-
mende periode zal de commissie nadenken hoe ze jongeren bij de gebedspunten kunnen betrekken bv. 
via de sociale media.  

• Onze gemeente kent geen vrouwelijke ambtsdrager. Desondanks is het college zich duidelijk bewust van 
de speciale gaven waarmee God de vrouwen in de gemeente heeft toegerust. Het college zoekt naar 
wegen om van deze gaven gebruik te maken voor het diaconaat in onze gemeente en staat hier ook voor 
open. 

• Het college zoekt naar mogelijkheden om een netwerk van personen op te bouwen waaruit signalen 
kunnen komen waar ondersteuning door de diaconie nodig is of gewenst. 

• In de komende periode wil de diaconie verder nadenken over de vergroting en verdieping van het 
diaconaal bewustzijn van de gemeente door middel van het beleggen van diaconale (informatie)avonden. 

 
5.3. Persoonlijke ondersteuning. 
Ondanks de welvaart dreigen door de afbraak van de verzorgingsstaat ook in onze gemeente, personen en/of ge-
zinnen tussen wal en schip te geraken. Hulp bieden aan allen, in het bijzonder aan de huisgenoten des geloofs is 
een diaconale grondtaak. Het is belangrijk om gebruik te maken van reeds aanwezige hulpverlenende instanties. 
Als onderdeel van deze hulp kan het college besluiten tot het aanvullend verstrekken van een gift (eenmalig), on-
dersteuning in budgetbeheer en materiële hulp. In voorkomende gevallen kan worden overgegaan tot het verstrek-
ken van een (soms renteloze) lening. 
 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• In samenwerking met het pastoraat trachten de diakenen in contact te komen met personen en/of gezinnen 
die in aanmerking komen voor diaconale ondersteuning. Deze hulp kan bestaan uit praktische en/of 
financiële hulp. 
- Gezinnen of personen die staan ingeschreven als leden van onze gemeente worden direct 

ondersteund door de diaconie.  
- Personen die bij geen enkele kerk ingeschreven staan, kunnen geholpen worden door de diaconie of 

door het Sociaal Diaconaal Noodfonds, het interkerkelijk noodfonds in onze plaatselijke gemeente 
waarin de diaconie participeert. 

 
5.4. Doelgroepen: 
Onze gemeente laat zich indelen in diverse groepen leden. Enkele van deze groepen behoeven bijzondere aan-
dacht van de diakenen. We denken hierbij vooral aan de jeugd en kwetsbare groepen zoals langdurig zieken, 
mensen met lichamelijke beperkingen, anders begaafden, vluchtelingen, (langdurig) werklozen, eenoudergezinnen, 
ouderen zonder of minimaal pensioen en mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.  
Daarnaast willen we met name oog hebben voor ouderen, rouwenden en alleen gaanden. Ook zij hebben vaak 
onze aandacht nodig hoewel zij niet vanzelfsprekend onder de kwetsbare groepen vallen. Bovengenoemde kwets-
bare groepen dienen bijzondere aandacht te ontvangen van het pastoraat, maar daarbij mag de diaconale steun 
zeker niet ontbreken.  
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Voor ouderen worden ontmoetingsavonden georganiseerd. Kroonjarigen (75, 80 en ouder) worden na hun verjaar-
dag (indien gewenst) bezocht door de wijkdiaken. 
Voor anders begaafden bestaat er een eigen club ‘het Lichtpunt’. 
 
Beleidsvoornemen en doelstelling - algemeen: 

• Het college tracht de problemen van gemeenteleden uit de bovengenoemde doelgroepen in kaart te 
brengen en probeert voor hen een wegwijzer te zijn. Daartoe zal zij kennis moeten hebben en verwerven 
van sociale wetten en regelgeving, alsmede van het werk van andere hulpverlenende instanties. Een van 
de diakenen is afgevaardigd in de participantenraad van het WMO-Platform. 

 
Zo kunnen mensen die hulp of bijzondere aandacht nodig hebben doorverwezen worden naar bijvoorbeeld ‘het 
Kruispunt’ of pastoraal diaconaal centrum ‘de Herberg’ (de diaconie kan in een enkel geval financiële steun geven 
voor een verblijf bij ‘de Herberg’). 
Een andere mogelijkheid is door te verwijzen naar de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem waar mensen tijdelijk 
kunnen verblijven wanneer zij in moeilijke psychosociale omstandigheden verkeren. 
 

• De Vrijwillige Hulpdienst zal waar nodig worden ingezet voor concrete praktische hulpverlening. 

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

• Gemeenteleden die daarvoor in aanmerking komen zullen zoveel als nodig is en in overleg met de 
wijkouderling, diaconaal bezoek ontvangen van de wijkdiaken. 

 
Per doelgroep: 

• Langdurig zieken. Hoewel deze groep de bijzondere aandacht van het pastoraat heeft is de diaken 
geroepen ook hier waar nodig te helpen door het verlenen van financiële en/of praktische hulp. 

• Lichamelijk gehandicapten. Gestreefd wordt naar een zo volledig mogelijke integratie van onze 
gehandicapte broeders en zusters in onze gemeente. Waar nodig zal het college zich inzetten voor de 
verbetering van de toegankelijkheid van gebouwen en voor verbetering van de voorzieningen voor audio- 
en visueel gehandicapten. Dit wordt gedaan in overleg met het College van Kerkrentmeesters. 

