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VOORWOORD 
 

Bij het opstellen van dit beleidskader is gebruik gemaakt van een aantal documenten en 
uitgangspunten. De kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord heeft in het voorjaar van 2021 bij het 
vormen van dit kader begeleiding gekregen vanuit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Via de 
gemeentebegeleider werden we op het spoor gezet van de uitgangspunten van de PKN: De 
persoonlijke geloofsrelatie met God; de relatie tussen gelovigen in een kerkelijke gemeente & de 
verbinding tussen de kerkelijke gemeente en de wereld eromheen. 

Bij de bezinning op bovenstaande hoofdpunten is verder gebruik gemaakt van onderzoek door 
Robert Warren naar kenmerken van een gezonde gemeente. Als kerkenraad hebben we het kerkelijk 
leven in onze wijkgemeente gelegd naast de door Warren beschreven cruciale kenmerken: 

Uit de analyse die hierop volgde hebben we een aantal beleidsvoornemens gehaald, die we in de 
komende jaren hopen uit te werken. Dit beleidskader heeft dan ook vooral als doel om onderwerpen 
te agenderen, die nader zullen worden uitgewerkt. Dit beleidskader beschikt dan ook niet over in 
beton gegoten plannen, of tot op detail beschreven uitwerkingen, maar wil een richting wijzen 
waarin we samen met de leden van onze wijkgemeente willen bewegen. In deze beweging is het ons 
voornemen, om de input van gemeenteleden te gebruiken. Dit doen we door hen actief aan de 
voorkant om inbreng te vragen en bij het ontwerp van mogelijke activiteiten of verandering te 
betrekken. 

De onderliggende visie op hoe we in onze wijk gemeente willen zijn, ontlenen we aan een interne 
notitie ‘gastvrije gemeente’ die in de loop van 2020 is vastgesteld. Deze notitie is opgesteld door een 
commissie onder leiding van consulent ds. Van Rooijen. 

Na bespreking van dit beleidskader zal het kader worden voorzien van een planning op hoofdlijnen. 
Deze planning voorziet in een verdeling van de genoemde aandachtsgebieden over de komende vier 
jaar. In september van ieder jaar zal worden bepaald, of de onderwerpen die dat komende kerkelijke 
seizoen op planning staan, nog steeds passend zijn. 

Het is de wens van de kerkenraad, dat we met behulp van dit beleidskader recht doen aan de 
bedoeling en opdracht van onze wijkgemeente. We zien biddend, in afhankelijkheid van God uit naar 
de vertaling hiervan in ons dagelijks leven, waarvan het leven als kerkelijke gemeente onderdeel 
uitmaakt. 

2 oktober 2021 

Hardinxveld-Giessendam 
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1. INLEIDING 
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit 
is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. 

In dit nieuwe beleidskader 2021-2025 zoeken we als wijkgemeente 2 Noord een weg om het grote 
gebod dat Jezus ons gaf handen en voeten te geven in ons persoonlijk leven, het samenleven in een 
kerkelijke gemeente en in relatie met de wereld om ons heen. 

2021-2025 

Een nieuw beleidskader voor onze wijkgemeente 2 Noord voor de periode 2021 tot en met 2025. We 
mogen plannen maken, maar we doen dat in het besef dat Gods wegen heel anders kunnen zijn dan 
wij in onze (eigen)wijsheid bedenken. Dit beleidsplan wordt geschreven in een periode, waarin de 
beperkingen van de Coronacrisis nog volop gelden en het gemis van een eigen predikant al lange tijd 
wordt ervaren. Wij zien echter uit naar grote dingen die God gaat doen, omdat we geloven en 
vertrouwen, dat Zijn trouw blijft bestaan van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

1.1 Profiel en situatieschets. 
Onze gemeente, Wijkgemeente 2, Noord, is één van de drie wijkgemeenten die  samen de 
Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld vormen. Deze gemeente maakt weer 
deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  

De drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld hebben 
elk een eigen karakter. Alle leden hebben de gelegenheid om zich aan te sluiten bij de wijkgemeente 
van hun keuze. De 3 wijken organiseren een aantal zaken gezamenlijk. Zo worden de Diaconie en het 
Kerkrentmeesterlijk Beheer gezamenlijk vormgegeven in een college. Ook opereert er een Algemene 
Kerkenraad op hoofdlijnen. De 3 wijkgemeenten zijn in deze Algemene Kerkenraad 
vertegenwoordigd. 

Wijkgemeente 2, Noord, heeft momenteel 1.685 leden, waarvan er 1.194 als meelevend te boek 
staan en 491 als niet-meelevend. Deze zijn verdeeld over 825 pastorale eenheden waarvan er 509 als 
meelevend te boek staan en 316 als niet-meelevend. De adressen zijn verdeeld over 10 wijken met 
elk een wijkouderling. De wijkgemeente wil zich blijven ontwikkelen. Tijdens de erediensten van onze 
wijk worden er psalmen en geestelijke liederen gezongen uit verschillende bundels. De preek is 
gebaseerd op de Bijbel, het levende woord van God en biedt in hedendaags taalgebruik een 
praktische geloofstoepassing die aansluit bij het leven van alledag.  

Buiten de erediensten wil onze wijkgemeente het samen leren en leven van de gemeente 
bevorderen door gezamenlijke activiteiten in klein en groter verband. In de komende periode willen 
we zoeken hoe we dit verder kunnen vormgeven. 

Wij zijn dankbaar voor de grote verscheidenheid binnen de gemeente en in het bijzonder voor de 
vele jongeren en jonge gezinnen in onze gemeente en wij vinden het belangrijk om ook juist aan deze 
doelgroepen bijzondere aandacht te schenken zowel binnen als buiten de erediensten. Hierin willen 
we zoeken naar manieren die passen bij de behoeften en mogelijkheden. Mogelijke veranderingen 
hierbij zijn geen doel op zich, maar worden gezien als een mogelijkheid om als gemeente van Jezus 
Christus in veranderende tijden een lichtend licht en een zoutend zout te worden en te blijven. 

Binnen het opbouwen van de gemeente vragen we onszelf af, in hoeverre we wel een open 
gemeente naar iedereen zijn. In de komende periode willen we werken aan open houding naar de 
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wereld om ons heen. Een houding die uitnodigt om mee te doen, wie je ook bent en waar je ook 
vandaan komt. 

1.2 Achtergrond. 
Binnen de Protestantse Kerk ligt in de kerkorde vast dat elke gemeente (ook elke wijkgemeente) een 
beleidsplan dient te hebben, dat een periode van 4 jaren bestrijkt. Een eerder beleidsplan van de 
wijkgemeente besloeg echter, evenals die van de  beide andere wijkgemeenten en dat van de 
Algemene Kerkenraad, de periode 2011-2015, dus 5 jaar. Ook daarna is weer voor een periode van 5 
jaar gekozen, en wel 2016-2020. Dit beleidskader is voor de periode 2021-2025 

Zoals eerder vermeld worden bepaalde taken in onze gemeente centraal behartigd en in het 
beleidsplan van de Algemene Kerkenraad verwoord; dat  wordt bij de desbetreffende onderdelen 
vermeld. Waar dat van toepassing is zijn wijkgemeente-specifieke punten in dit beleidsplan bij die 
onderdelen opgenomen. 

1.3 Werkwijze. 
Dit nieuwe beleidskader is voorbereid in de wijkkerkenraad. Hierbij is een externe 
gemeentebegeleider betrokken. Ook is het gesprek aangegaan met een aantal leden uit de 
wijkgemeente. Het raamwerk van onderdelen laten we aansluiten bij de kerkorde van de 
Protestantse Kerk. Hierbij onderscheiden we 3 hoofdterreinen: 

1. De persoonlijke relatie met God. 
2. De relatie tussen gelovigen in een kerkelijke gemeente. 
3. De verbinding tussen de kerkelijke gemeente en de wereld daaromheen. 

Na bespreking van de conceptversie en, waar nodig geacht, nog enige aanpassing is het beleidsplan 
door de wijkkerkenraad in de vergadering op 31 mei 2021 besproken en in concept vastgesteld. Het 
zal dan voor de gemeente voor en bepaalde tijd ter inzage worden gelegd en geplaatst op de website 
met de mogelijkheid op hierop de reageren. Na bespreking en eventuele verwerking van de reactie 
zal het definitieve beleidskader door de wijkkerkenraad worden vastgesteld. 

