
 

HERVORMDE GEMEENTE 
 

TE 
 

POEDEROIJEN   

 
EN   

 
LOEVESTEIN 

 

 

BELEIDSPLAN 2015-2020 
 

 

‘SAMEN LEREN GELOVEN’ 

 



2 

 

Inhoud           pag. 

 

Voorwoord           2 

 

1 Inleiding           3 

   

2 Gemeentevisie          4 

 - visie, perspectief, missie         

 

3 De Gemeente          4 

 - 3.1 De plaats van de kerkelijke gemeente 

 - 3.2 De plaats van de ambten in de gemeente 

 - 3.3 De plaats van de generaties in de gemeente 

 - 3.4 De plaats van de moderne communicatiemiddelen  

 

4 De vierende Gemeente         9 

 - 4.1 Orde van dienst 

 - 4.2 Sacramenten 

 - 4.3 Bijzondere diensten 

 - 4.4 Formulieren 

 

5 De lerende Gemeente          14 

 - 5.1 Algemeen 

 - 5.2 Huidige situatie  

 - 5.3 Catechese 

 - 5.4 Jeugdwerk 

 - 5.5 Volwassenenvormingswerk 

 - 5.6 Toerusting ambtsdragers en leidinggevenden 

 

6 De pastorale Gemeente          16 

 - 6.1 Algemeen 

 - 6.2 Werkwijze Pastoraat 

 

7 De dienende Gemeente          17 

 - 7.1 Het diaconaat algemeen 

 - 7.2 Werkwijze diaconaat 

 - 7.3 werkgroepen 

 

8 De missionaire Gemeente         18 

 - 8.1 Algemeen 

 - 8.2 Werkwijze apostolaat 

 - 8.3 Zendingsbussen 

 

9 De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden    19 

- 9.1 Algemeen 

- 9.2 Taken van de kerkrentmeesters 

- 9.3 Rekening en begroting 

 

10 Tenslotte           21 

 

 

 

 

 



3 

 

VOORWOORD 

 

 

Samen bent u het lichaam van Christus, en ieder 

afzonderlijk Zijn leden.  

(1 Korinthe 12:27) 

 

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Inhoudelijk sluiten 

we dicht aan bij het vorige beleidsplan. Veel bestaand beleid wordt gecontinueerd en uitgebouwd. 

Tegelijkertijd vindt u ook nieuwe elementen. Zo is er voor gekozen om een tweetal brandpunten te 

formuleren, twee onderdelen van gemeente-zijn waar we ons als gemeente in de komende vier jaar 

op concentreren.  

Op basis van wat tijdens gemeente-avonden naar voren is gebracht en na bezinning van de 

kerkenraad is ervoor gekozen om ons in de komende vier jaar met name te richten op 1) het 

vorming- en toerustingswerk en 2) het jeugdwerk. De keus voor deze twee brandpunten houdt niet 

in dat de andere onderdelen van het gemeente-zijn minder belangrijk zijn. Wel menen we dat in de 

huidige tijd en omstandigheden van onze gemeente, juist deze onderdelen in het bijzonder onze 

aandacht en tijd verdienen.  

Onder het vorming- en toerustingswerk verstaan we alle activiteiten waarbij het samen leren 

geloven centraal staat. In een tijd waarin de kennis van de Bijbel afneemt en veel gemeenteleden het 

als moeilijk ervaren om onder woorden te brengen wat men gelooft, verlangen we er naar dat hier 

verandering in komt. Om jong en oud te laten groeien in geloofskennis en vertrouwen op God 

willen we de activiteiten in de gemeente met een ‘lerend’ karakter voortzetten en zo nodig te 

versterken.  

Wat het tweede brandpunt beschouwen wij het van onschatbare waarde dat kinderen en jongeren al 

vroeg in hun leven leren wat het is om volgeling van Jezus Christus te zijn in deze wereld. We leven 

in een tijd en cultuur waarin veel jongeren afhaken en de kerk de rug toekeren. Daarbij ondervinden 

veel ouders moeite om het geloof over te dragen en voor te leven aan hun kinderen. Vandaar dat we 

ons in de komende jaren in het bijzonder willen richten op dit onderdeel van gemeente-zijn.   