• Anders begaafden. Gestreefd wordt naar een zo volledig mogelijke integratie van onze anders begaafde 
broeders en zusters in onze gemeente. Indien nodig zal het college een bestuurlijke en/of financiële 
bijdrage leveren aan het scheppen van aangepaste woonvormen voor verstandelijk gehandicapten. Waar 
nodig zullen de bestaande voorzieningen in eigen gemeente worden aangepast en uitgebreid.  

• Vluchtelingen. Het college zal zo nodig stimulering en ondersteuning bieden aan gemeenteleden die zich 
inzetten bij de hulp aan vluchtelingen. Dit kan financiële, materiële of praktische hulp zijn. 
De sterke toename van het aantal migranten noopt het college tot een intensievere aandacht voor deze 
groep nieuwe dorpsgenoten, zo mogelijk in samenwerking met de burgerlijke gemeente en de andere 
kerkgenootschappen in ons dorp.  

• Ouderen. Onderzocht wordt in hoeverre de bestaande activiteiten voor ouderen als passend en voldoende 
worden ervaren of dat deze wellicht wijziging of aanvulling behoeven. Indien nodig worden initiatieven 
genomen om in deze behoeften te voorzien.  

• Rouwenden. De rouwbezoeken - ca. 6 weken na het overlijden van man, vrouw of kind -  zullen worden 
voortgezet. Dit bezoek vindt plaats in overleg met de wijkouderling. Doel van deze bezoeken is, naast de 
pastorale zorg, te onderzoeken of financiële dan wel praktische hulp nodig is.  

• Mensen die bij geen enkele kerk aangesloten zijn. Via het Sociaal Diaconaal Noodfonds kunnen 
mensen die in acute financiële nood zijn geraakt geholpen worden. Getracht wordt een structurele 
oplossing te bieden, hoewel niet in alle gevallen blijvend de zorg op ons kan worden genomen. 

• Mensen die mantelzorg verlenen. Waar nodig zullen mantelzorgers door ons worden ondersteund. 
In voorkomende gevallen zal ook worden doorverwezen naar Servanda. 

 
5.5. Financiën 
Het college van diakenen beschikt over eigen middelen, die in het kader van haar opdracht zo verantwoord moge-
lijk wordt beheerd. Vanuit haar roeping maakt zij keuzes in de besteding van deze middelen voor leniging van de 
enorme nood in de wereld waarin wij leven.  
 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Vermogen: Het streven is het diaconaal vermogen tot 1½ x de jaarlijkse inkomsten te beperken.  
De toekenning van een nalatenschap in 2014 stelt de diaconie bovendien in staat via een afzonderlijk pro-
jectenprogramma aanvullend financiële steun te bieden aan zorgvuldig gekozen hulpverlenende instanties. 
De diaconie onderzoekt de mogelijkheid om in de vorm van eigen projecten deze hulpverlening ook daad-
werkelijk gestalte te geven.  
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• Beheer: De middelen die niet direct wordt gebruikt worden zoveel mogelijk op diaconale wijze belegd, 
zoals Oikocredit die voor de aan haar toevertrouwde middelen microkredieten verstrekt in derde 
wereldlanden. Uitgangspunt is dat dit jaarlijks neutraal wordt begroot. 

• Collectebeleid: Het college tracht voortdurend inhoud te geven aan het in onze gemeente vastgestelde 
beleid dat wekelijks in de morgendienst wordt gecollecteerd voor een diaconaal doel. De diaconie streeft er 
naar te bereiken dat in elke eredienst wordt gecollecteerd voor een diaconaal doel zonder dat dit ten koste 
gaat van de kerkrentmeesterlijke inkomsten. De opbrengst van zogenaamde bestemmingscollecten komt 
volledig ten goede aan het doel waarvoor is gecollecteerd. Uitgangspunt is dat jaarlijks ongeveer 50% van 
de diaconale collecte-inkomsten wordt bestemd voor binnenlandse doelen en ongeveer 50% voor 
werelddiaconale doelen. Bij het vaststellen van werelddiaconale doelen wordt geprobeerd alle continenten 
aan bod te laten komen. Zo mogelijk vindt de besteding plaats via kerkelijke kanalen, waarmee we onze 
solidariteit tonen met de wereldwijde kerk. 

• Giftenbeleid / algemene collectes: Jaarlijks wordt er een collecterooster en een giftenplan vastgesteld. 
Hierin wordt vastgelegd welke instellingen wij dat jaar willen steunen met een financiële bijdrage. Met het 
oog op de continuïteit wordt gestreefd naar langdurige steun aan een beperkt aantal instellingen en 
projecten. Deze instellingen moeten kunnen rekenen op min of meer vaste inkomsten. Versnippering en 
ad-hoc-beleid dienen te worden vermeden. Deze giften worden bekostigd uit de algemene collectes. Om 
de gemeente bij de te steunen doelen uit het giftenplan te betrekken wordt er vooraf in de kerkbode én in 
de voorbede aandacht besteed aan de doelen die vanuit de algemene collectes worden gesteund. Elke 
aanvraag voor een gift of ondersteuning wordt volgens bepaalde criteria behandeld. Stichtingen en 
organisaties die gerelateerd zijn aan de Protestantse Kerk hebben de voorkeur. Tevens worden 
gemeenteleden ondersteund die zich inzetten voor een diaconaal project. In 2015 werd een protocol 
vastgesteld dat wordt gebruikt bij de beoordeling of een verzoek van een gemeentelid tot bijdrage aan een 
diaconaal project steunwaardig is. Deze staat vermeld op de website van de gemeente (www.hghg.nl) en 
is opvraagbaar bij de diaconie.  