1.4 Uitvoering en evaluatie van dit beleidsplan. 
De wijkkerkenraad zal aan de hand van de beleidsvoornemens in dit plan prioriteiten stellen voor de 
uitvoering over de looptijd. Die uitvoering is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad maar de 
opdracht van de gehele wijkgemeente.  

Een beleidsplan veronderstelt een maakbaarheid die er eigenlijk niet is. Daarom spreken we nu van 
een beleidskader Graag laten we in de uitvoering van het beleid ruimte bij de uiteindelijke manier 
waarop het beleid wordt vormgegeven. Initiatieven vanuit de gemeente die aansluiten bij het 
gezamenlijk beschreven waarom en hoe, kunnen dan ook rekenen op ondersteuning vanuit de 
wijkkerkenraad. De richtinggevende uitspraken onder de kopjes ‘Wat’ bieden hier volop ruimte toe. 
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2. MISSIE 
2.1 Gods liefde delen. 
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit 
is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. 

2.2 Visie 
God schiep de mens volmaakt en goed. In een beeldschone omgeving; een prachtige tuin die 
openstaat en waar mensen de opdracht krijgen die te bewerken en bebouwen. Ze moeten 
zorgdragen voor de volmaakte schepping van God. Alles draait om de liefde tot God en elkaar. 
Daarbinnen was ook keuzevrijheid. Geen dienen omdat het moet of gekochte liefde maar volmaakte 
liefde zonder enige vorm van egoïsme of eigenbelang.  

Dan kiest de mens om kennis te krijgen van het verschil tussen goed en kwaad. Als God Adam daarop 
aanspreekt gebeurt er iets wat tot dan toe niet bestond. Hij voelt schuld en schuift die schuld op een 
ander. Vanaf dat moment is er een verschil tussen volmaakte, niet zelfgerichte liefde en egoïsme. 
Vanaf dat moment is er sprake van verdriet bij God vanwege die liefdesbreuk. De volmaakte 
harmonie is verbroken en wordt vertroebeld door egocentrische liefde. 

Wij geloven dat Christus is gekomen om de breuk tussen mens en God weg te nemen. Heel het leven 
van Jezus stond in het teken van het doen van de wil van God. In Zijn leven, sterven en opstaan liet 
Jezus de volmaakte liefde van God voor mensen zien. Door het geloof in Christus Jezus mogen wij 
weer leven in relatie met God. Als er liefde vanuit Christus is, dan ontstaat er ruimte voor de ander. 
Het verbreedt ons blikveld en het verbindt.  

De kerk is een asielplaats voor mensen die belijden afhankelijk te zijn en hulp te zoeken buiten 
zichzelf Het egoïsme en zelfliefde gaat ook een kerk niet voorbij. In veel gevallen gaat bij 
groepsvorming de voorkeur uit naar een gemeenschap met gelijk denkenden en ons-soort-mensen. 
Mensen die het met elkaar eens zijn en qua leer en leven gelijkenis vertonen. De kerk waarin je zelf 
je smaak kiest, zoekt en vormgeeft.  

In de Bijbel draait het juist om ruimte die gecreëerd wordt. Ruimte die ontstaat als we vrij gemaakt 
zijn van veroordeling van onszelf en van anderen. Afleggen van de oude mens en aankleding met de 
nieuwe mens naar het beeld van God en leven vanuit genade in plaats van onder de wet. In navolging 
van Jezus die mensen opzoekt, wie of wat ze ook zijn of gedaan hebben, is de kerk een plaats waar 
mensen geborgenheid en liefde kunnen vinden. Een plaats die insluit en iets uitstraalt van de 
onbaatzuchtige liefde die ons geschonken is en die zichtbaar is in het werk van Jezus Christus. Zonder 
onderscheid te maken naar leeftijd, sekse, huidskleur, geaardheid of welk onderscheid mensen ook 
kunnen bedenken.  

2.3 Uitwerking 
Deze visie werkt door in de uitwerking van de verdere onderdelen van dit beleidskader. Bij het 
overwegen van nieuwe voornemens hebben we naast de hoofdpunten van de PKN ook gebruik 
gemaakt van een boek van Robert Warren ‘Handboek gezonde gemeente, kerkvernieuwing in de 
praktijk’.  
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Robert Warren en zijn team bezochten een aantal bloeiende en groeiende gemeenten van 
uiteenlopen achtergrond in Engeland. Zij ontdekten 7 kenmerken waaraan al deze gemeenten 
voldeden. Hierop werd door Warren een scan met 7 kenmerken ontwikkeld die in honderden kerken 
en gemeentes is gebruikt; ook in Nederland. De scan kan een gemeente helpen bij het bepalen van 
hun sterke en zwakke punten. De scan is ook door onze kerkenraad gebruikt om met elkaar in 
gesprek te gaan over wat goed gaat en waarin we graag willen groeien. De scan hielp ons om het 
goede in ons gemeenteleven te onderkennen, maar ook om van afstand te kijken naar de door onze 
wijkgemeente gebruikte manieren om het geloofs- & gemeenteleven vorm te geven. De zeven 
kenmerken zijn als volgt kort samen te vatten:  

1. Bezield zijn door het geloof en niet alleen maar alles draaiende willen houden of proberen te 
overleven.  

2. Een naar buiten gerichte blik meer bezig met het ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met het 
‘kerkelijk leven’  

3. Zoeken naar wat God wil. Een gezonde gemeente vraagt zich af: “Wat wil God hier en nu van 
ons?”  

4. De kosten van verandering en groei onder ogen willen zien in plaats van verandering 
tegenhouden en bang zijn voor mislukking   

5. Functioneren als een gemeenschap en niet zozeer als een vereniging of religieuze organisatie  
6. Ruimte scheppen voor iedereen inclusief in plaats van exclusief  
7. Zich beperken tot een paar taken en die goed doen. Eerder doelgericht dan verwoed met van 

alles en nog wat bezig zijn 

We zijn blij, dat we bij het afnemen van de scan kritisch zijn bevraagd door een externe 
gemeentebegeleider. Ook de input die groepen gemeenteleden hebben aangeleverd, heeft ons 
geholpen om een beeld van het heden te krijgen en een punt in de verte  te zetten. We hebben dit 
als volgt ingedeeld: 

PKN Robert Warren Beleid 
Relatie God Bezield door geloof We beschrijven de manier waarop we binnen onze 

wijkgemeente zoeken naar bezieling door en de wil van 
God. 

Zoeken naar wat 
God wil 

Relatie 
gemeente  

Functioneren als 
gemeenschap 

We beschrijven de manier waarop we binnen onze 
wijkgemeente vormgeven aan de relatie tussen 
gemeenteleden. Dit gaat over het ‘doen en laten’ van de 
gemeente. We geloven dat we in de komende periode 
keuzes in taken en rollen van de wijkgemeente moeten 
maken en maken duidelijk hoe we dit zullen doen. 

Beperken tot een 
aantal taken en die 
goed doen 
Kosten onder ogen 
willen zien 

Relatie 
wereld 

Ruimte scheppen 
voor iedereen 

We beschrijven de manier waarop we als wijkgemeente 
open staan naar elkaar en naar anderen om ons heen. In 
dit deel wordt duidelijk hoe we van Gods liefde delen 
met de wererld om ons heen. 
 

Naar buiten 
gerichte blik 

 

  



BELEIDSKADER Wijkgemeente 2 NOORD 2021-2025 d.d. 25 oktober 2021. 

 
 

8 
 

3. RELATIE MET GOD 
Bij een Christus belijdende gemeenschap is de relatie met Jezus essentieel. Hierbij is elke broeder of 
zuster, waarmee wij het apostolicum belijden even waardevol als elke andere Godzoeker. Uit de 
veelheid van rijk geschakeerde zoekers put God Zijn eer. Voor God is er geen verschil, dan willen wij 
ook geen verschil maken.  

De kerkelijke gemeente is een plek waar we onze schuld belijden, afzien van onszelf en opzien naar 
God. Door het gebod van de liefde en het in navolging van Christus als ons voorbeeld, beelddrager te 
zijn van die liefde hopen we mensen te bewegen tot liefde voor God en de naaste. Want de vrucht 
van de Geest is Liefde. 

