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A. Inleiding 
Het vorige beleidsplan omvatte de periode 2016 tot 2020. Tijdens deze periode zijn afspraken die in het verleden 
zijn gemaakt geëvalueerd. Gedurende de periode dat we te maken hebben (gehad) met het Coronavirus hebben 
verscheidene gemeentelijke activiteiten niet of in mindere mate doorgang gevonden. Dientengevolge gaat dit be-
leidsplan in 2022 in.  
 
Naar aanleiding van het voorgaande beleidsplan is de samenstelling van de Algemene Kerkenraad gewijzigd in 
overeenstemming met de vernieuwde kerkorde en is een aantal taken en verantwoordelijkheden bij de wijken ko-
men te liggen. 
 
De Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld zal de komende jaren uit drie predikantsplaatsen en 
daarmee ook drie wijken blijven bestaan.  
Om diverse zaken binnen onze kerkelijke gemeente centraal te regelen, komen deze zaken in dit beleidsplan 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 in-
gestemd met het “Convenant van Alblasserdam”. 

 
B. 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 
 
C. 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. 
 
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 ge-
meenschap met elkaar en ons gezonden zijn en staan in de wereld. De gemeente is de werkplaats van de Heilige 
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 ge-
loof leren beoefenen”. (citaat ds. R.H. Kieskamp) 
 
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 benut. Verscheidenheid is per definitie niet gelijk 
aan verdeeldheid. 

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

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

• Het onderhouden en bevorderen van het contact tussen de ambtsbroeders van de 3 wijken.  

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

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

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

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

• Evangelisatiecommissie 

• Jeugdcommissie 

• Zendingscommissie 

• Commissie Kerk en Israël 

• Kerkbladcommissie 

• Kruispunt  

• WegWijzer  
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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 blijven bezinnen over haar functioneren 
ten dienste van de wijkgemeenten naar aanleiding van gevoerde gesprekken met wijkkerkenraden. 

• Het profileren van de Algemene Kerkenraad als platform voor communicatie en samenwerking tussen wij-
ken onderling. 

• De preses en scriba voeren jaarlijks een gesprek met de moderamina van de wijkkerkenraden en het mi-
nisterie over het functioneren van de Algemene Kerkenraad in relatie tot de wijken. 

• De komende vier jaar zal het beleidsplan verder worden aangepast naar de nieuwe situatie van de AK. 
 
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 G) 
 
Beleidsvoornemen: 

• Omzetten leden uit het Tweede Register naar registratie als “vriend”, volgens het LRP van de PKN 
 
1.3 Een veilige kerk 
Doel van dit beleid is om de kerk voor iedereen een veilige plaats te laten zijn. Er zijn vertrouwenspersonen aange-
steld voor de gehele gemeente, per wijk en voor het jeugdwerk. Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd.  
 
Beleidsvoornemen: 

• De wijken erop attenderen dit thema regelmatig te agenderen. 

• Beleid evalueren 

• Onderzoek wenselijkheid VOG voor vrijwilligers 
 
1.4 Privacy in de kerk 
In het kader van de AVG dient de gemeente het beleid rondom privacy geborgd te hebben. 
 
Beleidsvoornemen: 

• Uitwerken privacyverklaring  
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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 en De Parel 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 gebruikt. Gezamenlijke diensten van de drie wijkgemeenten die in de Oude Kerk worden gehouden, zoals 
de diensten 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 morgen-
diensten 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. 
 
Beleidsvoornemen: 

• Wensen tot structurele aanpassing van de in gezamenlijke erediensten van de drie wijkgemeenten ge-
bruikte liturgie zullen ter bespreking en ter besluitvorming worden voorgelegd aan de algemene kerken-
raad.  
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Bijlage A Pastoraat 
 
A.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. 
 
A.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 be-
kwame gemeenteleden. De selectie van deze gemeenteleden vraagt bijzondere zorg en is vastgelegd in 
het document ‘Beleidskader 2016’ van Kruispunt. 

 
A.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 vanuit het ministerie  

• Het toerusten en coachen van kerngroepleiders en wijkgroepcoördinatoren voor de uitoefening van hun taak 
vanuit het ministerie.  
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Bijlage B Evangelisatie & Zending 
 
B.1 Evangelisatie   
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem ge-
looft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Deze Bijbeltekst (Johannes 3:16) geeft de kern weer van waar 
het God om te doen is. Die blijde boodschap moet verkondigd worden. God is bewogen met mensen en het is Hem 
er om te doen een relatie aan te gaan die werkelijk gelukzalig maakt in dit leven en voor eeuwig! De ernst van de 
keerzijde is ook waar. Wie Zijn aanbod afwijst en niet in geloof tot Hem komt, leeft voor eigen rekening, is aan zich-
zelf overgeleverd en zal eeuwig omkomen. Daarom is het van het grootst belang om het Evangelie van eeuwig le-
ven bekend te maken. 
 
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”. Tegelijk is het ook een opdracht zoals we lezen in  
Marcus 16:15 : “Gaat heen in heel de wereld, predik het Evangelie”.  
 
Wanneer we doordrongen zijn van de liefde, genade en barmhartigheid van God in Jezus Christus, dan hebben we 
ook liefde voor de mensen om ons heen. Dan brengt de Geest ons in beweging om die ander die nog niet gelooft 
te bereiken met woord en daad.  
 
De opdracht om getuige te zijn is niet voorbehouden aan een paar leden van de gemeente, maar geldt voor alle 
gelovigen in de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de drie wijkkerkenraden om hier inhoud en leiding 
aan te geven. Om elkaar hiertoe te stimuleren en zo nodig sturing te geven is er de Evangelisatiecommissie die in 
opdracht van de Algemene Kerkenraad  wijk-overstijgend bezinning op gang brengt en activiteiten ontplooit en 
daarvan jaarlijks verslag doet aan de Algemene Kerkenraad. 
 