 
5.6. Werelddiaconaat.  
Het belang van het werelddiaconaat wordt door het college voluit onderschreven. Omzien naar de naaste is een 
opdracht en eigenlijk maakt het niet uit waar die naaste zich bevindt. ‘Huisgenoten des geloofs’ zijn allen die belij-
den dat Jezus Christus de Zoon van God is. 
 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Het college is voornemens om de steun aan werelddiaconale projecten zoveel mogelijk langs kerkelijke 
weg te doen verlopen zodat hulp wordt geboden van gemeente tot gemeente. Dit kan geschieden via Kerk 
in Actie en wel, bij voorkeur, uit het programmaboekje van de GZB project 10 27, waarin diaconale 
projecten zijn opgenomen. 

• Sinds dit in 2001 door de synode werd opgelegd participeert het college van diakenen in het Missionair en 
Diaconaal Aandeel (MDA) van Kerk in Actie. Jaarlijks wordt met Kerk in Actie een streefbedrag 
afgesproken waarvoor het college van diakenen een inspanningsverplichting aangaat.  
De gesteunde diaconale projecten zijn wereldwijd, zo mogelijk gedurende meerdere jaren.  
Het streefbedrag wordt verzameld via de rondgangen in de eredienst, de offerschalen tijdens het Heilig 
Avondmaal en het Verjaringsfonds. 

• Op de zondag van het werelddiaconaat zal de diaconale collecte bestemd zijn voor een project van het 
Werelddiaconaat. De diakenen stimuleren dat het diaconaat zeker op die zondagen ook in de 
woordverkondiging wordt genoemd. 

• Tevens wordt samengewerkt met een beperkt aantal betrouwbare particuliere christelijke hulporganisaties. 

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

 
In haar werk bezit de diaconie van onze gemeente de ANBI-status. Giften en overige bijdragen kunnen daarom 
voor de gever bij de belastingaangifte als gift op het inkomen in mindering worden gebracht.  
 
5.7. Toerusting.  
Het college van diakenen acht het van wezenlijk belang dat diakenen zelf over voldoende kennis en inzicht be-
schikken om te voldoen aan de diaconale opdracht. Het is daarom noodzakelijk dat zij zich toerusten c.q. worden 
toegerust. Deze toerusting zal deels gericht zijn op bezinning vanuit de Bijbel en deels op praktische diaconale 
kennis.  
 
Beleidsvoornemen en doelstelling 
Gedurende de beleidsperiode richt het college zich op de volgende toerustingsactiviteiten: 

• De diakenen oefenen zich persoonlijk in Schriftonderzoek zodat bij diaconale huisbezoeken de 'troostvolle 
woorden uit de Schrift' met verstand en liefde kunnen worden gesproken. 

http://www.hghg.nl/
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• Bijeenkomsten van kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties zullen worden bezocht, zowel regionaal als 
landelijk, waarvan redelijkerwijze te verwachten valt, dat ze kunnen dienen tot vergroting van het diaconaal 
inzicht en 'vakmanschap' van de diakenen. 

• Nieuwe diakenen volgen indien mogelijk de basiscursus Diaconie, verzorgd door het Dienstencentrum van 
de Protestantse Kerk Nederland. 

• Er zal worden deelgenomen aan vormingsactiviteiten zoals cursussen en studiebijeenkomsten als deze 
zich in de regio voordoen en de diaconie dit nodig acht.  

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

• Publicaties en tijdschriften die van belang kunnen zijn voor het diaconaal functioneren, zullen worden 
verzameld c.q. aangekocht en ter beschikking van de diakenen worden gesteld, bijvoorbeeld via de 
rondzendmap. 

• Het streven is in één vergadering per jaar een diaconaal onderwerp uitgebreid te bespreken. Hierbij kan 
een gastspreker uit het diaconale werkveld uitgenodigd worden.  

 
5.8. Jeugddiaconaat 
Jeugddiaconaat is er voor, door en met de jeugd. Diaconale jeugdzorg van de gemeente is een onderdeel van de 
totale diaconale taak. Voor de praktische uitvoering hiervan is door de Algemene Kerkenraad een ‘jeugddiaken’ 
aangesteld die als brug fungeert tussen het jeugdwerk en de diaconie. Samen met afgevaardigden van diversen 
jeugdclubs is een jeugddiaconaatcommissie “2SERV” ingesteld. 
 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Jongeren leren dat christenen een speciale opdracht hebben in dit leven, namelijk dat zij naast en vanuit 
het liefhebben van God (het eerste en grote gebod) ook onze naaste(n) zullen liefhebben. 

• Jongeren bewust maken van de noden in de wereld dichtbij maar ook veraf, o.a. door jongeren te 
stimuleren mee te doen met diaconale acties, invullen van avonden op de clubs vanuit de commissie 
jeugddiaconaat enz.   

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

• Het stimuleren van jongeren tot het meedoen aan werkvakanties in eigen land of daar buiten en tevens 
ruimte te geven om de kennis en ervaringen die daar is opgedaan te delen met de gemeente.  

• In 2015 werd het beleidsstuk diaconale werkvakanties opgesteld dat wordt gebruikt bij de beoordeling of 
een verzoek van een (jong) gemeentelid tot bijdrage aan een diaconaal project steunwaardig is. Dit 
beleidsstuk staat vermeld op de website van de gemeente (www.hghg.nl) en is opvraagbaar bij de 
diaconie. 

• Jongeren bewust maken van hun bestedingspatroon. 

• Het financieel ondersteunen van het kinderkamp en tienerkamp voor deelnemers uit gezinnen die het in 
financiële of praktische zin moeilijk hebben. 

• Onderzoeken hoe het beste ambtelijk leiding te geven aan deze beleidsvoornemens.  
 