3.1 Bezield door geloof 
Bezield zijn door het geloof; niet alleen maar alles draaiende willen houden of proberen te overleven. 
Dit eerste kenmerk staat bovenaan en biedt toegang tot een gezond leven voor onze gemeente. Alle 
andere kenmerken vloeien hieruit voort. Met bezieling bedoelen we dat gemeenteleden enthousiast 
worden gemaakt door Gods Geest. Dit komt tot uiting in het geïnspireerde denken en handelen van 
gemeenteleden die een levende relatie met God hebben. 

We (h)erkennen dat veel energie van onze gemeente zich richt op het in stand houden van onze door 
de jaren heen gevormde organisatie. Hierbij gaat het veel over de vorm en niet altijd over de inhoud. 
Wat ertoe doet, is  het met elkaar vormen van een gemeenschap met een levend geloof. We leren uit 
de Bijbel dat het gebed daarbij een vanzelfsprekende bron is.  

Hoe Wat 
We organiseren in de komende beleidsperiode 
ontmoetingen, waarin bezieling wordt gedeeld. 

We houden in het najaar van 2021 de 
gemeente activiteiten die vanuit de wijk 
worden georganiseerd  tegen het licht en 
stellen elkaar als kerkenraad en gemeente de 
vraag, op welke momenten we meer 
persoonlijke bezieling zouden kunnen delen 
met elkaar. 
 
Vanaf voorjaar 2022 benoemen we bij 
activiteiten actief de mogelijkheid en 
onderdelen om bezieling met elkaar te delen. 
We nemen afstand van activiteiten waarin dit 
niet of nauwelijks aan de orde komt en zoeken 
met de gemeente naar alternatieve activiteiten 
waarin meer met en van elkaar kan worden 
geleerd op geloofsgebied. 
   

We leren in de komende beleidsperiode in 
afhankelijkheid van God, door het gebed  vorm 
en inhoud aan onze geloofsgemeenschap te 
geven. 

We nemen gedurende het geheel van deze 
beleidsperiode gericht de tijd om het 
onderwerp gebed een duidelijke plaats te geven 
in al onze wijk gebonden activiteiten. We 
hebben daarbij als doel om vanuit het 
persoonlijk gebed, het gebed voor elkaar en de 
kerkelijke gemeenschap te groeien in een 
persoonlijke en collectieve geloofsrelatie met 
God. 
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De bezieling door God zou zichtbaar moeten worden in alle ontmoetingen en activiteiten. Opvallend 
is dat Warren hierbij ‘de stilte’ benoemt als belangrijk ingrediënt in de eredienst. Daarnaast is de 
verbinding van geloof met het dagelijks leven wezenlijk, zoals ook blijkt in de ervaringen in 
Nederland.  

Hoe Wat 
We blijven in de preek en bespreking van de 
Bijbel zoeken naar de verbinding tussen geloof 
en het dagelijks leven. 

In bijlage 1 van dit beleidskader staan de 
verwachtingen van de wijkkerkenraad 
beschreven voor wat betreft de preken tijdens 
de kerkdienst. 
 

We betrekken de stilte als belangrijk moment 
van ontmoeting met God in de kerkdiensten en 
ontmoetingen tussen gemeenteleden 

In bijlage 2 van dit beleidskader staat 
beschreven hoe de kerkdienst in de 
wijkgemeente worden vormgegeven. 
 

 

In de gemeenten die Warren bezocht waren mensen niet bang om de worsteling aan te gaan: “Wat 
betekent mijn geloof op maandag, in mijn keuzes, in mijn levensstijl?” In gezonde kerken wordt 
hierover gesproken in huiskringen, bij vergaderingen van de kerkenraad en in de toerusting. Geloof 
wordt niet voorondersteld, maar bevraagd en verkend. Daarbij is ruimte voor alle vragen. Voor de 
gebrokenheid van het bestaan én voor de vreugde en de lach. Kortom: het volle leven in het 
perspectief van het Evangelie. 

Hoe Wat 
Het verlenen van betekenis van het geloof in 
het dagelijks leven is onderdeel van gesprek en 
toerusting. 

In bijlage 1 staat beschreven op welke manier 
we de preek van toepassing willen laten zijn in 
het dagelijks leven van gemeente.  
Leven uit geloof en ‘delen uit de liefde van God’ 
is ook vast onderdeel van de gesprekken over 
geloof en de vormen van toerusting in ons 
gemeenteleven. 
 

Het geloof van onze gemeenteleden wordt 
bevraagd en verkend in plaats van voortdurend 
verondersteld. 

Binnen de activiteiten van onze wijkgemeente 
verkennen en bevragen we elkaar op ons geloof 
in God. Hierin durven gemeenteleden zich 
kwetsbaar op te stellen. De wijkpredikant en de 
kerkenraad vervullen hierin een voorbeeldrol. 
Samen met de wijkpredikant en de 
gemeenteleden wordt vanaf seizoen 2022-2023 
gezocht naar vormen die het meest passen, om 
deze eerlijke vragen aan elkaar te stellen. 
 

 

3.2 Zoeken naar wat God wil 
Als wijkgemeente willen we onszelf voortdurend de vraag stellen: Wat wil God hier en nu van ons? 
Bij het door gebed zoeken van de bezieling (zie 3.1) zoeken en ervaren we de leiding van de Geest. 
We beseffen daarbij, dat we het niet iedereen naar de zin maken. Warren schrijft hoe veel 
gemeenten zich door dit kenmerk in verlegenheid voelen gebracht. Oprecht, serieus zoeken is niet 
eenvoudig, maar juist die worsteling is een teken van gezondheid. ‘Gezondheid ligt minstens zozeer 
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in het zoeken als in het vinden’. Een gemeente die hiermee bezig is, is niet ‘verwoed en gespannen 
bezig’. Ze ‘draven niet door alsof alles van hen afhangt’.  

Hoe Wat 
In de komende periode geven we zoeken naar 
de leiding van de Geest voorrang op het 
vasthouden aan een ingezette richting. 

Binnen het sámen met de gemeente zoeken 
naar richting en ruimte stellen we ons 
voortdurend en bewust open voor de leiding 
van Gods Geest. Dit doen we door binnen onze 
vergaderingen en bijeenkomsten gericht ruimte 
te maken om te vragen en te luisteren (!) naar 
wat God tot ons zegt en van ons vraagt.  
 

 

Zoeken naar wat God vraagt brengt ontspanning, geeft prioriteiten (je doet niet álles), maar leidt ook 
tot grotere offerbereidheid: veilige grenzen worden overschreden. Het is al met al een avontuur. De 
vraag is: hoe doe je dat in de praktijk, zoeken naar Gods wil? ‘Op zoek gaan naar Gods wil’ 
veronderstelt dat je daar achter kunt komen, dat het mogelijk is om op het spoor te komen van Gods 
bedoelingen hier en nu. Of anders gezegd: dat de Geest ons ook nu, in het dagelijks leven van de 
kerk, kan voorgaan. God laat ons niet aan onszelf over. We zijn ook geen marionetten aan touwtjes.  

Hoe Wat 
In de komende beleidsperiode ontdekken we 
als kerkenraad aan de hand van het boek 
Handelingen, hoe de Geest de wegen van de 
kerk leidt. 

Tijdens deze beleidsplanperiode vormt het 
lezen en bespreken van het boek Handelingen, 
de leidraad voor bezinning in de 
kerkenraadsvergadering. 
 

In de komende beleidsplanperiode ontdekken 
gemeenteleden hoe het werk van de Geest kan 
worden ervaren. 

Door binnen onze vergaderingen en 
bijeenkomsten gericht ruimte te maken om te 
vragen en te luisteren (!) naar wat God tot ons 
zegt en van ons vraagt ontdekken 
gemeenteleden hoe het werk van de Geest kan 
worden ervaren. Ook vragen we een nieuwe 
wijkpredikant om samen met gemeenteleden 
onderwijs te geven in het werk van en leven 
met de Geest. 
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4. RELATIE ALS GEMEENTE  
In navolging van Jezus die mensen opzoekt, wie of wat ze ook zijn of gedaan hebben, is de kerk een 
plaats waar mensen geborgenheid en liefde kunnen vinden. Een plaats die insluit en iets uitstraalt 
van de onbaatzuchtige liefde die ons geschonken is en die zichtbaar is in het werk van Jezus Christus. 
Zonder onderscheid te maken naar leeftijd, sekse, huidskleur, geaardheid of welk onderscheid 
mensen ook kunnen bedenken.  