B.1.1 Evangelisatiecommissie 
Momenteel zijn in de gemeente Giessendam-Neder/Hardinxveld 2 evangelisatie ouderlingen en 1 evangelisatie-
werker benoemd door de Algemene kerkenraad. Zij geven leiding aan de Evangelisatiecommissie (EC).  
Wanneer er geen evangelisatie ouderling aan een wijkkerkenraad is verbonden, dan is het de verantwoordelijkheid 
van de wijkkerkenraad om zich in de vergaderingen van de EC te laten vertegenwoordigen. 
 
De verdeling van de taken van bovengenoemde personen is als volgt: 

- Evangelisatie ouderling verantwoordelijk voor de algemene leiding van de Evangelisatiecommissie. 
- Evangelisatie/Zendingsouderling geeft leiding aan de Zendingscommissie. Deze is betrokken op zending in 

binnen- en buitenland, o.a. het werk van de IZB en GZB. De commissie stimuleert gemeenteleden om deel 
te nemen aan evangelisatie en zending buiten onze gemeente. 

- Evangelisatiewerker vertegenwoordigt onze gemeente in interkerkelijke aangelegenheden. 
 
De evangelisatiecommissie bestaat verder uit leden die mede vorm geven aan de uitwerking van beleid en die lei-
ding geven aan werkgroepen. 
 
B.1.2 Uitzwermen 
Reeds jaren is uitzwermen een vast onderdeel van evangeliseren. Het langs de deuren gaan en de mensen het 
Evangelie aan de deur verkondigen. Dit werk vindt plaats na gezamenlijk gebed in het geloof dat God deuren en 
harten openen zal. En telkens is het onze ervaring dat dit verrassend gebeurt.  
Uitzwermen in collectieve vorm vindt maandelijks plaats vanuit de Oude Kerk. Uitzwermen vindt ook plaats door 
evangelisatie medewerkers die zijn gekoppeld aan een bepaalde wijk op een eigen gekozen tijdstip. Nadeel hier-
van is dat deze medewerkers worden gemist tijdens het gezamenlijk de Bijbel openen en bidden. Het is de wens 
van de evangelisatie commissie dat alle medewerkers op de gezette tijden samen komen en elkaar kunnen be-
moedigen. 
 
B.1.3 Open Kerk 
Een vorm van laagdrempelig kennis maken met onze gemeente is wanneer de deuren van de kerkgebouwen open 
staan en bezoekers welkom worden geheten. Dat kan op verschillende manieren. De wens bestaat om de Oude 
Kerk en wellicht ook de Nieuwe Kerk vaker open te stellen en dat bezoekers daar stil kunnen worden voor God. Bij 
bijzondere gelegenheden, zoals op een Open Monumentendag, kan een presentatie of een tentoonstelling rond 
een bepaald thema de belangstelling van bezoekers wekken. 
 
B.1.4 Overige activiteiten binnen de gemeente 
De afgelopen jaren is inhoud gegeven aan momenten van samenzang en uitzending via Merweradio. De komende 
tijd wil de evangelisatiecommissie zich bezinnen op de vraag op welke manier we meer aansluiting zouden kunnen 
vinden bij de vragen van vandaag en zou de commissie meer onze jongere generatie hierbij willen betrekken. 
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B.1.5 Interkerkelijk 
De afgelopen jaren is inhoud gegeven aan momenten van samenzang en uitzending via Merweradio. De komende 
tijd wil de evangelisatiecommissie zich bezinnen op de vraag op welke manier we meer aansluiting zouden kunnen 
vinden bij de vragen van vandaag en zou de commissie meer onze jongere generatie hierbij willen betrekken. 
 
B.1.6 Wijkgroepen 
De afgelopen jaren is in alle drie de wijken een begin gemaakt met het opzetten van wijkgroepen onder verant-
woordelijkheid van de ouderling. In de praktijk is dat verschillend opgepakt. Het is de uitdrukkelijke wens van de 
evangelisatiecommissie dat de wijkgroepen worden gevormd overeenkomstig de oorspronkelijke doelstelling. Die 
doelstelling is primair dat zowel binnen- als buitenkerkelijk een relatie wordt opgebouwd, om elkaar te bemoedigen 
en tot een hand en voet te zijn vanuit de liefde van Christus. Ook kan het voeren van eenvoudige geloofsgesprek-
ken elkaar bemoedigen. Ook binnen de gemeente wanneer dit gebeurt samen met broeders en zusters uit een an-
dere wijk of kerk. 
 
De wijkgroep wordt gevormd door onze eigen gemeenteleden in de straat of stratengroep, aangevuld met overige 
bewoners uit de straat ongeacht hun afkomst, religie of wat dan ook. De wijkgroep komt minimaal 2x per jaar bij 
elkaar. 
 
Het opzetten en onderhouden van een wijkgroep is de verantwoordelijkheid van iedere kerkenraad. De ouderling in 
de geografische wijk is eindverantwoordelijk. Hij op zijn beurt betrekt ook de andere twee ouderlingen die pastorale 
bezoeken brengt op adressen in deze straat. De ouderling is initiatiefnemer en geen organisator. Hij zoekt per wijk-
groep liefst twee coördinatoren die kunnen worden gecoacht door de evangelisatie werkers c.q. ouderlingen. 
Aan de wijkgroep wordt tevens de diaken en evangelisatiemedewerker verbonden die werkzaam is in de wijk. 
 
Het kan zijn dat een straat (bijvoorbeeld een appartementencomplex) al diverse activiteiten organiseert waarbij be-
woners elkaar ontmoeten. Dan is een wijkgroep opstarten wellicht overbodig maar dan is het raadzaam om te be-
zien hoe met een coördinator alsnog invulling kan worden gegeven aan genoemde doelstelling. 
 