5.9. Contacten met de burgerlijke overheid / participatie in projecten. 
Contacten met de burgerlijke overheid zijn erg belangrijk. In het bijzonder de gemeentelijke overheid kan en moet 
in voorkomende gevallen worden gewezen op een haperend beleid voor bijvoorbeeld minima en gehandicapten. 
Het diaconaal participeren in diverse bestuurlijke organisaties kan de sociale betrokkenheid van deze organisaties 
alleen maar verbeteren. 
 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Het college onderhoudt actief contacten met de plaatselijke overheid en de Regionale Sociale Dienst en 
neemt haar verantwoordelijkheid bij het uitoefenen van maatschappelijke functies. Vanuit het college 
worden waar nodig diakenen afgevaardigd naar of genomineerd voor besturen zoals het WMO Platform. 

• Door beleidsontwikkelingen op landelijk niveau is contact en samenwerking met de lokale en regionale 
burgerlijke overheid belangrijker geworden. In de toekomst zullen in onze participatiemaatschappij 
overheden vaker een beroep doen op diaconieën en vrijwilligers. Om dit op een goede manier te 
stroomlijnen moeten we ons bezinnen op onze rol hierin en bepalen wat we wel en niet (kunnen) uitvoeren 
en in welke gevallen de overheid ons kan inschakelen. 

 
5.10. Samenwerking. 
In een samenleving waar de kerk steeds meer een randverschijnsel dreigt te worden is diaconale samenwerking 
van groot belang. Het college heeft de afgelopen jaren deze samenwerking nadrukkelijk gezocht. Dit heeft o.a. 
geresulteerd in samenwerking zoals de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk, het Sociaal Diaconaal Nood-
fonds, de Stichting Interkerkelijke Terminale Thuiszorg Hardinxveld-Giessendam & Sliedrecht en in het project 
‘Serve the Village’. 

http://www.hghg.nl/
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Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Het college blijft actief zoeken naar diaconale samenwerkingsvormen met andere (plaatselijke) kerken. 
 
5.11. Milieu. 
Het college van diakenen heeft zich beraden over de vraag hoe zij met milieuvraagstukken om moeten gaan. Uit-
gangspunt is dat met al het diaconale werk dat er gedaan wordt rekening gehouden wordt met het milieu. 
De predikanten worden erop aangesproken het milieuaspect in de preek te verwerken. Het is het voornemen tij-
dens een diaconale avond aan dit onderwerp aandacht te besteden. 

 
5.12. Bovenplaatselijk werk / meerdere kerkelijke organen en vergaderingen 
Het college acht het van belang dat het bovenplaatselijk werk van onze Protestantse Kerk in Nederland wordt ge-
dragen door de plaatselijke gemeenten. Met name het werk van de Classicale Diaconale Commissie zal actief 
worden gevolgd. 
 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

• Het College volgt actief het werk van de Classicale Diaconale Commissie en andere landelijke kerkelijke 
en diaconale gremia. Waar nodig en waar mogelijk zal het college actief deelnemen aan dit werk, zowel 
bestuurlijk als uitvoerend. 

 
5.13. Interne organisatie van het College van Diakenen 
Voor een efficiënt functionerend college dient de interne organisatie op orde te zijn en op orde te worden gehou-
den. Het college zal daarvoor waar nodig gebruik maken van hedendaagse organisatie- en managementtech-
nieken. Bij het verdelen van de taken zal met ieders wensen, gaven en kwaliteiten rekening worden gehouden. 
 
Beleidsvoornemen en doelstelling 

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

• Het college beschikt over een handboek Diaconie waarin allerlei praktische en andere zaken toegelicht 
worden. Een nieuw diaconaal handboek verdiend aanbeveling. 

• De diaconie denkt voortdurend en in het bijzonder eens per jaar na over het eigen functioneren 
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6. Jeugdwerk 

 
6.1 Grondgedachte: 
We willen dat kinderen en jongeren de Heere Jezus leren kennen als Koning van de Wereld en hun Verlosser. 
Daarbij willen we de jeugd, in aansluiting op de opvoeding, en naast de catechisatie en eredienst een warme om-
geving voor geloof en ontmoeting bieden. Binnen deze omgeving willen we de jongeren: 

• Duidelijk maken dat het verbond en de nadruk op God als draagvlak en kader van de menselijke keuze zo 
heilzaam is.  

• Helpen met het begrijpen van de Bijbel en het kennen van Bijbelse kernbegrippen.  

• Helpen leren bidden.  

• Helpen bij het zelfstandig uit de Bijbellezen en hier een betekenis en boodschap voor zichzelf uit te halen.  

• Helpen met het getuigen, van wie Jezus is.  

• Helpen bij het ontdekken van hun gaven en mogelijkheden in het dienen en zorgen.  

• Helpen bij het nemen van hun verantwoording in de kerk en de maatschappij.  

• Helpen bij het zijn van gemeente en hier ook een bijdrage aan leveren.  
 
Hoe?  
Niet door een competitie met de huidige cultuur. We hebben andere uitgangspunten dan de huidige cultuur, en 
kiezen bewust voor deze uitgangspunten. De huidige cultuur is vaak oppervlakkig, daarom willen we zoeken naar 
wat verrijkend en verdiepend is voor het leven hier en nu. Hiermee willen jong beginnen, dit is een opdracht uit de 
bijbel, met een rijke belofte. Als je jong leert en oefent, zal iemand als hij oud geworden is daarvan niet afwijken 
(Spreuken 22:6). Jongeren zijn opzoek naar deze inhoud, er is ook een verlangen naar meer diepgang. Deze in-
houd moet gekoppeld worden aan de eigen context. En vraagt misschien wel een andere toepassing van dezelfde 
bronnen, niet alleen maar cognitief, maar ook affectief/emotioneel en handelend.  
Dit alles samen! Als jongeren samen met de hele gemeente, doormiddel van echt, spontaan en vriendschappelijk 
contact. Waarbij er een verbinding wordt gemaakt tussen de verschillende generaties.  
 