Als er liefde vanuit Christus is dan ontstaat er ruimte voor de ander. Het verbreedt ons blikveld en 
het verbindt. Vanuit de omgang met God ontstaat er ruimte voor een onbevooroordeelde omgang 
met elkaar omdat het fundamenteel anders gericht is, niet op het individu en eigen ik maar op God. 
Dan komt er ruimte voor het onvoorstelbare, iets wat niet van deze tijd is en niet past binnen de 
geldende moraal: 

“De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet 
gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij 
denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de 
waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 
De liefde vergaat nooit.” (1 Korinthe 13: 4 -8a) 

4.1 Functioneren als gemeenschap 
In een gezonde gemeente worden mensen gewaardeerd om wie ze zijn in hun uniciteit. Het gaat om 
goede persoonlijke verhoudingen. Die overstijgen de kenmerken van een vereniging en maken de 
gemeente tot een gemeenschap. In een vereniging bepalen (ongeschreven) gedragsregels vaak of 
iemand geaccepteerd wordt. En de actieve bijdrage van de leden telt zwaar in een vereniging. In een 
gemeenschap speelt erbij horen de hoofdrol. Mensen willen gezien worden, tevoorschijn geluisterd. 
Ongemerkt zijn er ook kenmerken van een vereniging in onze gemeenschap als wijkgemeente 
geslopen. We willen in de komende planperiode meer werk maken van de onvoorwaardelijke 
acceptatie van leden van onze gemeenschap. 

Hoe Wat 
In de komende beleidsperiode zoeken en  
bespreken we als wijkgemeente het belang van 
een (h)echte gemeenschap 

In de afgelopen beleidsperiode is er ervaring 
opgedaan met het werken in wijkgroepen. We 
evalueren in 2022 deze manier van werken en 
stellen hierbij de vraag in hoeverre we met het 
werken in wijkgroepen en/of andere manieren 
van organiseren werkelijk mensen bij onze 
kerkelijke gemeente kunnen betrekken. 
Hiervoor zal er externe begeleiding worden 
ingeschakeld die ons als kerkenraad en 
gemeente helpt om samen nieuwe 
perspectieven te openen. 
 

 

Als de kerk allereerst leeft als een gemeenschap bindt het mensen sterker dan een organisatorische 
kerk dit kan doen. Als redelijk klassiek ingestoken en georganiseerde wijkgemeente hebben we op dit 
punt nog wel dingen te leren of in te halen. Daarbij helpt het leren van bloeiende gemeenten: zij 
werken veel met kleine groepen. In die kleinschaligheid kan de gemeenschap opbloeien. Ook worden 
relaties onderhouden en gevoed, vaak in kleine groepen.  
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Daarbij worden twee soorten relaties in het oog gehouden: die tussen individuele mensen onderling 
(één op één) en die tussen de mensen en de groep. In zo’n gemeenschap wordt dan ook allereerst 
gekeken naar iemands gaven in plaats van naar een te vervullen vacature. Gemeenteleden raken zo 
allen betrokken bij het geheel.  

Hoe Wat 
In de komende beleidsperiode diepen we de 
mogelijkheden van het werken in wijkgroepen 
verder uit. 

N.a.v. de evaluatie in 2022 zullen vanaf 2022-
2023 aanpassingen in de werkwijze van 
wijkgroepen worden verkend en vormgegeven. 
Dit gebeurt met externe begeleiding. 
 

In de komende beleidsplanperiode organiseren 
we aan de hand van gaven in plaats van aan de 
hand van vacatures en te vervullen taken. 

Binnen de huidige manier van organisatie van 
het kerkelijk werk, worden er vormen bedacht, 
waar vervolgens gemeenteleden bij worden 
gevraagd, om dit invulling te geven. Vanaf 2023-
2024 stellen we de vraag aan gemeenteleden 
naar ‘wat past er bij jouw gaven en talenten?’ 
centraal en zoeken we hier in aansluiting op de 
evaluatie en aanpassing werking wijkgroepen 
taken bij. 
 

 

Leiding geven en krijgen in een gemeenschap is een zaak van onderling teamverband en richt zich op 
het stimuleren van anderen. Leiders in een gezonde gemeenschap zien hoe ze ieders gaven tot hun 
recht kunnen laten komen. Dergelijk leiderschap voorziet de gemeente niet allereerst van 
antwoorden, maar stelt vragen waarmee de gemeente zelf weer aan de slag kan. Participatie door 
gemeenteleden is wezenlijk. Er is sprake van een hoge graad van participatie. De betrokkenheid is 
groot, en gemeenteleden geven vorm aan hun geloof in de praktijk van alledag. Dingen die voorheen 
nogal eens werden toevertrouwd aan ‘specialisten’ (bijvoorbeeld: evangelisatie) verschuiven naar de 
gemeente als geheel, waardoor de verschillende gaven van gemeenteleden tot hun recht komen in 
dat geheel. En andere zaken die voorheen als ‘bijkomend’ werden gezien kunnen vanuit deze 
benadering dicht bij elk gemeentelid worden gebracht. Er wordt niet langer overvloedig gedacht en 
georganiseerd vóór gemeenteleden, maar meer en meer dóór gemeenteleden zelf. 

Uiteindelijk zal mede door aanpassingen van werken in wijkgroepen en organiseren rondom gaven 
en talenten duidelijk worden, dat de huidige centraal geregisseerde organisatiestructuur van taken 
en verantwoordelijkheden verandert in een door de Geest geïnspireerde en breed gedragen 
verantwoordelijkheid. 

Hoe Wat 
In de komende beleidsplanperiode worden 
gespecialiseerde taken in de breedte van de 
wijkgemeente georganiseerd. 
 

Het proces om te komen tot een omslag van 
gespecialiseerde taken naar gedeelde 
verantwoordelijkheid wordt allereerst ingezet 
door een brede betrokkenheid van de 
gemeente bij het vormgeven van 
beleidsthema’s. De gemeente zal hiervoor op 
diverse manieren worden gevraagd naar input.  
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In de komende beleidsplanperiode wordt 
bezonnen op de manier waarop bestuur binnen 
onze wijkgemeente wordt vormgegeven. 

In de afgelopen beleidsperiode is heel duidelijk 
geworden, dat het vinden van ambtsdragers 
steeds lastiger wordt. Onder leiding van een 
nieuwe wijkpredikant en met begeleiding van 
een externe beleidsadviseur van de PKN wordt 
in 2023-2024 gekeken naar: 

 Samenstelling en omvang kerkenraad 
 Taakstelling ambtsdragers 
 Brede(re) openstelling ambten 

Bovenstaande bezinning en evaluatie moet 
leiden tot een bestuursvorm waarin beter kan 
worden voorzien in bemensing. 
 

 

4.2 Beperken van het aantal taken en die goed doen 
In de komende beleidsperiode wil onze wijkgemeente eerder doelgericht dan verwoed met van alles 
en nog wat bezig zijn. We herkennen ons in het beeld van Warren, die aangeeft dat er veel 
gemeenten zijn, waarin gemeenteleden verwoed bezig zijn allerlei dingen te organiseren en in stand 
te houden. In een gezonde gemeente gaat het anders: ontspannen bezig zijn en doelgericht werken. 
Gezonde gemeenten zijn in staat om zaken te laten liggen, te genieten van het leven (dit doet denken 
aan Prediker 3: 13), en zich te bezinnen op de waarde van wat mensen doen.  

Daarbij onderscheiden gezonde gemeenten zich niet doordat zij buitengewone dingen doen, maar 
juist door ‘gewone’ dingen goed te doen. Het is ons voornemen om de basistaken op orde te laten 
zijn. Er wordt ook wel gesteld door Warren: ‘onopvallend en doelmatig‘ bezig zijn met allerlei taken 
zoals gebouwbeheer, vergaderwerk, vormgeving van de eredienst en zorg voor de individuele mens.  

Geen dingen om zich nadrukkelijk mee te onderscheiden, maar basisbehoeften die een gemeente de 
geestelijke ademruimte geven om te kunnen leven van en in het geloof. Juist omdat met al deze 
dingen in rust en met aandacht wordt omgegaan voeden zij het geloofsleven. Iets waardevols op 
scharniermomenten van het leven Over de belangrijke momenten in het leven wordt nagedacht. Er is 
aandacht en zorgvuldigheid. En bij de voorbereiding en uitvoering is een biddende houding zichtbaar 
en voelbaar.  