B.1.7 Toerustingsdienst 
Om de gemeente toe te rusten in het voeren van geloofsgesprekken en te helpen in vrijmoedigheid is twee maal 
per jaar een toerustingsdienst gewenst. Iedere dienst is een missionaire dienst waarin de gemeente met Woord en 
sacrament wordt gebouwd in het geloof. En als de Geest onder ons werkt zet dat een ieder in beweging. Toch blijkt 
het uiten van dat geloof nog moeilijk en is daar bij voortduur toerusting voor nodig.  
 
B.2 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 kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in he-
mel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en 
van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, 
tot de voleinding van de 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 
één van de ambtsdragers. Om de betrokkenheid met het diaconaat te onderstrepen is een diaken toegevoegd aan 
de commissie. 
 
B.2.1 Gebed, voorlichting, vorming en toerusting 
Gebed 
Het belangrijkste in deze is de oproep tot gebed door de individuele gemeenteleden én de voorbede in de eredien-
sten. Regelmatig zal de gemeente worden gewezen op het belang van de voorbede voor zending en evangelisatie. 
Van de predikanten wordt verwacht dat zij regelmatig de zending zullen gedenken in de voorbede. De Zendings-
commissie zal hierin de Commissie Voorbede aansturen.  
Door middel van het kerkblad wordt de gemeente opgeroepen tot voorbede en medeleven in geestelijke en materi-
ele zin. 
 
Voorlichting 
Ter stimulering van het zendingsbewustzijn van de gemeente zal minimaal eenmaal per jaar een zendingsavond 
worden georganiseerd, waarin de gemeente wordt voorgelicht over het zendingswerk. Zendelingen of evangelisten 
worden uitgenodigd iets van hun werk te komen vertellen. Rondzendbrieven van zendingsarbeiders met wie de 
gemeente zich direct betrokken weet zullen worden gepubliceerd in het kerkblad. 
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In samenwerking met de evangelisatiecommissie, de kerkrentmeesters en de diaconie vind jaarlijks voorlichting 
plaats voor de belijdeniscatechisanten over de betrokkenheid van onze gemeente met zending.  
De informatierekken in beide kerkgebouwen worden regelmatig voorzien van informatiemateriaal over het werk van 
de GZB, en IZB en projecten waar onze gemeente bij is betrokken. 
Waar nodig en zinvol zullen bovengenoemde zaken ook via de website worden gepubliceerd. 
 
Vorming en toerusting 
De zendingsopdracht dient een plaats te hebben in de prediking.  
De zendingscommissie beraadt zich voortdurend op de vraag wat wij van het zendingsveld, de geloofsbeleving en 
de vragen in andere plaatsen en landen, kunnen leren en hoe we dat aan de gemeente kunnen overbrengen. 
 
B.2.2  Financieel beleid 
Collecten 
In overeenstemming met het door de algemene kerkenraad vastgestelde collecterooster wordt in de zondagse ere-
dienst 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 Zending in het Midden Oosten (voorheen Morgenlandzending) incl. Israel.  
 
Zendingsbussen 
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. Tevens kunnen zendingsdoelen worden gesteund onder moslims in eigen 
land of via moderne media en/of zendingswerkers uit onze gemeente.  
De jaarlijkse verkoop van GZB dagboekjes wordt gecontinueerd en gestimuleerd.  
 
B.2.3  Ondersteuning zendingswerkers 
Gemeenteleden die zich geroepen weten tot het werk in de zending worden in contact gebracht met de Gerefor-
meerde Zendingsbond (GZB) of de Inwendige Zendingsbond (IZB). Uitgangspunt is dat uitzending bij voorkeur zal 
geschieden via de daarvoor geëigende kerkelijke organisaties zoals de GZB en IZB. Indien dit leidt tot uitzending 
zal de zendingscommissie zich inzetten om hiervoor financiële steun te verwerven vanuit de gemeente middels het 
aanstellen of stimuleren van een thuisfrontcommissie.  
Wanneer gemeenteleden zich geroepen weten tot zendingswerk via een andere organisatie dan GZB en IZB, dan 
zal de zendingscommissie ook dan zoeken naar mogelijkheden om dit te ondersteunen. 
In overleg met GZB en IZB kan een zendingsproject voor bepaalde tijd worden ondersteund als zogenaamde deel-
gemeente. Voorstellen voor ondersteuning, en van uitzending worden ter beoordeling aan de Algemene Kerken-
raad voorgelegd. 
 
In samenwerking met de diaconie worden werkvakanties en camping evangelisatie (Dabar) onder jongeren gesti-
muleerd en worden beperkte financiële middelen hiervoor beschikbaar gesteld. 
 
B.2.4  Beleidsvoornemens 

• De zendingscommissie en het college van diakenen werken zo goed mogelijk samen omdat zending en 
diaconaat met elkaar zijn verweven.  

•  De zendingscommissie onderhoud directe contacten met de zendingswerkers 

• Zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk gemeenteleden kennis te laten maken met zending in bin-
nen- en buitenland. 

• Het zendingsbewust maken van gemeenteleden, waaronder het promoten van werkvakanties en reizen 
naar zendingsgebieden, die dat doel dienen. Het houden van werkvakanties kan worden gestimuleerd door 
onder voorwaarden een beperkte financiële bijdrage te verlenen aan de deelnemers van of in samenwer-
king met de diaconie. Er is een gezamenlijk aanvraagformulier 

• Steeds weer zal ernaar gezocht worden het zendingswerk zo concreet mogelijk te communiceren naar de 
gemeente. In toenemende mate zal de website en andere middelen van social media van onze kerkelijke 
gemeente gebruikt worden om de gemeente met betrekking tot het zendingswerk te informeren en te sti-
muleren. 