Naast de genoemde brandpunten spreken we het verlangen uit dat we als gehele gemeente mogen 

groeien in liefde tot God en de naaste. Bij die naaste denken we niet alleen aan de broeders en 

zusters van de gemeente maar ook aan allen in onze omgeving die niet geloven. 

Door samen eensgezind en in onderlinge liefde het lichaam van Christus te zijn, mogen we er op 

vertrouwen dat mensen zich aangetrokken weten tot onze gemeente.  

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de volgende titel van het beleidsplan: ‘Samen leren 

geloven’ . We hopen van harte dat God Zijn zegen wil verbinden aan de voorgenomen plannen 

opdat het tot opbouw mag zijn van Zijn gemeente en tot eer van Zijn Naam. 

 

 

De kerkenraad 
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1. INLEIDING. 

 

Voor u ligt het beleidsplan 2015-2020 van de Hervormde Gemeente te Poederoijen en Loevestein. 

Het is een vervolg op het beleidsplan 2010-2014 en is ook mede op basis daarvan opgesteld.  

Voorafgaand aan de beschrijving van het beleid is de visie op het gemeente-zijn geformuleerd. 

Deze visie is leidend voor de wijze waarop het beleid is beschreven.  

Het beleidsplan heeft de volgende structuur: 

 

- De vierende gemeente 

- De lerende gemeente 

- De pastorale gemeente 

- De dienende gemeente 

- De missionaire gemeente 

 

Aan elk van deze aspecten van gemeente-zijn zal in bezinnende, beleidsvormende en toerustende 

zin in de komende beleidsperiode aandacht geschonken worden. Als overkoepelend thema van dit 

beleidsplan hebben we als kerkenraad gekozen voor: ‘Samen leren geloven’. Hiermee wordt tot 

uitdrukking gebracht dat  in de komende 4 jaar in het bijzonder het jeugdwerk en vorming- en 

toerustingswerk centraal zal staan. 

 

In het bezinningsproces  kan op elk van deze onderdelen aangegeven worden: 

a) hoe de huidige situatie is;  

b) hoe we haar graag zouden zien; 

c) welke weg daar naar toe zou kunnen leiden. 

Langs deze weg worden de bouwstenen gevormd voor een volgende beleidsperiode. 

 

De beleidsoverwegingen voor de komende jaren staan bij elk hoofdstuk apart vermeld. 

Jaarlijks in de maand september zal er een evaluatie gehouden worden om na te gaan tot welke 

effecten, resultaten en afspraken de beleidsoverweging hebben geleid. 

 

Met dit beleidsplan correspondeert de plaatselijke regeling zoals bedoeld in kerkorde en ordinanties 

 

Aan dit beleidsplan is gewerkt in het geloofsbewustzijn van wat de dichter van Psalm 127 schrijft: 

‘Zo de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan’ 
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2. GEMEENTEVISIE HERVORMDE GEMEENTE POEDEROIJEN EN LOEVESTEIN. 

 

VISIE 

Gods toewending tot de wereld 

-   God de Vader heeft Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld gezonden om mensen te redden 

van hun verlorenheid. 

- Hij wil hen door het geloof laten delen in het heil als vrucht van het werk van de Heilige 

Geest. 

-  Hij wil hen op deze wijze tot hun bestemming brengen in een leven dat gericht is op Gods 

eer. 

-  Hiertoe vergadert Hij Zich een gemeente die Hij ten eeuwigen leven heeft verkoren. 

 

Gods gemeente en haar verwachting 

- De Hervormde Gemeente van Poederoijen en Loevestein – behorend tot de Protestantse 

Kerk in Nederland - is een plaatselijke gestalte van de heilige algemene christelijke kerk. 

- Zij behoort daarmee tot de wereldwijde gemeente van Christus 

-  Zij strekt zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uit naar de komst van het 

Koninkrijk van God. 

 

PERSPECTIEF 

Opdracht 

-  Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de gemeente de opdracht het Woord van 

God te horen en te verkondigen. 

- Zij verkondigt dat in Christus het Koninkrijk van God op aarde gekomen is en komen zal. 