Hoe Wat 
In de komende beleidsperiode beperken we het 
aantal taken en activiteiten die we door de tijd 
heen als wijkgemeente hebben opgetuigd. 

We houden in het najaar van 2021 de 
gemeente activiteiten die vanuit de wijk 
worden georganiseerd  tegen het licht en 
stellen elkaar als kerkenraad en gemeente de 
vraag, welke activiteiten behoren tot de 
onopgeefbare basisbehoeften van onze 
wijkgemeenten. Hierbij nemen we het 
onderzoek van Warren als uitgangspunt. 
In dialoog met de gemeente nemen we afstand 
van een aantal taken die op zichzelf heel goed 
zijn, maar die niet tot deze kern behoren. 
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In de voorbereiding en uitvoering van onze 
wezenlijke taken is een biddende houding 
zichtbaar en voelbaar.  

Een proces zoals hierboven beschreven wordt 
vormgegeven met (oproep tot) gebed en 
luisteren naar wat God tot de gemeente zegt. 
 

 

Juist als het gaat om doopdiensten, trouwdiensten en begrafenissen wordt allereerst kwaliteit 
gezocht met het oog op goede relaties met betrokkenen. Als gemeente zelf goed nieuws zijn. Door 
de houding en de manier van werken, de zorgvuldigheid en de tijd die ervoor wordt genomen, doen 
de mensen in gezonde gemeenten hun werk met voldoening. Dat levert bevrediging op, en positieve 
reacties vanuit de omgeving.  

Om deze houding te ontwikkelen is tijd en geduld nodig. Het is als een plantje dat de kans moet 
krijgen om te kunnen ontkiemen en groeien. Het is ook een houding die praktisch leeft met de 
uitspraak van Jezus: “Mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Genieten van wat er wordt gedaan En 
kunnen leven met wat er niet gedaan wordt. De lach is een kenmerk van gezonde gemeenten. En 
daar voegen we ook de traan aan toe. Want waar rust en aandacht is, daar is ook ruimte om echt stil 
te staan bij de ander. Daar bloeit de medemenselijkheid en de bewogenheid met de nood van de 
ander.  

Hoe Wat 
In de komende beleidsplanperiode creëren we 
rust en aandacht, om écht stil te staan bij de 
ander, waardoor medemenselijkheid en 
bewogenheid met de nood van de ander kan 
bloeien. 

In bijlage 3 staat beschreven op welke manier 
pastoraat binnen onze wijkgemeente vorm 
krijgt en welke voornemens er zijn in de 
komende beleidsperiode. 
 
Een levende gemeente is diaconaal, dienend, 
aanwezig in de eigen samenleving maar kijkt 
ook verder! Het onderdeel diaconaat is verder 
uitgewerkt in het beleidsplan 2021-2025 van de 
diaconie, dat is gepubliceerd op de website 
hghg.nl 
 

 

4.3 De kosten van keuzes onder ogen willen zien. 
We stellen onszelf in de komende beleidsperiode serieus de vraag, waarom we de dingen zo blijven 
(?) doen, in plaats van verandering tegenhouden en bang te zijn voor mislukking. De mogelijk 
negatieve effecten van dingen hetzelfde blijven doen, of van zaken veranderen noemen we ‘kosten’. 
We zien dat de samenleving en de samenstelling van onze wijkgemeente verandert. We ontkomen er 
niet aan om onszelf als wijkgemeente af te vragen hoe je goed inspeelt op wat er allemaal op je 
afkomt. Er is ook een diepere reden: Groeien en ontwikkelen horen bij geloven.  

De Bijbel geeft het beeld van de wijnrank en de wijnstok. Of het beeld van de akker die groeit en 
waar geoogst wordt. Het is belangrijk dat de gemeente zich ontwikkelt, ‘geestelijk’ groeit en dat 
betekent op sommige of verschillende plaatsen verandering. Tenslotte heeft de gemeente de 
roeping om van betekenis te zijn voor haar omgeving, voor de mensen die zichzelf niet zien als 
behorend tot de kerkgemeenschap. Om voor hen van betekenis te zijn is het nodig, dat de gemeente 
steeds nieuwe wegen zoekt om aan te sluiten. En daardoor ontwikkelt de gemeente zelf ook weer. 
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Hoe Wat 
In de komende beleidsplanperiode houden we 
ons takenpakket tegen het licht en stellen 
onszelf de vraag, wat er werkelijk toe doet in 
het gemeenteleven? 

We houden in het najaar van 2021 de 
gemeente activiteiten die vanuit de wijk 
worden georganiseerd  tegen het licht en 
stellen elkaar als kerkenraad en gemeente de 
vraag, welke activiteiten behoren tot de 
onopgeefbare basisbehoeften van onze 
wijkgemeenten. Hierbij nemen we het 
onderzoek van Warren als uitgangspunt. 
 

In de komende beleidsplanperiode creëren we 
ruimte voor nieuwe initiatieven en houden we 
er rekening mee dat je fouten moet maken, om 
te kunnen leren en groeien. 

In de afgelopen periode hebben we ervaring 
opgedaan met initiatieven die door 
gemeenteleden zélf werden geïnitieerd en die 
onderdeel zijn geworden van ons 
gemeenteleven. Dit willen we ook in de 
komende beleidsperiode blijven doen. Bij het 
werken vanuit gaven en talenten zonder dat 
hier altijd een duidelijke doel- & 
taakomschrijving aan ten grondslag ligt, kan het 
gebeuren, dat bepaalde initiatieven niet 
ontplooien. We erkennen dat dit onderdeel is 
van het groeiproces dat we samen met de 
gemeente in willen gaan. Fouten maken mág. 
  

 

Werkelijke verandering is ook innerlijk en daarbij gaat het over onze houding en onze manier van 
doen: veranderen van normen, gewoonten, vaardigheden en heeft ook invloed op ons geloof. Dat is 
kwetsbaar en vraagt om vertrouwen. Juist vanuit een bezield geloof (kenmerk 1) is verandering 
mogelijk.  

Als we als wijkgemeente een sterke identiteit hebben, kunnen we herkenbaar zijn en duidelijk 
uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken. Veranderen doet pijn, dit wordt ook wel groeipijn 
genoemd. Het oude vertrouwde deels loslaten, iets nieuws proberen zonder dat succes verzekerd is. 
We zijn immers gehecht aan onze gewoontes en tradities. Het is een kwestie van proberen, waarbij 
je kunt vallen en daarna weer op mag staan.  

Ontwikkeling en verandering kunnen ook iets opleveren: contacten met nieuwe mensen, verdieping, 
inspiratie en élan, een vruchtbare relatie met de wijk of het dorp, nieuwe inzichten. Kortom een 
bloeiende gemeente. Zelfs fouten en mislukkingen kunnen iets opleveren: je leert wat er niet werkt. 

Hoe Wat 
In de komende beleidsplanperiode maken we 
duidelijke keuzes, over wat op gebied van 
gezamenlijk beleid in de breedte van Hervormd 
Hardinxveld wél en niet bij ons past. 

Omdat niet kan worden uitgesloten, dat we op 
basis van de uiteindelijk ingezette richting een 
aantal op dit moment centraal geregelde 
activiteiten zullen loslaten, is het goed dat de 
kerkenraad zich in seizoen 2024-2025 bezint op 
de positie van wijk Noord binnen de breedte  
van de Hervormde Gemeente te Giessendam/ 
Neder-Hardinxveld. 
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5. RELATIE TOT DE WERELD OM ONS HEEN 

Een Christus belijdende gemeenschap, staat open voor mensen die belijden hun heil buiten zichzelf 
te zoeken en daarvoor in een Godshuis of bij een gemeenteactiviteit komen. Door een houding 
waarin de kerk (dit komt van kuriakè, eigendom van de Kurios) mensen insluit heeft zij 
bestaansrecht. 

Vanuit de Bijbel weten we als kerk wat telt, wat ertoe doet, waarop we beoordeeld worden. In 
Mattheüs 25 wordt geschreven over het laatste oordeel. Daar citeert Jezus Jesaja 58.”Want Ik had 
honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een 
vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest 
en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.” (Mattheüs 25: 35-36) 

Als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de 
duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn.  