• Collecte moment voor zending in of na diensten in de Parel. 

• Het uitzenden en ondersteunen van gemeentelid zr. Amy de Jong voor een periode van 2-6 jaar. 

• Ondersteunen van zendingswerker br. Henk Hazendonk. 

• Ondersteunen als deelgemeente via de GZB van werkers in Centraal Azie. 

• Verlengen van ondersteuning van het werk van Lea van de Riet-Luiten in Zuid-Afrika. 

• met de diaconie, ondersteunen van het IZB project “Geloven in Spangen” te Rotterdam. 

• Ondersteunen als deelgemeente van het missionaire werk van de Bethlehemkerk te Den Haag. 
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Bijlage C Diaconaat 

 
C.1 Samenvatting van het afzonderlijk uitgegeven beleidsplan 
De diaconie van onze gemeente presenteert onderstaand een korte samenvatting van het afzonderlijk uitgegeven 
beleidsplan dat eveneens op de website van onze gemeente te raadplegen is. De zelfstandige uitgave stelt de dia-
conie beter in staat het specifieke van haar rol binnen de gemeente te presenteren en haar beleidsplannen onder 
woorden te brengen.  

 
C.2 Gemeente en diaconaat 
Het uitgangspunt en de motivatie voor de het diaconale werk vinden we in de Bijbelse opdracht  waarin diaconie 
een onmisbare uitdrukking van het gemeente-zijn is, gericht op barmhartigheid, gerechtigheid en dienstbetoon. De 
kernboodschap daartoe vinden we in Mattheus 25: 31-40. 

 
C.3 De wereld van vandaag 
In de lijn van onze voorgangers door de eeuwen heen,  willen we de invulling van onze opdracht afstemmen op de 
lokale én globale situatie waarin wij leven. Iedere tijd vraagt om een vormgeving van het diaconale werk die past bij 
die tijd. Zo hebben we momenteel heel specifiek te maken met de coronacrisis, die grote gevolgen heeft voor het 
welzijn van mensen. Te midden van deze realiteit houdt God zijn gemeente(n) in stand, dichtbij en veraf.   

 
C.4 Wat doen we al? 
Het beleid voor de komende jaren heeft zijn startpunt in het heden.  
Belangrijk is dan de huidige stand van zaken en prioriteitsstelling voor ogen te houden. 
Onderstaand een overzicht van activiteiten, waarbij de kring steeds groter wordt. Voor verdere detaillering verwij-
zen we naar het afzonderlijk uitgegeven beleidsplan. 

In eigen gemeente       In eigen dorp en regio       

             

vergroting diaconaal bewustzijn   ondersteuning bij materiële nood: Soc.  Diaconaal Noodfonds 

voordragen personen in de voorbede  contact met Sociaal Team     

materiële ondersteuning: Kilo Liefde  deelname in de commissie Kerk en Vluchteling   

Vrijwillige Hulpdienst    deelname in participantenraad WMO    

Schuldhulpverlening    deelname in stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk   

ondersteuning mensen met een beperking  deelname in stichting Interkerkelijke Terminale Thuiszorg 

aandacht voor ouderen, ontmoetingsavonden         

kroonjarige- en rouwbezoeken          

plaatsing in De Herberg bij mentale crisissituaties        

             

             

In eigen land    Wereldwijd       

             

fin. bijdrage aan div. stichtingen en organisaties oriënteren  op de nood in deze wereld    

kennisname van functioneren van deze begunstigden contacten met hulpverleningsorganisaties    

vertegenwoordigers uitnodigen als gastspreker collectebeleid, vaststellen doorzendcollectes    

werkbezoeken    toekennen donaties uit eigen middelen    

leggen van meer structurele contacten  aansluiten bij Christelijk Noodhulpcluster    

      ondersteunen uitzending gemeenteleden    

                      

 
Jeugddiaconaat 
Vermeldingswaard is de specifieke diaconale inzet door en voor jongeren binnen onze gemeente. 
De jeugddiaken, aangevuld met de z.g. groeiplekcoördinator stimuleren op velerlei wijze het diaconale bewustzijn 
van jongeren en trachten daar met de jongeren een praktische invulling aan te geven.  Te denken valt dan aan 
zorg voor jongeren die in de knel komen, organiseren van acties, bijeenkomsten en jeugdkampen en ondersteu-
ning van jongeren die diaconaal vrijwilligerswerk doen.  
Voor verdere detaillering verwijzen we naar het afzonderlijk uitgegeven beleidsplan. 

 
C.5 De diaconie als organisatie 
De diakenen maken elk deel uit van een van de 3 wijkgemeenten en vormen samen het College van Diakenen, 
aangevuld met een diaken die zich speciaal richt op de jongeren. De diakenen hebben bij toerbeurt een taak in de 
eredienst en een bijzondere, dienende taak bij de viering van het Heilig Avondmaal. Binnen het college kunnen 
diakenen naast de algemene taken een bijzondere taak of aandachtsgebied worden toegewezen.  
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C.6 Financieel beleid  
De diaconie beschikt over eigen middelen die zo verantwoord mogelijk worden beheerd en ingezet.  
Wat betreft de omvang van de eigen middelen gelden er 2 trajecten, n.l. enerzijds de oorspronkelijk beschikbare 
middelen (die in de loop der jaren een geleidelijke inkrimping ondergaan) en anderzijds de middelen uit een nala-
tenschap uit 2014 waarvoor een afzonderlijk bestedingstraject is vastgesteld. 
 
De inkomsten bestaan uit collectes, giften, legaten en een verjaringsfonds. 
  
De uitgaven bestaan voor het overgrote deel uit collectebestemmingen, donaties, giften en ondersteuning van ge-
meenteleden die diaconaal vrijwilligerswerk doen.  
De selectie van te doneren organisaties wordt o.a. ondersteund door een methode van ranking, waarbij op objectieve 
gronden de steunwaardigheid van organisaties wordt vastgesteld.   