6.2 Huidige situatie: 
Er zijn jeugdclubs en jeugdverenigingen voor jongeren in de leeftijd van 9 tot ongeveer 24 jaar. Zie bijgevoegd 
figuur. Voor meer informatie over de 
verschillende clubs en activiteiten, ver-
wijzen we u door naar het jaarverslag 
van de Jeugdcommissie.  
Doormiddel van 2 SERVE wordt ge-
werkt aan de diaconale bewustmaking 
van jongeren.  
Ca. 6 maal per jaar verschijnt Connect 
in het kerkblad.  
Ouders en leidinggevenden worden 
toegerust door middel van cursussen.  
Al dit werk wordt aangestuurd door 4 
jeugdambtsdragers die zijn benoemd 
door de algemene kerkenraad, te weten 
3 jeugdouderlingen en 1 jeugddiaken. 
Voor de praktische en secretariële on-
dersteuning is een jeugdwerkcoördina-
tor aangesteld. Deze jeugdambtsdra-
gers en coördinator maken deel uit van de jeugdcommissie, die verder bestaat uit vertegenwoordigers van de 
jeugdclubs. De jeugdcommissie is het adviesorgaan voor de algemene kerkenraad m.b.t. het jeugdwerk.  
  
Via de eredienst kan een groot aantal kinderen en jongeren worden bereikt. Om dit bereik zo groot mogelijk te 
doen zijn is er blijvend aandacht zijn voor kinderen en jongeren in de prediking, door het gebruik van voorbeelden 
maar ook door begrijpelijk en eigentijds taalgebruik. Er zijn diensten die gericht zijn op kinderen en jongeren, cen-
traal met bid- en dankdagen en KSG dienst. Verder wordt hier per wijkgemeente op een andere manier invulling 
aan gegeven.  
 
6.3: Wat willen wij doen?  
Binnen de hierboven beschreven situatie merkten we dat het jeugdwerk steeds minder aansloot op de voorafgega-
ne club en het ook minder aansloot bij de hele gemeente. Ook is de stekker getrokken uit de Wagon, waar elke 
zaterdagavond open jeugdwerk was. Daarom zijn we eind 2016 begonnen met een traject om te komen tot nieuw 
beleid. Hiertoe hebben we een jeugdwerkscan gemaakt, samen met een jeugdwerkadviseur van de HGJB. Hier 
kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: 
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1. Het jeugdwerkaanbod lijkt niet voor alle stromingen/kleuren herkenbaar te zijn. Het is de vraag of we met 
het huidige aanbod voldoende te bieden hebben voor de diverse jongeren. 

2. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren meer verbondenheid gaan ervaren tussen het jeugdwerk en de zon-
dagse eredienst?  

3. De aandacht voor geloofsstappen is aanwezig, maar behoeft veel meer aandacht. Vooral gericht op gees-
telijke vertrekpunt.  

4. Hoe zorgen we dat er een band is met alle jeugd van de gemeente, zodat jongeren niet stilletjes de kerk 
kunnen verlaten? 

5. Hoe kunnen we jongeren nog meer begeleiden in het verantwoordelijk zijn voor de invulling van clubavon-
den? Hoe laten we jongeren verantwoordelijkheid nemen in de kerk, hier kunnen ze gemeenschap met de 
gemeente ervaren? 

6. Hoe kunnen we binnen het jeugdwerk werken vanuit drie belangrijke behoeften: 
a. Hoe kunnen kinderen tieners jongeren het geloof ontdekken? 
b. Waar zitten de kinderen? In de gezinnen en in de kerk? 
c. Hoe kunnen ze het geloof ontdekken en groeien in geloof? 

7. Hoe organiseren we coaching van jeugdleiders en ouders? 
8. Hoe kunnen we als Jeugdambtsdragers kerkraden helpen meer aandacht te geven aan de opvoedingsta-

ken van ouders? 
9. Hoe kunnen we als jeugdwerk missionair zijn, naar onkerkelijke jongeren in onze omgeving?  

  
Begin 2017 heeft een bezinning plaatsgevonden binnen de kerkenraden van de drie wijken over de missie van het 
jeugdwerk.  Deze is hierboven verwoord. Vanuit deze grondgedachten willen we nadenken over de andere aan-
dachtspunten, hierbij willen we als JAO en Jeugdcommissie gebruik maken van verschillende experts.  
Vanuit onze grondgedachten ontstaat er een aanzet tot nieuw beleid, waarin we opzoek gaan naar een evenwicht 
en dynamiek tussen: 

• Het heilige en het alledaagse: Jongeren zien deze niet als met elkaar verbonden. Nu valt in de praktijk de 
kerk vaak samen met het heilige, en dan het heilige als apart gezet van het dagelijks leven. Kerk-zijn valt 
dan samen met de georganiseerde activiteiten van de gemeente. Maar God openbaart zich niet enkel in 
het apart gezette moment, maar ook in het alledaagse, voorbij de kerkstructuur. Kerkzijn en geloven kan 
plaatsvinden op zondag maar ook in de dagelijkse werkelijkheid, middenin het leven van alledag. En dit is 
waar jongeren vaak naar op zoek zijn. Dit moet met elkaar verbonden worden.  