Jezus deed dit letterlijk. Hij gaf zijn eigen kleed aan de man die hij bevrijdde van demonen. Hij 
voedde mensen. Hij zorgde voor de weduwe door haar zoon op te wekken. Hij regelde dat er voor 
Zijn moeder gezorgd werd, terwijl Hij aan het kruis hing. Jezus zag Zacheüs, waarbij Zijn reputatie op 
het spel stond, Hij raakte de melaatsen aan. Jezus wil in onze plaats treden; Hij is plaatsbekleder.  

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem 
echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen 
verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, 
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.  

Daarom vindt Jezus het ook zo belangrijk hoe wij omgaan met anderen. Met mensen die 
buitengesloten worden. En Jezus zegt dat elk mens, zonder onderscheid, Zijn aanraking nodig heeft. 

5.1 Ruimte scheppen voor iedereen 
We willen als wijkgemeente inclusief zijn in plaats van exclusief. We hebben het voornemen om 
gasten en nieuwe leden niet alleen welkom te heten in woord en gebaar, maar ook daadwerkelijk 
nieuwkomers op te nemen. We willen werken aan bereidheid om de bestaande verbanden en 
contacten te laten openbreken, te laten zegenen en te geven aan anderen. Een gastvrije, gezonde 
gemeente kenmerkt zich door de bereidheid niet ten koste van alles te blijven doen, wat de 
wijkgemeente altijd al doet. Daar is een volgeling van Christus met vreugde toe bereid.  We spannen 
ons bewust in om nieuwkomers op te nemen in het gemeenteleven. In deze vorm van gastvrijheid 
komen de eerste twee kenmerken, de twee grote geboden van de gezonde gemeente, samen: liefde 
tot God en liefde voor de anderen in een naar buiten gerichtheid die inspireert en uitnodigt. Hulp aan 
kinderen en jongeren om erbij te horen. Zij worden gestimuleerd om een eigen bijdrage te leveren 
en te worden gevoed in hun geloof.  

Hoe Wat 
In de komende beleidsplanperiode geven we 
vorm aan gastvrijheid richting nieuwkomers, 
door hen uitnodigen vanaf het begin een 
actieve bijdrage te leveren. 

Vanuit de evaluatie en aangepaste “wijze van 
werken wijkgroepen” en “werken aan de hand 
van gaven i.p.v. taken” zullen we inzichtelijk 
maken hoe we gastvrijheid – meer dan nu het 
geval is – vormgeven, door nieuwkomers vanaf 
het begin actief in het gemeenteleven te 
betrekken.  
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Ook voor jongeren en kinderen geldt dat menige gemeente hen graag ziet komen, als ze zich maar 
aanpassen aan de gangbare gewoonten en doen wat wij al doen. Maar een gastvrije, mede op 
kinderen en jongeren gerichte, gemeente is bereid om te veranderen, zodat zij zich thuis voelen in de 
gemeente. Kinderen en jongeren bouwen immers aan de gemeente van morgen. Realistische doelen 
horen daar ook bij. 

Hoe Wat 
In de komende beleidsplanperiode geven we 
kinderen en jongeren de ruimte en geven we 
blijk van bereidheid om te veranderen. 

Op dit moment is de samenstelling van de 
kerkenraad geen afspiegeling van de 
samenstelling van onze wijk. Het is de vraag, of 
dit überhaupt mogelijk is. Daarom is het bij 
verkennen van nieuw beleid en nieuwe vormen 
belangrijk om de breedte van de gemeente te 
betrekken.  
Bij het uitvragen van visie en opinie van 
gemeenteleden gaan we via passende kanalen 
en manieren de dialoog aan met 
gemeenteleden in de leeftijd van 10 – 40 jaar.  
We erkennen dat de behoeften en beleving van 
kinderen en jongeren bijzondere aandacht 
verdienen, waarbij we durven loskomen van 
manieren die door de tijd zijn verankerd in ons 
kerkelijk leven. 
 

 

Als wijkgemeente hebben we het geloof leren kennen als hulpbron voor het leven en wij willen 
‘zoekers’ hier graag kennis mee laten maken. Zij zullen daarvoor ook passende vormen zoeken en 
vinden. Als de gangbare kerkdienst daarvoor niet de meest handige vorm blijkt te zijn, dan wordt een 
meer geëigende vorm gezocht en gerealiseerd. Zoekers willen vaak vragen stellen en de meeste 
vormen van kerkdienst bieden daarvoor weinig ruimte.  

Hoe Wat 
In de komende beleidsplanperiode geven we 
vorm aan mogelijkheden aan nieuwe leden om 
kennis te maken met geloof en bieden we aan 
zoekers en gemeenteleden ruimte om vragen te 
stellen. 

In aansluiting op reeds bestaande werkvormen 
als Alpha en Youth Alpha integreren we 
momenten en ruimte om kwetsbare 
geloofsvragen te stellen binnen onze kerkelijke 
activiteiten die gericht zijn op geloofsopbouw. 
Deze activiteiten hebben een sterk interactief 
karakter met volop ruimte voor dialoog. 
 

 

Er is een verschil tussen ruimte scheppen voor anderen en ruimte scheppen voor iedereen. Het 
eerste kan makkelijk leiden tot ‘wij-zij-denken’. Het tweede leidt tot werkelijk opnemen van nieuwe 
leden. Gezonde gemeenten ervaren dit als een verrijking. De diversiteit wordt samengehouden door 
de liefde van en tot God en tot elkaar, en niet zo zeer door een gemeenschappelijke (sociale) 
achtergrond. Gezonde gemeenten hebben het vermogen ontwikkeld om mensen op te nemen die 
‘niet zijn als wij’. Hun deuren staan werkelijk open. 
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5.2 Een naar buiten gerichte blik 
Als wijkgemeente wensen we in de komende planperiode meer bezig te zijn met het ‘geheel(d) 
dagelijks leven’ dan met ‘kerkelijk leven’. Bij het streven naar bezield geloof wordt de blik van de 
gelovige en de wijkgemeente als het ware vanzelf naar buiten gericht. Dan gaat het niet om extra 
activiteiten (nóg meer doen), maar om een houding. Het is allereerst een blik, dus een manier van 
kijken. Hoe ziet onze omgeving eruit? Wat houdt mensen bezig? Hoe kijken zij naar ons?  

Die blik naar buiten leidt ook tot een blik van buiten naar binnen. Wat weten mensen eigenlijk van 
ons als kerkgemeenschap, wat voor beeld hebben zij daarbij? We gaan actief op zoek naar 
antwoorden op deze vragen. 

In de komende planperiode houden we in alles rekening met mogelijke gasten. We kijken structureel 
met de blik van een buitenstaander naar onszelf. De blik naar buiten begint met kijken en luisteren. 
Aandachtig luisteren naar mensen in onze omgeving, hen aan het woord laten. Hen bevragen op hoe 
ze in het leven staan en wat ze daarin houvast geeft. We geven hierbij ruimte om in gesprek te raken 
over wat ons houvast geeft. 

Hoe Wat 
In de komende beleidsplanperiode kijken we 
structureel met de blik van een buitenstaander 
naar onszelf. 

Vanuit de evaluatie en aangepaste wijze van 
werken van de wijkgroepen en werken aan de 
hand van gaven i.p.v. taken zullen we meer 
inzicht krijgen in hoe we gastvrijheid – meer dan 
nu het geval is – vorm kunnen geven. Uiteindelijk 
zal dit in 2024-2025 leiden tot een vergroot 
bewustzijn over hoe we in dialoog met mensen 
buiten onze wijkgemeente kunnen komen, om 
met hen te delen in de liefde van God. 

In de komende beleidsplanperiode bevragen we 
mensen buiten onze wijkgemeente naar de 
manier waarop zij in het leven staan en zoeken 
in dialoog naar mogelijkheden om iets over God 
te delen. 

 

De blik naar buiten kan ertoe leiden dat je mogelijkheden ziet om van betekenis te zijn in je 
omgeving. Hoe kunnen we mensen om ons heen dienen en liefhebben? Dat is niet: “Kom maar naar 
ons”, maar dat is allereerst: Wij steken over naar hen. Voor steeds meer mensen is het kerkgebouw 
geen vertrouwde grond. Een ontmoeting op een ‘neutrale’ plek is voor beiden nieuw. In een 
buurthuis, een eethuis, een aula van een school of een bibliotheek. Mogelijkheden genoeg. Vaak 
vinden mensen het interessant om hun visie te geven op het leven en op de kerk. Mits ze niet het 
gevoel krijgen dat er over hen geoordeeld wordt of dat ze meteen van alles moeten. Onderdeel van 
dit kenmerk is uiteraard ook het vrijwilligerswerk dat in diaconale zin gedaan wordt door vele 
gemeenteleden. Er gebeurt al veel goeds in en vanuit de plaatselijke gemeenschap.  