 
C.7 Beleidsvoornemens  
Met het oog op de komende 5 jaar zijn door het college de volgende beleidsvoornemens voor de periode 2022-
2026 geformuleerd. Voor een nadere detaillering wordt (opnieuw) verwezen naar het afzonderlijk uitgegeven be-
leidsplan. 
 

1. Stimuleren dat in de prediking meer diaconale kernpunten worden uitgewerkt 
 

2. Bijzondere aandacht voor het ontbreken van gerechtigheid in deze wereld 
De oorzaak van omstandigheden waarin barmhartigheid en dienstbetoon noodzakelijk zijn ligt veelal in het 
ontbreken van gerechtigheid. 

 
3. Heroriëntatie op de taak van de jeugddiaken binnen het geheel van de diaconie 

Het werken met en voor jongeren vraagt een voortdurende heroriëntatie gezien de steeds veranderende 
omstandigheden. Voorts zoeken we naar een vorm waarin de specifieke benadering van jongeren meer 
kan plaatsvinden binnen het geheel van het diaconale werk. 

 
4. Verkennen van het benoemen van diaconaal rentmeesters 

De nieuwe kerkorde (2018) introduceerde de mogelijkheid tot het aanstellen van diaconaal rentmeesters. 
Evenals kerkrentmeesters maken zij wel deel uit van het college maar zijn zij geen lid van de kerkenraad. 

 
5. Vrouwelijke gemeenteleden betrekken bij beleidsbepaling van diaconale taken 

Voor veel diaconale taken worden vrouwen ingezet, echter worden zij niet betrokken bij het bepalen van 
het beleid. Hun specifieke intuïtie wordt met name bij diaconale besluitvorming node gemist. 

 
6. Stimuleren schuldhulpverlening – verstrekken leningen 

Hoewel door enkele gemeenteleden aandacht wordt besteed aan schuldproblematiek verwachten we dat 
deze vorm van  hulpverlening kan worden uitgebreid. 

 
7. Klankbordgroep van ouderen 

Onze oudere gemeenteleden hebben voor een deel ouderenzorg nodig, een ander deel is nog vitaal en 
actief in het maatschappelijk leven. We nemen ons voor te verkennen of er een klankbordgroep kan wor-
den gevormd waarmee wij als diakenen periodiek in gesprek kunnen gaan.  

 
8. Beschikbaar houden van appartementen in crisissituaties 

De burgerlijke gemeente heeft een appartement vrijgemaakt voor crisissituaties.  
De uitvoering wil zij deels in handen geven van kerken en verenigingen in ons dorp. We onderzoeken of we 
hier een participerende rol in kunnen vervullen.  
 

9. Duurzaamheid 
Hoewel aandacht voor duurzaamheid elk van onze gemeenteleden aangaat zoeken we naar een manier 
om hen daarbij te ondersteunen. Bovendien willen we als college de aandacht voor duurzaamheid beter 
zichtbaar maken in ons handelen. 

 
10. Intensiveren samenwerking en partnerships 

De laatste tijd is de relatie met bepaalde gemeenten, stichtingen en organisaties waarmee we ons verbon-
den voelen gegroeid.  We merken dat deze ontwikkeling vruchten afwerpt en willen de contacten dan ook 
uitbreiden en intensiveren. 
 
 

11. Stopzetten dan wel bijsturen van bepaalde bestaande activiteiten  
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De houdbaarheid van bepaalde bestaande activiteiten gaan we tegen het licht houden. Mogelijk wordt 
daarbij een (externe) adviseur betrokken. 

 
Tenslotte  
Met het beleidsplan is een overzicht gegeven van de plaats waar we in het begin van deze 5-jaarsperiode 
staan en waar we ons de komende tijd voor willen inzetten. We beseffen dat we dit niet in eigen kracht kunnen 
en bidden om de zegen van onze God over de opdracht waarvoor Hij ons als diakenen en gemeente heeft ge-
steld. 
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Bijlage D Jeugdwerk 

 
D.1 Grondgedachte 
Binnen de nieuwe opzet van het jeugdwerk willen we jongeren een warme omgeving voor geloof en ontmoeting 
bieden. Hier speelt het samen zijn, zich bij elkaar thuis voelen, en het bouwen aan een onderlinge band een grote 
rol. Maar er is meer! Binnen ons jeugdwerk, gaat het ook om de toekomst, het eeuwige leven, dat hier op aarde al 
gestalte mag krijgen. We willen dat kinderen en jongeren de Heere Jezus leren kennen als Koning van de Wereld 
en als hun Verlosser. God is het die het geloof werkt in de harten van jong en oud. Tegelijk ligt er een medeverant-
woordelijkheid van de gemeente, om onze kinderen en jongeren voor te gaan op de weg naar het Koninkrijk van 
God, dit beloven we bij de doop. Zo mogen we binnen het jeugdwerk de 
kinderen en jongeren de vraag stellen of ze tot een persoonlijk geloof in 
Jezus Christus zijn gekomen. Daarnaast willen we jongeren helpen bij het 
groeien tot volwassen gelovigen, die hun verantwoordelijkheden nemen 
in de navolging van Jezus Christus. Verantwoordelijkheid ten opzichte 
van God, van hun naaste, de schepping en ten opzichte van zichzelf.  
 
We willen dat kinderen en jongeren de Heere Jezus leren kennen als Ko-
ning van de Wereld en hun Verlosser. Daarbij willen we de jeugd, in aan-
sluiting op de opvoeding, en naast de catechisatie en eredienst een warme omgeving 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.  