- Zij weet zich gedragen door het belijdend getuigenis van het voorgeslacht 

- Het is haar opdracht de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede 

 

MISSIE 

Roeping 

-  Op grond van Gods beloften en opdracht is de gemeente geroepen aan het eren en dienen 

van God gestalte te geven. 

- Zij komt daartoe samen in de eredienst  

- Zij is daartoe geroepen tot de opbouw van de gemeente in organisatie en vorming en 

toerusting 

- Zij vervult haar taak in de herderlijke zorg van de gemeenteleden 

- Zij draagt haar geloof uit in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid 

- Zij verstaat haar missionaire taak in evangelisatie en zending 

 

 

3. DE GEMEENTE. 

 

3.1 De plaats van de kerkelijke gemeente 

 

3.1.1 Ligging 

- De Hervormde Gemeente van Poederoijen en Loevestein is één van de gemeenten, die vanwege 

Gods genade en krachtens Zijn verbond rondom Woord en sacrament worden vergaderd.  

- Zij maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 

- Deze Hervormde Gemeente weet zich in dankbare gehoorzaamheid gebonden aan de Heilige 

Schrift. Zij onderschrijft wat hierover beleden wordt in de Nederlandse geloofsbelijdenis (Art.II 

t/m VII).  

- Zij wil in de toekomst, ook binnen de PKN, het gereformeerde belijden bewaren, zich daardoor 

laten leiden en dat bevorderen, zoals moge blijken uit de ondertekening van de Verklaring van 

verbondenheid met de gereformeerde belijdenis, die door het moderamen van de generale synode 
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van de Nederlandse Hervormde Kerk, met instemming van het triomoderamen bij schrijven van 

15 mei 2003 aan de kerkenraden is toegezonden (zie de tekst van de verklaring in bijlage 1)  

- De Hervormde Gemeente Poederoijen en Loevestein weet zich geplaatst midden in de 

Protestantse Kerk in Nederland en weet zich verbonden met de Hervormd Gereformeerde 

traditie. 

 

3.1.2 Plaatselijke situatie 

- De Hervormde Gemeente van Poederoijen en Loevestein bevindt zich binnen de burgerlijke 

gemeente Zaltbommel. In voorkomende gevallen zal de Hervormde Gemeente graag contact 

onderhouden met genoemde burgerlijke gemeente. De Hervormde Gemeente staat een goed 

contact tussen de kerkelijke en burgerlijke gemeente voor. 

- Het dorp Poederoijen, dat ongeveer 1000 inwoners telt, heeft naast de Hervormde Gemeente ook 

een Hersteld Hervormde Gemeente, een Christelijke Gereformeerde Kerk en een Gereformeerde 

Gemeente. Behoudens in bijzondere gevallen is er geen contact met de andere gemeenten. 

- De Hervormde Gemeente van Poederoijen en de Hervormde gemeente van Loevestein waren 

vroeger twee afzonderlijke gemeenten, met ieder een eigen predikantsplaats. Door Koning 

Willem III werden rond 1866 de beide gemeenten samengevoegd, zodat de Hervormde 

Gemeente van Poederoijen en Loevestein ontstond. In het begin van deze samenvoeging was er 

op Slot Loevestein een garnizoen van het leger, dat onder de pastorale zorg van de Hervormde 

Gemeente viel. Later was er geen sprake meer van permanente bewoning. Nu wordt het slot weer 

bewoond. Leden die dat betreft vallen weer onder de pastorale zorg van de Hervormde 

Gemeente. 

- Bij het ingaan van de beleidsperiode telt de Hervormde Gemeente ongeveer 100 pastorale 

eenheden en 239 zielen. Er zijn 76 belijdende leden. Deze gegevens zijn volgens het register 

nadat een definitieve ontvlechting heeft plaats gehad.  

 

Beleidsoverweging: 

 In de komende periode zal worden gekeken of en hoe er contacten kunnen worden gelegd 

met de Christelijk Gereformeerde kerk, de Gereformeerde Gemeente en de Hersteld 

Hervormde kerk ter plaatse. 