Een naar buiten gerichte blik versterkt dat en zoekt actief naar een leefbare omgeving, waaraan de 
kerk een bijdrage kan leveren. Daarbij heeft de kerk ten diepste een unieke bijdrage: de zorg voor het 
hart en de ziel, het goede nieuws van het Evangelie, het gebed voor mensen. Dat mag ook actief 
worden aangeboden. Er zijn plekken waar de kerk open is voor een gesprek, het ontsteken van een 
kaars, gebed en muziek. We doen een gooi naar de ziel. Dat klinkt in alles door. 

Hoe Wat 
In de komende beleidsplanperiode zoeken we 
naar mogelijkheden om als wijkgemeente een 
toegankelijke plek te zijn, waar je rust voor je 
ziel kunt vinden.   

We laten ons leiden en verrassen door de Geest 
om werkelijk een schuil- & rustplaats te kunnen 
zijn. 
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6. PLANNING 
De beleidsvoornemens, zoals verwoord in het beleidskader, zullen op de volgende manier worden 
geagendeerd in de komende jaren: 

 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
Gebed staat centraal in de activiteiten die worden voorbereid, geëvalueerd en ondernomen. 

Bezield door 
geloof 

Keuzes in 
bezielde 
activiteiten. 

Leren kwetsbare 
vragen te stellen. 

  

Naar buiten 
gerichte blik 

   Vergroot 
bewustzijn leidt 
tot breed delen 
in liefde van God. 

Zoeken naar 
Gods wil 

4 jaar bezinning kerkenraad a.h.v. Handelingen 
In iedere activiteit ruimte om te bidden tot God en te luisteren naar God 

Kosten onder 
ogen zien 

Afstand nemen 
van ‘niet 
bezielde’ 
activiteiten. 

  Bezinning positie 
wijkgemeente 
binnen de 
Hervormde 
Gemeente te 
Giessendam/ 
Neder-
Hardinxveld. 

Functioneren als 
gemeenschap 

 Evaluatie en 
aanpassen 
werken in 
wijkgroepen. 

Talenten centraal 
in plaats van 
taken centraal. 
 
Bezinning op 
bestuur van de 
wijkgemeente. 

 

Ruimte scheppen 
voor iedereen 

Actieve dialoog met alle gemeenteleden 
Ruimte geven aan nieuwe initiatieven om te kunnen groeien in geloof en 
vertrouwen. 

Beperkt aantal 
taken góed doen 

Vaststellen aantal 
onopgeefbare 
basisactiviteiten. 

   

 

Na het plaatsen van het concept d.d. 31 mei 2021 en verwerken van de reacties daarop, is dit 
Beleidskader 2021-2025 definitief vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de 
Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente te Giessendam/Neder-Hardinxveld  
d.d. 25 oktober 2021. 
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Bijlage 1 : De Preek  
 

De preek in de kerkdienst is tot eer van God en tot opbouw van de gemeente. De preek heeft van 
oudsher een centrale plaats binnen de erediensten van onze gemeente. Vanuit Gods woord spreekt 
de voorganger namens God de gemeente toe. De preek is dan ook gebaseerd op het woord van God.  

We weten ons vanuit God Woord verbonden met het Joodse volk.   
De plaats en de toekomstverwachting die we hebben, voor zowel de Kerk als het Joodse volk horen 
we vanuit de beloften in Gods Woord terug in de verkondiging.  

Er zijn drie aandachtspunten binnen een preek die evenwichtig tot hun recht zouden moeten komen, 
zowel bij de eigen predikant als bij gastpredikanten. Er is begrip voor dat niet al deze aspecten altijd 
evenveel nadruk kunnen krijgen, en niet elke groep altijd even nadrukkelijk kan worden 
aangesproken.  

1. Pastorale en praktische toepassing.  
De preek biedt een pastorale en praktische geloofstoepassing voor de gemeente. Troost en 
vermaning, rechtvaardiging en heiliging komen hierbij aan de orde.  

2. Gericht op het leiden tot en de groei in het geloof en het getuigenis naar buiten.  
De preek is erop gericht om de gemeente van Jezus Christus te leiden tot en te laten groeien 
in het geloof en roept de gemeenteleden liefdevol op om het evangelie uit te dragen in de 
maatschappij in woord en daad.  

3. Duidelijk en voor iedereen.  
De preek wordt gebracht in duidelijke, begrijpelijke, eigentijdse taal en is (afwisselend) 
aansprekend voor alle doelgroepen binnen de gemeente.  

De preken die worden gehouden tijdens de kerkdienst leren gemeenteleden meer over God, het 
werk van Jezus en Zijn opdracht aan ons mensen. Preken van de eigen predikant en de 
gastvoorgangers worden geëvalueerd door de wijkkerkenraad.  
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Bijlage 2 : De kerkdienst  
 

De kerkdienst is een belangrijk onderdeel van het gemeenteleven. De kerkdienst biedt de 
mogelijkheid om aan God de eer te brengen die Hem toekomt. De kerkdiensten op de eerste dag van 
de week geven de gemeente een geloofstoerusting voor door de week. God spreekt tot de gemeente 
vanuit de Bijbel en er vindt in de kerkdienst een daadwerkelijke ontmoeting plaats tussen God en Zijn 
gemeente.  

De kerkdienst moet een warm welkom bieden voor zowel gemeenteleden als gasten, jong en oud, 
om met elkaar God te loven, toerusting te ontvangen, zorgen te delen en met elkaar te danken voor 
al het goede dat we hebben ontvangen.  

De liturgie – een min of meer vaste volgorde van onderdelen in een kerkdienst - draagt positief bij 
aan de vorm en beleving van de kerkdienst. Centraal in de kerkdiensten van onze wijk staat het 
woord van God. Binnen onze wijkgemeente wordt momenteel gebruik gemaakt van de Herziene 
Statenvertaling (HSV). 

Enkele malen per jaar zijn er diensten waarin kinderen van gemeenteleden worden gedoopt en het 
Avondmaal wordt gevierd. De kerkenraad bevordert in onze kerkdiensten het gebruik van de zgn. 
‘verkorte formulieren’ uit het ‘dienstboek’ (gebruikt bij huwelijk, doop, avondmaal en bevestiging 
ambtsdragers) om zo het ‘vierende karakter’ van doop- en Avondmaalsdiensten goed tot uiting 
kunnen laten komen.  

De diensten in de Parel, waarin de gemeentezang wordt begeleid door een band geven aanbidding 
op een meer eigentijdse manier een plek in de kerkdienst. Door de aangepaste kerkdiensten als 
gevolg van beperkingen door Corona zijn er tijdens kerkdiensten in de Oude Kerk ook meer 
muziekgroepen die muzikale begeleiding van de kerkdienst gaan verzorgen. We willen dit in deze 
beleidsperiode handhaven, zodat de betrokkenheid van gemeenteleden en veelzijdigheid van het 
grootmaken van God worden bevorderd. 

Predikanten die voorgaan in wijk Noord hebben de vrijheid om in plaats van de lezing van de Tien 
Geboden (Exodus 20, Deuteronomium 5) en de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Belijdenis van 
Nicea een aangepaste of eigentijdse uitvoering van wet of geloofsbelijdenis te lezen of te laten 
zingen. Dit geldt ook voor de formulieren die worden gebruikt rondom de sacramenten en bijzondere 
diensten; de hertaalde formulieren die inmiddels zijn ingevoerd worden wat dat betreft positief 
gewaardeerd.  

Een verdieping in het onderzoek van Robert Warren bij de totstandkoming van nieuw beleid  
benadrukte het belang van stilte in de kerkdienst. Vanuit de kerkenraad wordt dan ook bevordert dat 
predikanten er met regelmaat voor kiezen om een moment stilte te geven zodat de gemeente de 
gelegenheid krijgt om zelf stil te worden voor God. Dit kan tijdens een gebed zijn, maar ook in andere 
vormen worden toegepast.   