 
D.2 Pijlers van het jeugdwerk 
De nieuwe opzet van ons jeugdwerk is gebouwd op 4 
pijlers:  

1. Onderwijs/Inhoud: Het moet ergens over gaan 
 

2. Persoonlijke aandacht: Jongeren moeten mer-
ken dat ze gezien worden  

 
3. Ontspanning: Niet altijd alleen maar serieus 

 
4. Ontmoeting: Jongeren willen een plek waar ze 

elkaar ontmoeten 
 
 
 
D.3  Opzet van het jeugdwerk  
Voor kinderen -12 jaar is er de zondagschool en Kinderclub Ithaï. Voor de tieners en jongeren tussen 12 en 18 
werken we met Kerngroepen. Voor de jongeren tot 23 jaar zijn er de bijeenkomsten van het Broodhuis. Al deze 
clubs zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep is een orgaan van bijstand van de Algemene kerken-
raad. De groep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de kinderclub, de kerngroepen, de activiteitencommissie, de 
zondagsschool, de buurtclub, de Beheercommissie van de Parel, de jeugdwerkcoördinator, penningmeester en de 
jeugdouderlingen en jeugddiaken; een van deze ambtsdragers is voorzitter. 
 
De stuurgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt er besproken hoe het gaat op de 
clubs, kerngroepjes en verenigingen. Doorgenomen wordt welke acties er gaande zijn en afgestemd welk materiaal 
gebruikt gaat worden in het seizoen. 
 
D.4  Kerngroepen  
Afgelopen beleidsperiode zijn we gestart met een nieuwe opzet voor het jeugdwerk in de leeftijdsgroep van 12-18 
jaar. Vanwege de recente start, zoomen we in dit beleidsplan iets meer in op dit onderdeel van het jeugdwerk.  

Wij waren zo vol verlangen naar u 
dat wij graag  met u niet alleen het 
Evangelie van God wilden delen, 
maar ook onszelf,  omdat u ons lief 
geworden was.  
1 Thessalonicenzen 2: 8 
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D.4.1 Kerngroep 
Een kerngroepje is een groep leeftijdsgenoten uit de kerk die samen komen en elkaar opbouwen in het geloof. 
Deze groepjes komen op 3 manieren tijdens het seizoen samen en zullen met elkaar verschillende activiteiten 
doen. Namelijk bij elkaar komen in je kerngroepje, de centrale activiteiten avonden en de catechisatie.  
 
D.4.2 Principes voor kerngroepleiders 

• Kerngroepleiders hebben hart voor jongeren en kunnen een verbindingen leggen met en tussen jongeren. 
Liefde en persoonlijke aandacht staan daarbij centraal. 

• Kerngroepleiders zijn in staat om vanuit een eigen persoonlijk geloof en levende relatie met Jezus hun rol 
als voorbeeldfiguur voor jongeren in te vullen in woord en/of daad. 

• Kerngroepleiders zijn er vanuit alle generaties/wijken in/uit de gemeente en verbinden zich voor langere tijd 
aan het jeugdwerk. 

• Kerngroepleiders ontvangen de toerusting en ondersteuning die nodig is voor hun taak in het jeugdwerk, 
waarbij ook ruimte is voor het leren van elkaar. 

 
D.4.3 Kerngroepleider namens de gemeente 
Je bent kerngroepleider namens de gemeente. Dit heeft ook gevolgen, namelijk dat je, je verbonden weet met 
onze gemeente. Voor de jongeren is de kerngroepleider een gezicht van de kerk, daarmee geeft de kerngroeplei-
der een beeld van hoe de kerk is. Dit beeld moet voor een groot gedeelte overeenkomen met hoe het in werkelijk-
heid is. Tegelijk is geloven ook heel persoonlijk, en heb je, je eigen opvattingen en leg je eigen accenten. Deze ba-
lans vraagt aandacht.  
 
D.4.4 Invulling van de avonden 
De bijeenkomsten van de kerngroepjes zijn voornamelijk gericht op het bouwen van een onderlinge relatie en ver-
trouwensband. Tussen de jongeren onderling, maar ook tussen de jongeren en de kerngroepleider. Van de kern-
groepleider vraagt dit om de jongeren te laten meelopen in je leven, dit heeft alles te maken met transparant zijn, 
echt zijn. Je niet beter voor de doen dan je bent, en je kwetsbaar durven op te stellen. Uiteraard binnen (persoon-
lijke) grenzen. Een document wat hierbij kan helpen (eventueel later in herziende vorm), zijn de groeitermen. Dit 
document geeft thema’s en richtlijnen die kunnen helpen bij het vormgeven van deze avonden. Deze dienen niet 
als leidraad voor de avonden, maar helpen wel om aan te sluiten bij de ontwikkelingen van de jongeren en de in-
houden die we als gemeente belangrijk vinden om onze jongeren mee te geven. In de bijlage komt een opzet, 
waarbij we bij de verschillende groeitermen werkvormen gaan verzamelen. Dit is een document wat we de ko-
mende jaren verder uit kunnen werken.  
 
D.4.5 Activiteitencommissie 
Deze commissie is er om alle de tieners en jongeren van de gemeente te verbinden door op een ontspannen ma-
nier door middel van sport en spel elke maand een grote activiteit te organiseren voor alle tieners en jongeren van 
de gemeente.    
 
D.4.6 Groeiplekken 
Groeiplekken zijn plaatsen in of buiten de gemeente waar jongeren andere/oudere gemeenteleden kunnen ont-
moeten en waar ze iets mogen zien, leren en ervaren hoe je deze mensen christen zijn in de gemeente of in de 
praktijk. 
 