• Vorming en deelname: Een belangrijk uitgangspunt in het kerkelijke jeugdwerk is dat jongeren een vol-
waardig onderdeel van de geloofsgemeenschap vormen. Dat gebeurt op twee manieren die onderling met 
elkaar te maken hebben: vorming (inwijding) en deelname (participatie). Die twee invalshoeken zijn nooit 
los te verkrijgen. In een vormende activiteit zal altijd sprake zijn van deelname en in een deelnemende ac-
tiviteit zal ook vorming plaats vinden.  

• Georganiseerd en spontaan: Binnen het jeugdwerk spelen groepsverbanden een belangrijke rol. Er wor-
den vaak groepen gevormd en daar worden groepsactiviteiten georganiseerd. Kinderen en jongeren wor-
den dan uitgenodigd omdat ze lid zijn van de kerkelijke gemeente. Maar er is natuurlijk ook sprake van 
aanwezige natuurlijke sociale verbanden waarin de kinderen en jongeren zich begeven in hun dagelijks le-
ven. Daar wordt nu niet op ingezet.  

• Geloofsverhaal en levensverhaal: Binnen het jeugdwerk vindt een ontmoeting plaats van het geloofsver-
haal uit de bijbel, uit de traditie van de kerk, het geloofsverhaal uit het leven van de kinderen en jongeren 
en het levensverhaal van de kinderen en jongeren. Het geloofsverhaal gaat leven als het landt in het le-
vensverhaal van de kinderen en jongeren. En het levensverhaal van de kinderen krijgt een extra dimensie 
als het komt te staan in het licht van het geloofsverhaal. Dat is geen vanzelfsprekend proces, maar elke 
keer weer het werk van Gods Geest. Elke ontmoeting tussen het geloofsverhaal en levensverhaal mag in 
het perspectief worden gezien van Gods liefdevolle omzien naar de wereld.  

 
Dit bovenstaande resulteert concreet in de volgende beleidsvoornemens: 
Beleidsvoornemen 1: Hervorming structuur jeugdwerk.  
Aandachtspunt 1, 3, 4, 5.  
  
Beleidsvoornemen 2: We willen dat jongeren meer verbondenheid gaan ervaren tussen de zondagse eredienst en 
het jeugdwerk.  
Aandachtspunt 2 en 4. 
  
Beleidsvoornemen 3: Hernieuwde aandacht binnen het jeugdwerk voor inwijding in geloofsleer, geloofsleven en 
gemeenteleven.  
Aandachtspunt 2 
  
Beleidsvoornemen 4: Investeren in relationeel jeugdwerk, contact met alle jongeren in de gemeente.   
Aandachtspunt 4 en 9 
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Beleidsvoornemen 5: Investeren in coaching van ouders en jeugdleiders.  
Aandachtspunt 4, 6, 7, 8 en 9. 
 
 
6.4 Financiën 
Het jeugdwerk ontvangt jaarlijks een bijdrage uit de zogenaamde verenigingscollecte. De opbrengst van deze col-
lecte, die wordt gehouden tijdens de erediensten in het openingsweekend wordt via een vaste verdeelsleutel ver-
deeld onder de diverse clubs en verenigingen. Het restant van het bedrag gaat naar het algemeen jeugdwerk, i.c. 
de jeugdcommissie. 
 
De clubs en verenigingen kunnen een lidmaatschapsbijdrage vragen. Voor bijzondere activiteiten kunnen zij een 
aanvullende bijdrage vragen van de overige deelnemers aan deze ‘collectepool’. Hierbij dient de financiële positie 
van de leden c.q. de vereniging waar de leden deel van uitmaken in het oog te worden gehouden (NB: Indien 
noodzakelijk kunnen verenigingen ten behoeve van hun leden een beroep doen op diaconale ondersteuning). Voor 
bijzondere uitgaven kunnen de clubs en verenigingen ook een beroep doen op de jeugdcommissie. De clubs en 
verenigingen zorgen zelf voor het bijhouden van hun financiën. Jaarlijks wordt een financieel overzicht voorgelegd 
aan de penningmeester van de jeugdcommissie. 
 
De jeugdcommissie heeft een aantal donateurs die jaarlijks een acceptgiro ontvangen.  
Voor bijzondere uitgaven of het aanzuiveren van tekorten kan de jeugdcommissie een beroep doen op het kerk-
rentmeesterlijk beheer. De jeugdcommissie heeft een eigen penningmeester. Financiële verantwoording wordt 
afgelegd aan de jeugdcommissie en aan het kerkrentmeesterlijk beheer. 
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7. Vorming en toerusting 
Leren is voor de christen én voor de christelijke gemeente van wezenlijk belang. Omdat geloven en leren ondenk-
baar zijn zonder het Woord van God gebeurt deze vorming en toerusting rond de Bijbel. 
In deze tijd van toenemende vervlakking en verwereldlijking is het dringend nodig dat gemeenteleden en in het 
bijzonder (toekomstige) ouders worden toegerust in het leven vanuit het Woord en in de omgang met het Woord 
van God, maar ook in het uitdragen daarvan in gezin, kerk en maatschappij. Daarvoor zijn regelmatige onderlinge 
contacten in kring-, verenigings-, wijk- en gemeenteverband dringend noodzakelijk. 
 