De gemeente zingt tijdens de kerkdienst psalmen en liederen. In de kerkdiensten in de Oude Kerk 
wordt ernaar gestreefd, om minimaal 2 psalmen en 2 liederen te zingen. De van oudsher in onze 
wijkgemeente gebruikte psalmberijming is die van 1773. Door het gebruik van de bundel ‘Op 
Toonhoogte’ en de toepassing van visuele ondersteuning in de kerkdienst bestaat er de mogelijkheid 
om een nieuwe psalmberijming en andere muziekbundels te gebruiken.  
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Bijlage 3 : Pastoraat 
 

De term pastoraat komt van het Latijnse woord pastor (herder). Het omvat de roeping om vanuit een 
afhankelijke relatie met Christus, zorg te dragen voor elkaars geestelijk welzijn. Voor de hele 
gemeente vindt dit plaats door de verspreiding van Gods Woord, de bediening van de sacramenten 
en gebed. Meer persoonlijk gericht krijgt dit o.a. vorm in de huisbezoeken door ambtsdragers en de 
overige bezoeken aan gemeenteleden. De pastorale roeping wordt niet alleen vervuld door de 
ambtsdragers, maar door de gehele gemeente.  

Met pastoraat willen we het volgende bereiken:  

1. dat in afhankelijkheid van de zegen van God mensen tot geloof komen en/of groeien in hun 
geloof;  

2. mensen actief mee gaan doen in onze kerkelijke gemeente (gemeenteopbouw);  
3. mensen bijstaan in de diepten en hoogten van hun leven;  
4. dat mensen de band met de (andere leden van de) gemeente beleven & versterken.  

Er zijn verschillende vormen waarin pastoraat wordt vormgegeven: 

 Huisbezoek. De wijkouderling legt reguliere huisbezoeken af bij gezinnen en alleenstaanden 
in zijn wijk. Gebruikelijk laat hij zich hierbij assisteren door een bezoekbroeder of een 
bezoekzuster. Hierbij wordt gestreefd naar een frequentie iedereen eens per 2 jaar te 
bezoeken.  

 Bezoek in ziekenhuizen en tehuizen. Gemeenteleden die hierin zijn opgenomen worden 
bezocht.  

 Rouwbezoek. Bij het overlijden van een gemeentelid bezoekt de wijkpredikant diens familie 
om pastorale bijstand te verlenen.  

 Bezoek bij huwelijk, geboorte en jubileum. Bij deze gelegenheden worden echtparen 
bezocht, na overleg over een geschikt tijdstip.  

 Jongerenpastoraat verzorgd door de jongerenwerker die in dienst is van de kerkelijke 
gemeente.  

 Crisispastoraat. Als er bij gemeenteleden sprake is van psychische en/of relatieproblemen 
ontvangen zij extra pastorale zorg van de predikant of de kerkelijk werker. In situaties, die 
zich daarvoor lenen, zullen ook medewerkers van "Het Kruispunt" worden gevraagd deze 
gemeenteleden via bezoeken te ondersteunen.  

 Diaconaat. De diaken legt huisbezoeken af bij mensen in de wijk maar mogelijke noden zijn 
of waar gebeurtenissen hebben plaats gevonden, waardoor deze zouden kunnen ontstaan. 
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Bijlage 4 – Onderwijs 
 
Om de belofte die door de ouders en door de gemeenteleden bij het dopen wordt gedaan “om onze 
kinderen te onderwijzen en te laten onderwijzen” heeft de kerkenraad de volgende onderwijslijn 
uitgezet: 
 
a) Ochtendiensten: 
- Kinderoppas tijdens kerkdienst met ruimte om voor te lezen uit een Bijbel uitgave voor kinderen. 
- Groep 1+ 2 basisonderwijs: Bijbelklas (oppas) waarbij kinderen onder de kerkdienst (na het zingen 
van het kinderlied en tijdens de collecte) naar een aparte ruimte gaan en aan het einde (tijdens het 
laatste lied voor de zegen) weer terug komen. 
- Groep 3 + 4 + 5 + 6 basisonderwijs: KIDE (Kind In De Eredienst): de kinderen zullen aan de hand van 
werkjes, proefjes, verhalen en/of vragen bezig zijn met verschillende onderwerpen. Dit kan in de 
dienst, maar op sommige momenten ook tijdens de dienst in  een andere ruimte, om daar dieper op 
het onderwerp in te gaan. 
 
De voorganger kan KIDE vragen mee te denken over de invulling van het kindermoment. 
 
b) Avonddiensten: 
- Groep 7 + 8 basisonderwijs: Basiscatechese parallel aan de erediensten in de Oude Kerk en dus om 
de 2 weken behalve in de zomerperiode, volgens een jaarrooster. Groep 7 behandelt tijdens het jaar 
het Oude Testament en groep 8 behandelt tijdens het jaar het Nieuwe Testament. Mochten de 
groepen door omstandigheden (tijdelijk) worden samengevoegd dan wordt het ene jaar het Oude 
Testament behandeld en het ander jaar het Nieuwe Testament. 
 
c) Catechese 12 – 19 jaar 
dmv mentorgroepen per leeftijdsjaar: 
Follow-Me: 12 + 13 + 14 + 15 jaar 
Hiervoor gebruiken we de Follow-Me catechese methode per leeftijdsjaar vanuit de HGJB. 
Follow-Me Next: 16 + 17 + 18 jaar 
Hiervoor gebruiken we de Follow-Me-Next catechese methode per leeftijdsjaar vanuit de HGJB 
 
De groepen zijn per leeftijdsjaar ingedeeld en hebben minimaal 2 mentoren die bij voorkeur alle 
jaren mee optrekken. 
De bijeenkomsten zijn volgens een jaarrooster wekelijks afwisselend: 
- voor catechese, waarbij een inleiding is centraal voor alle groepen en decentraal wordt doorgepraat 
met de mentorgroep 
- voor sociaal gesprek met gezelligheid en/of bespreking vrij onderwerp met eigen mentorgroep en 
dit gebeurt bij voorkeur in een huiselijk omgeving 
De mentor houdt gedurende deze periode contact met zijn mentorleden en fungeert zo als buddy. 
 
d) Connection: 19+ groepen 
De mentorgroepen van de catechese worden voortgezet per leeftijdsjaar en hebben minimaal 2 
mentoren die bij voorkeur alle jaren mee optrekken. 
De bijeenkomsten zijn volgens een zelf op te stellen jaarrooster. 
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Het doel is een sociaal gesprek met gezelligheid en/of bespreking vrij onderwerp met eigen 
mentorgroep en dit gebeurt bij voorkeur in een huiselijk omgeving. 
De mentor houdt gedurende deze periode contact met zijn mentorleden en fungeert zo als buddy. 
 
f) Belijdeniscatechese 
Elk jaar wordt voor alle leeftijden de mogelijkheid geboden belijdeniscatechese te volgen. We 
gebruiken daarvoor een methode waarbij de diverse facetten aan de orde komen.  
De jaarplanning wordt door de catecheet in overleg met de deelnemers gemaakt. 
 
g) Bijbelstudiegroepen 
Wijkbijbelkring: 1x per 2 weken tijdens winterperiode volgens jaarrooster 
Huisgroepen: door gemeenteleden op persoonlijke titel opgezette kringen die thuis bij elkaar komen 
volgens een jaarrooster. 
Wijkgroepen: door gemeenteleden uit de wijk of wijkgroep op persoonlijke titel opgezette kringen 
die thuis bij elkaar komen volgens jaarrooster. 
 
h) Huwelijksvoorbereidingskring 
Hiervoor gebruiken we methode “Klaar voor de Start”. 
Dit is een cursus voor aanstaande echtparen die trouwplannen hebben of hen die zich als (verloofd) 
stel alvast verdiepen in allerlei aspecten van het huwelijk. 
Het streven is om elk jaar een cursus te geven en dat wordt eventueel samen met de andere 
wijkgemeente(n) georganiseerd.  
 
i) Huwelijkskring 
Hiervoor gebruiken we HGJB methode “Hart voor je huwelijk” 
Dit is een cursus voor echtparen om te investeren in je huwelijk, ongeacht hoe lang je getrouwd 
bent.  
Het streven is om elk jaar een cursus te geven. 
 
j)  Doopcatechese 
Voor (aanstaande) ouders die hun kind(eren) willen laten dopen of ouders die hun kind(eren) 
onlangs hebben laten dopen.  
En hier met andere ouders over in gesprek te gaan 
Het streven is om elk jaar een cursus te geven. 
 