 

3.2 De plaats van de ambten 

De Bijbel leert ons dat Christus, om Zijn gemeente bijeen te brengen, te hoeden en te bewaren de 

ambten heeft ingesteld. Als dienaren van Christus vertegenwoordigen de ambtsdragers in het 

midden der gemeente Zijn gezag over haar (NGB, art.31). Anderzijds is de kerkenraad ook door 

wettige verkiezing een vertegenwoordiging van de gemeente. 

 

3.2.1 De kerkenraad 

- De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Poederoijen en Loevestein bestaat uit één 

predikant, drie ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters en drie diakenen.  

 Samen hebben zij de volgende taak: 
o zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang van de verkondiging van het Woord van 

God en de bediening van de sacramenten; 

o zij zijn geroepen tot herderlijke zorg aan allen die tot de gemeente behoren; 

o zij zijn gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden; 

o zij zijn belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente. 

 De predikant is geroepen tot de dienst van het goddelijke Woord, van de sacramenten en 
van de gebeden in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van de 

Bijbel. Die zijn van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg. 

Hiertoe behoort ook het benutten van de geldende regelingen voor permanente educatie, 

waartoe de kerkenraad hem graag de ruimte en de mogelijkheden biedt.  

 De ouderling is geroepen herderlijke zorg te besteden aan de gemeente als gemeenschap. 
Hij heeft, samen met de predikant, het opzicht over leer en leven van de gemeente.  

 De ouderling-kerkrentmeester behartigt de materiële belangen van de gemeente. 
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 De diaken is geroepen tot de opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in eigen 
omgeving, eigen land en daarbuiten. Ook het dienen aan de tafel des Here behoort tot zijn 

taak. 

 De kerkenraad acht in zijn verstaan van en in gehoorzaamheid aan de Bijbel, het ambt alleen 
toegankelijk voor de mannelijke, belijdende leden van de gemeente. Dit verstaan wil in geen 

enkel opzicht discriminerend zijn voor de vrouwelijke leden van de gemeente. In vele 

andere verbanden dienen ook de vrouwelijke leden in de werkzaamheden van de gemeente. 

 

3.2.2 Verkiezingen 

- De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente 

gekozen, mits zij aan hun kerkelijke verplichtingen hebben voldaan.  

- De wijze waarop dat geschiedt wordt eens per zes jaar (zesjaarlijkse stemming) bepaald.  

- De gebruikelijke wijze van verkiezing in onze gemeente houdt in, dat de gemeente wordt 

gevraagd namen in te dienen voor een vacature, waarna de kerkenraad (na kennisname van de 

ingediende namen) een dubbeltal opstelt waaruit de gemeente kiest. 

- In het najaar van 2016 zal de zgn. zes jaarlijkse stemming gehouden moeten worden. Deze 

bepaalt voor de periode 2017 t/m 2022 de wijze van verkiezen. 

 

Beleidsoverweging: 

 De kerkenraad overweegt om de gemeente te adviseren de tot nu toe gebruikelijke wijze van 

verkiezen aan te passen. 

 

3.2.3 Werkwijze van de kerkenraad 

- De kerkenraad vergadert in de regel tien maal per jaar. Vaste agendapunten voor de 

kerkenraadsvergaderingen zijn:  

 enige vorm van gezamenlijk Bijbelonderzoek; 

 voortgang van en bezinning op het werk in prediking, pastoraat en catechese; 

 het verslag van de diakenen en de kerkrentmeesters; 

 regelmatig wordt de arbeid van de predikant besproken; 

 regelmatig doen de ingestelde kerkenraadscommissies verslag van hun werk.  

 ook worden de begrotingen en jaarrekeningen van kerkrentmeesters en diakenen jaarlijks 
besproken.  

- Van de arbeid van de ambtelijke vergaderingen van de classis Bommel doet degene, die 

Poederoijen en Loevestein daar vertegenwoordigt, verslag in de kerkenraad. Belangrijke zaken 

worden vooraf in de kerkenraad besproken.  

- De kerkenraad ziet er ook op toe dat de toerusting van de gemeente tot genoemde missionaire, 

diaconale en pastorale arbeid in voldoende mate plaatsvindt. Die toerusting kan plaats vinden in 

enkele kerkdiensten, kringwerk, cursussen, e.d. 