De vorming van de gemeente begint in het gezin. Het onderricht aan de jongeren en hun ouders zal er daarom op 
gericht zijn hen vertrouwd te maken met de Bijbel en de belijdenisgeschriften van de kerk. Meer en meer wordt bij 
jongeren een afnemende bijbelkennis geconstateerd. Daarom dienen afspraken te worden gemaakt tussen zon-
dagsschool, jeugdwerk en catechese over de leerstof, de afbakening en de benadering.  
 

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

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

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

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

• Ontwikkelen van een vorm van catechese voor de kinderen die het laatste jaar de zondagsschool bezoeken 
 
7.2 Catechese 
Catechese is allereerst de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Jaarlijks wordt aan het eind van het sei-
zoen de catechese geëvalueerd door de catecheten. Tevens wordt dan overlegd over de opzet en de inhoud van 
de catechese in het nieuwe seizoen en om elkaar te informeren over de gekozen vorm(en). Hoewel het beleid t.a.v. 
de catechese een eerste verantwoordelijkheid is van de wijkkerkenraden is het nuttig om een aantal algemene 
uitgangspunten en beleidsvoornemens te formuleren. 
 
7.3 Huwelijkscatechese 
Er bestaat de nodige zorg over de huwelijken, het toenemende aantal echtscheidingen en het ongehuwd samen-
wonen.  
 
Beleidsvoornemen: 

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

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

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

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

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

 
7.6 Kring-, verenigings- en clubwerk 
Veel kringen en groepen houden zich bezig met Bijbelstudie en onderlinge toerusting. Een deel daarvan wordt 
(be)geleid door een ambtsdrager of de kerkelijk werker. Sommige kringen zijn volledig zelfstandig en het is moge-
lijk dat de kerkenraden op de hoogte zijn van het bestaan van een huiskring. Helaas nemen niet alle gemeentele-
den deel aan het kringwerk. Ook betaat er een kring (’t Lichtpunt) voor anders begaafde gemeenteleden. 
Naast het kringwerk kennen we binnen de gemeente nog diverse verenigingen waaronder ook de mannen- en 
vrouwenvereniging(en). Deze functioneren in het algemeen onafhankelijk. Om het contact met deze verenigingen 
te onderhouden is het noodzakelijk dat jaarlijks enkele verenigingsavonden worden bezocht door afgevaardigden 
van de kerkenraden.  
Ook worden nog de bijbelstudiekringen gehouden. Hierbij neemt de uitleg van de bijbel en de belijdenisgeschriften 
een belangrijke plaats in en is er ook gelegenheid daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Het kringwerk is 
een verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden.  
 
 
Beleidsvoornemen 

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

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

• De commissie zal trachten de Bijbelse visie op Israël in de gemeente te verbreiden door: het geven van voor-
lichting over de relatie met het volk van Israël door artikelen in het kerkblad; het regelmatig organiseren van 
voorlichtingsavonden, eventueel in overleg met andere kerkelijke organen; aandacht vragen voor de plaats 
van Israël in de prediking, het gebed en de voorbede. Met deze activiteiten wil men de gemeente meer bewust 
maken van de Bijbelse beloften voor het volk van Israël.  
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8. Vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk beheer 
 
8.1. Taakstelling 
Het college van kerkrentmeesters is, naar de bepalingen van de kerkorde, de ordinanties en de plaatselijke rege-
ling, belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente in zijn geheel, voor zover niet van 
diaconale aard. Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en ordinanties doet het college verslag van zijn 
werkzaamheden aan de algemene kerkenraad. Het verricht zijn werkzaamheden in overleg met de algemene ker-
kenraad en voor zover dit noodzakelijk is met het college van diakenen en de organen van bijstand. 
 
8.2. Gebouwen 
 
Beleidsvoornemen: 

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

• Mochten er zich in de beleidsperiode voornemens van de gemeente of anderen zijn om besluiten te nemen 
die van invloed zouden kunnen zijn voor de in bezit zijnde gebouwen dan zal daar adequaat op worden gere-
ageerd. 

 
8.2.1. Kerken 
 
Beleidsvoornemen:  

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

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

 
8.2.2. Oude Kerk 
 
Beleidsvoornemen: 

• Het orgel voorlopige in zodanige staat brengen dat dit op niveau blijft presteren. Op langere termijn nagaan of 
het haalbaar is om tot een volledige restauratie te komen en welke maatregelen dan getroffen moeten worden 
om de gemeentezang te begeleiden. 

• M.n. voor de toren zal het bij de subsidieaanvraag opgestelde onderhoudsplan worden gevolgd om ten volle 
gebruik te kunnen maken van de toegekende subsidie. 

• De geluidsinstallatie van de Oude Kerk vervangen met het oog op meer mogelijkheden van gebruik van mu-
ziekinstrumenten en een verbetering van de geluidskwaliteit voor het uitzenden via het internet. 

 
8.2.3. Nieuwe Kerk  
 
Beleidsvoornemen: 

• In de komende periode het orgel een grote onderhoudsbeurt geven zodat dit weer optimaal kan functioneren. 

• Het terrein herstraten zodat dit weer op orde is. 
 
 
8.2.4. Pastorieën 
 
Beleidsvoornemen: 

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

Beleidsvoornemen is om de pastorie aan de Stationsstraat te verkopen of te verhuren.  
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8.2.5. De Parel 
 
Beleidsvoornemen:  

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

• Het teruglopend gebruik door derden heeft als gevolg lagere opbrengsten waardoor de laatste jaren een ex-
ploitatietekort is ontstaan. Door het aanpassen van het gebouw aan de eisen van de tijd hopen wij weer tot 
een beter exploitatieresultaat te kunnen komen waardoor de lasten draagbaar blijven. Een eventueel blijvend 
tekort zal door de gemeente moeten worden opgebracht en is te zien als een bijdrage voor de eigen activitei-
ten van de gemeente. 