D.5 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. 
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 
stuurgroep.  
De clubs en verenigingen zorgen zelf voor het bijhouden van hun financiën. Jaarlijks wordt een financieel overzicht 
voorgelegd aan de penningmeester van de stuurgroep. 
Van alle leden van de kerngroepen vragen we een vrijwillige bijdrage, waarin we een richtbedrag noemen om de 
kosten van de kerngroepen en de activiteitencommissie te kunnen dekken. Hierover zullen we als stuurgroep ook 
communiceren in ons kerkblad.  
De jeugdcommissie heeft een aantal donateurs die jaarlijks een acceptgiro ontvangen. Voor bijzondere uitgaven of 
het aanzuiveren van tekorten kan de stuurgroep een beroep doen op het kerk-rentmeesterlijk beheer. De 
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stuurgroep heeft een eigen penningmeester. Financiële verantwoording wordt afgelegd aan de stuurgroep en aan 
het kerk-rentmeesterlijk beheer. 
 
D.6 Beleidsvoornemens en doelstellingen 

• Uitwerken hoe het jeugddiaconaat en de groeiplekken een vaste en structurele plaats krijgen in de nieuwe 

opzet van het jeugdwerk.  

• Zorgen voor een duidelijke communicatie met alle geledingen en een plaats waar we alle documenten en 

handleidingen kunnen verzamelen, bij voorkeur in Office 365 (teams).  

• Deze beleidsperiode willen we de ‘Groeiplekken’ verder uitwerken. Binnen de stuurgroep stellen we een 

lijst op met mogelijke groeiplekken en werken deze verder uit. Ook stellen we een omschrijving op van een 

Groeiplekkencoördinator, die we benoemen binnen de stuurgroep, hij/zij brengt de groeiplekken onder de 

aandacht van de kerngroepleiding en de tieners.   

• De Connectcommissie gaat zich in samenspraak met het JAO bezinnen op het doel en de doelgroep van 

de Connect. Daarna bekijkt de commissie via welke kanalen en op welke manieren ze het doel en de doel-

groep het beste kunnen bereiken. 
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Bijlage E 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 bij-
zonder (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 con-
tacten 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.  
 
E.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. 
 
Beleidsvoornemen: 

• Continueren van de zondagsschool. 
 
E.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).  
 
E.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. Het initiatief hiervan ligt bij het ministerie. 

 
E.4 Catechese aan anders begaafden 
Voor een groep anders begaafde 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. 

• Coördineren terugkoppeling naar AK / verantwoordelijke ambtsdrager 
 
E.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. 

 
E.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 mogelijk 
dat de kerkenraden op de hoogte zijn van het bestaan van een huiskring. Ook bestaat 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 
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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.  
 
E.7 Kerk en Israël 
Door de algemene kerkenraad is een commissie Kerk en Israël ingesteld. De commissie heeft tot taak de ge-
meente te informeren over haar relatie met Israël en na te denken over de mogelijkheden om de betrekkingen te 
verdiepen. 
De commissie zal trachten de Bijbelse visie op Israël in de gemeente te verbreiden door: het geven van voorlich-
ting over de relatie met het volk van Israël door artikelen in het kerkblad op de website en in de app; 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. We willen invulling geven aan de onopgeefbare 
verbondenheid van de kerk (gemeente) met het volk Israël. 
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Bijlage F Vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk beheer 
 
F.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.  
 
F.1.1.  Samenstelling  
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit negen broeders. Per wijkgemeente hebben er twee ouderling-kerk-
rentmeesters zitting en één kerkrentmeester die door de AK wordt benoemd. 
 
Beleidsvoornemen: geen 
 
F.1.2.  Verantwoordelijkheden 
Binnen het college zijn de taken onderverdeeld in zes deelverantwoordelijkheden: 

- Bouwkundig beheer  
- Financiën & administratief beheer 
- Installatietechnisch beheer  
- de Parel  
- Personeel & vrijwilligers  
- Veiligheid & risicoïnventarisatie 

Elk van deze deelverantwoordelijkheden zijn ondergebracht bij een kerkrentmeester, die aan het hoofd staat van 
een ondersteunende commissie. 
Naast de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, die kerkordelijk zijn vastgesteld en door voordracht 
van het college door de AK worden benoemd, regelen de broeders binnen het college onderling wie aan het hoofd 
staat van de verschillende commissies. 
 
Beleidsvoornemen: 

• Vanuit de behoefte om de verantwoordelijke kerkrentmeesters meer te ontlasten is de afgelopen beleids-
periode gestart met het breder optuigen van ondersteunende commissies. In de komende periode zal wor-
den geëvalueerd of de belasting tussen de kerkrentmeesters onderling recht evenredig verdeeld is. 

 
F.2.  Gebouwen  
Beleidsvoornemen:  

• Uitvoeren van het onderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan en de daaraan gerelateerde meerja-
renbegroting (MJOB).  

• Voor alle in eigendom van de gemeente zijnde gebouwen zal een gebouwenbeheerder worden aange-
steld, die toeziet op het bouwkundig beheer. Deze gebouwenbeheerder krijgt mandaat van het college om 
ad hoc zaken aan te pakken wanneer de urgentie daarom vraagt. 

 
F.2.1.  Kerken  
Beleidsvoornemen:  

• Het college van kerkrentmeesters waakt voor de instandhouding van de eredienst en heeft als primaire 
doelstelling dat er voldoende ruimte is zodat het Evangelie kan worden gepredikt, de sacramenten kunnen 
worden bediend en de Naam van God in het openbaar kan worden aangeroepen en verheerlijkt. 

• Voor het gebruik van de kerkgebouwen buiten erediensten en rouw- en trouwdiensten om is toestemming 
van het college vereist. Voor verhuur aan derden buiten de eigen gemeente houdt het college zich het 
recht voor om een vergoeding te vragen ter bestrijding van de onkosten. Voor alle bijeenkomsten geldt dat 
Schriftlezing en gebed een plaats moet hebben tijdens het samenzijn. De bepalingen voor verhuur worden 
in een overeenkomst vervat. De koster is regelingsbevoegd om afspraken te maken met de huurder over 
praktische zaken. 

• Met betrekking tot de veiligheid zal jaarlijks het evacuatieplan in de beide kerkgebouwen worden geoefend 
en geëvalueerd. 

• Waarborgen dat er voldoende BHV’ers aanwezig zijn in de erediensten. Zo nodig hier de opleiding voor 
aanbieden en financieren. 

• Opstellen van de risicoïnventarisatie (RIE) voor een periode van vijf jaar zodat deze jaarlijks middels een 
checklist nagelopen kan worden. 
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F.2.2.  Oude Kerk  
Beleidsvoornemen:  

• Ten einde de instandhouding van de monumentale toren te waarborgen, zal hier groot onderhoud aan wor-
den verricht. Om dit te financieren zal er naast de SIM subsidie van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed 
gezocht worden naar fondsen die aanvullend kunnen bijdragen. 

• In de afgelopen periode is er naar de wens van de dienstdoende wijkkerkenraden breed geïnvesteerd in 
het geluid, in het realiseren van kerk-tv en in het plaatsen van schermen om de liturgie te projecteren. Met 
betrekking tot het weergeven van liedteksten zijn er licenties aangekocht die schending van het auteurs-
recht voorkomen.  

• De verouderde noodverlichting zal worden vervangen voor meer energiezuinige armaturen. 
 
F.2.3.  Nieuwe Kerk  
Beleidsvoornemen:  

• Inventariseren, voorbereiden en wellicht uitvoeren van restauratie van het orgel. 

• Voorbereidend onderzoek verrichten naar de staat van de elektronische installaties. 
 
F.2.4.  Pastorieën  
Beleidsvoornemen:  

• Uitvoeren van het onderhoud zoals dit is vastgesteld in de meerjarenbegroting. 

• Adequaat handelen bij veranderingen die betrekking hebben op de bewoners van de pastorieën, voor zo-
ver dit de taak van het college raakt. Hierbij wordt een redelijke en billijke omgang betracht. 

 
F.2.5.  De Parel  
Het zalencentrum De Parel is als verenigingsgebouw door de Hervormde Gemeente gebouwd in 1971. Het zalen-
centrum biedt in de eerste plaats onderdak aan het vereniging- en kringwerk en in toenemende mate aan diensten 
van de eigen gemeente. Verder is er vanaf het begin sprake geweest van commerciële verhuur om het zalencen-
trum betaalbaar te houden. In de jaren '90 zorgde het centrum zelfs voor een positieve cashflow ten bate van de 
Hervormde Gemeente. Het laatste decennium lukt het – ondanks verregaande verbouwingen en vernieuwingen - 
niet om als zalencentrum kostendekkend te functioneren.  
Als gevolg van een veranderde opzet wordt er minder gebruik gemaakt van de Parel door het (klassieke) jeugd-
werk. Hier staat tegenover dat er, door de coronapandemie, 's zondags twee diensten worden gehouden door de 
eigen gemeente.  
 
Beleidsvoornemen:  

• Het strategisch plan dat afgelopen beleidsperiode is opgesteld bij de verbouwing is erop gericht het exploi-
tatietekort weg te werken. 

 
F.3.  Financiën  
Beleidsvoornemen:  

• De financiële ontwikkelingen nauwlettend volgen en zo nodig maatregelen te treffen om inkomsten en uit-
gaven met elkaar in overeenstemming te brengen.  

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

• Erfstellingen, legaten of schenkingen worden uitsluitend beneficiair aanvaard. 

• Het beheren van de verzekeringsportefeuille en daar waar nodig aanpassen aan de omstandigheden. 
 
F.4.  Ledenadministratie  
Beleidsvoornemen:  

• Zorgdragen dat er voldoende sleutels zijn voor LRP zodat de bevoegden die betrokken zijn bij het pasto-
raat dit kunnen raadplegen. 

• Het actueel houden van de registers van de gemeente zoals dit kerkordelijk is vastgesteld. 
 
F.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.  

• Uitbreiden van de redactie t.b.v. de continuïteit. In de afgelopen beleidsperiode is het aantal redacteuren 
reeds opgeschaald naar vijf personen, maar de zoektocht naar een extra redactielid is nog lopend.  

 
F.6.  Personeelsvoorziening  
Beleidsvoornemen:  
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• Het behouden van drie predikantsplaatsen met volledige aanstelling beschouwt het college als één van zijn 
kerntaken.  

 
F.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.   

• Inventarisatie opmaken van het elektrisch handgereedschap (denk aan stofzuigers/strijkijzer/haspels) en 
overige hulpmiddelen (denk aan huishoudtrapjes etc.) en daaraan een jaarlijkse keuring koppelen. 

 
F.8.  Kerkelijk bureau  
Beleidsvoornemen:  

• Handhaven van de huidige functie van de financieel-administratief medewerker.   
 
F.9.  Archief  
In de afgelopen beleidsperiode zijn de essentiële stukken tot 1975, die kerkordelijk bewaard dienen te worden, on-
dergebracht in het Regionale Archief in Dordrecht.  
Het fysieke archief van na 1975 bevindt zich in de kluis in de Oude Kerk en gedeeltelijk op de zolder boven de 
jeugdzaal. Met betrekking tot de doopregisters en de registers van belijdende lidmaten zijn er replica's in de kerk 
aanwezig.   
 
Beleidsvoornemen: 

• Inzage in registers en stukken kan alleen plaatsvinden in het bijzijn van een lid of vertegenwoordiger van 
het college van kerkrentmeesters. 

• Werken aan de overname van het archief van de huidige archivaris en daar waar mogelijk digitaliseren van 
het archief. 
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Bijlage G 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. 