• De gemeente verder informeren over de plannen en, zo nodig, haar medewerking en bijstand daarvoor vra-
gen. 

 
8.3. Financiën 

 
Beleidsvoornemen: 

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

• Het beleid wordt gevolgd, elke twee jaren de waarde van de collectebonnen aan te passen aan de algemene 
waardeontwikkeling. 

• Zo nodig de gemeente te vragen om in de behoefte aan middelen te voorzien. 

• Streven naar een sluitende exploitatie van De Parel. 
 

8.4. Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt door een aangewezen kerkrentmeester en m.b.v. een vrijwilliger onderhouden. Inmid-
dels is een nieuw ledenregistratiesysteem in gebruik genomen. Dit systeem biedt de mogelijkheid dat het door de 
ambtsdragers zelf kan worden geraadpleegd en zij daar ook aantekeningen m.b.t. hun contacten kunnen vastleg-
gen.   
 
Beleidsvoornemen: 

• De ontwikkelingen blijven volgen en, zo nodig, adequate maatregelen treffen. 
 

8.5. Kerkblad “De kerk roept” 
 
Beleidsvoornemen: 

• Een kostendekkende exploitatie van het kerkblad. 

• Regelmatig overleg met de Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld m.b.t. de uitvoering, de kosten en de 
abonnementsprijs.  

• Uitbreiding van de redactie t.b.v. de continuïteit. 
 
8.6. Personeelsvoorziening 
 
Beleidsvoornemen: 

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

 
8.7. Vrijwilligers 
 
Beleidsvoornemen: 

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

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



 25 

8.8. Kerkelijk bureau 

 
Op het kerkelijk bureau wordt de administratie bijgehouden en worden de collectebonnen verkocht. De administra-
tie wordt verzorgd door een vrijwillig administrateur bijgestaan door een vrijwillig medewerker. De vraag is of dit in 
de toekomst te handhaven zal zijn en tevens of de ledenadministratie, die nu nog door een kerkrentmeester en een 
vrijwilliger wordt bijgehouden, in de toekomst ook op het kerkelijk bureau zou moeten worden ondergebracht.  
De verkoop van collectebonnen op vrijdagavond gebeurt door kerkrentmeesters en diakenen, die volgens rooster 
dienst doen. 
 
Beleidsvoornemen: 

• Handhaving van de bestaande situatie maar adequaat reageren op veranderingen. 
 

 
8.9. Archief 
 
Ruimtelijke voorziening 
Het archief bevindt zich voor wat betreft de essentiële stukken in de kluis bij de Oude Kerk en de overige admini-
stratieve bescheiden op de zolder boven de jeugdzaal. I.v.m. de ordening en registratie verblijft een deel nu elders 
in een daarvoor geschikte ruimte.  
De kluisruimte voldoet niet in alle opzichten aan de eisen die aan een ruimte voor een permanente archiefbewaar-
plaats kunnen worden gesteld. Uit metingen is gebleken dat de ruimte qua temperatuur en vochtigheid in redelijke 
mate aan te stellen eisen voldoet.  Met de toevloed van de nieuwe geordende stukken is het ook de vraag of de 
ruimte wel toereikend zal zijn. Nagedacht zal moeten worden of dan niet een deel in een centraal archief moet 
worden ondergebracht. 
 
Algemene punten 

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

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

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

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

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

 
Beleidsvoornemen: 

• De ordening en registratie van de tot op heden toegeleverde gegevens zal worden afgewerkt. 

• De dan bestaande 2 delen zullen worden samengevoegd waarbij de registraties op een lijn zullen worden 
gebracht en de overbodige stukken van het oudste deel zullen worden verwijderd en vernietigd. 

• Beoordelen welk deel en welke stukken plaatselijk bewaard zullen blijven en welk deel naar een centraal ar-
chief zullen worden overgebracht. 

• Contact leggen met een centraal archief en afspraken maken over het beheer, toegang e.d.  
 
 
8.10. Hoe zien wij de toekomst 
Na de vorming van de landelijke PKN zijn diverse kerkelijke samenwerkingen nog niet goed uitgewerkt. Zeker ook 
met de komst van het project ‘Kerk 2025’. Wat er vooral speelt is de ledenterugloop in de kerken. Het gevolg daar-
van is dat de organisatie daarop aangepast moet worden mede om de kosten van hun organisatie voor de ge-
meenten (financieel) dragelijk te houden.  
Maar ook plaatselijk spelen diverse zaken. De verschillen tussen de wijken qua samenstelling en beleving lijken 
groter te worden waarbij groepen zich soms nadrukkelijker op de voorgrond stellen. Dit is in eerste instantie een 
zaak van de kerkenraden maar kan ook invloed hebben op de financiën van de gemeente. Het college van kerk-
rentmeesters wil zich vooral inzetten voor de ondersteuning van het gemeenteleven en daar voor de nodige finan-
ciële middelen zien te verwerven. We hopen dat de gemeente daartoe ook naar vermogen zal willen bijdragen. 
Onzerzijds zullen wij nauwlettend toezien op een verantwoorde besteding van de ontvangen gelden. Wij weten ons 
daarin gesteund door een grote groep vrijwilligers die op velerlei gebied hand- en spandiensten verleent waardoor 
de nodige kostenbesparingen worden gerealiseerd. Wij hopen dat ook in de toekomst gemeenteleden daartoe 
bereid zullen zijn.  
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Bijlage 1.  

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

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

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

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

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

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

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