 

Beleidsoverwegingen: 
 Gedachten ontwikkelen met het oog op het in stand houden dan wel uitbreiden van de 

predikantsplaats. 

 Bezinning op de ontwikkelingen binnen de PKN. 

 Bezinning op de eventuele ontwikkelingen in de andere plaatselijke kerken, en de mogelijke 

gevolgen daarvan voor de Hervormde Gemeente te Poederoijen.  

 Bezinning op de vraag of de arbeid van de kerkenraad wijziging en/of aanvulling behoeft. 

 De kerkenraad ziet er op toe dat regelmatig een commissie wordt uitgenodigd. 

 

3.3 De plaats van de generaties in de gemeente 

- Wanneer we over de gemeente van Christus spreken als ‘Gemeente als gemeenschap van het 

Woord’, dan ligt daarin principieel opgesloten dat alle leden van de gemeente daar een 

volwaardige plaats innemen. Daarin kan wel een onderscheiding aangebracht worden in 

betrokkenheid, hetzij als dooplid of belijdend lid. Daarbij rekent de gemeente ook tot haar 
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gemeenschap de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden, evenals degenen die blijk geven 

van verbondenheid met de gemeente. (KO. Art. III.4) 

- Gezamenlijk dragen we verantwoordelijkheid, voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van 

allen die tot de gemeente behoren. Er zijn in het leven van de gemeenteleden echter 

leeftijdsfasen die om bijzondere aandacht vragen.  

- De kinderen en de jongeren ontvangen leiding en begeleiding in de opvoeding tot volwassenheid 

en bij het komen tot en het groeien in het geloof. Het is de generatie die van de Here God de 

opdracht zal ontvangen om de dienst van de oudere generaties over te nemen.  

- De gemeente heeft zorg te dragen dat er voor de kinderen en jongeren mogelijkheden zijn om 

zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke gemeenteleden. Daarom is de gemeente voor kinderen 

en jongeren een oefenplaats voor het hele leven.  

- Op alle onderdelen van het gemeenteleven dient er ruimte te zijn waar de kinderen en jongeren 

in hun ontwikkeling een plaats hebben. 

- De ouderen, hebben hun verantwoordelijkheid in de gemeente gedragen en beleven een periode 

waarin zij die verantwoordelijkheden overdragen aan de jongere generaties. Met hun ervaring en 

volwassen geestelijk leven zijn zij van groot belang voor de voortgang van de dienst van God in 

de gemeente. Jongeren rusten met hun bestaan voor een belangrijk deel op het getuigenis van het 

voorgeslacht. Op alle onderdelen van het gemeenteleven is en blijft hun inbreng daarom van 

groot belang. 

- In het proces van ouder worden ontvangen de ouderen zelf extra pastorale zorg, begeleiding en 

ondersteuning. Bijzondere aandacht vraagt dat van de jongere generaties voor onze ouderen in 

pastorale en diaconale zin. 

 

3.3.1 De jongere generatie 
- De jongere generatie heeft op dit moment in de gemeente een duidelijke plaats.  

- Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad krijgt het werk onder en met de kinderen en 

jongeren aandacht.  

- De vormen van kinder- jeugd- en jongerenwerk zijn overwegend gericht op de vorming van de 

kinderen en jongeren en op de gemeenschap onder leeftijdgenoten. Dit is op te maken uit de op 

dit moment bestaande vormen. Op te merken is dat in de gemeenschapsactiviteiten ook steeds 

een vormend aspect is verwerkt. Er is een duidelijke structuur zichtbaar. 

 

 Beleidsoverweging: 

 In de komende beleidsperiode zal worden nagedacht over mogelijke initiatieven om de 

verschillende generaties met elkaar in contact te brengen. 

 Nagedacht zal moeten worden over initiatieven  waarmee we de middengroep (20 tot 65 

jaar) van de gemeente beter kunnen bereiken. 

 

3.3.1.1 De huidige situatie 

- Bovengenoemde structuur is zichtbaar in de momenten waarin jongeren op dit moment bereikt 

worden. 

 

Vorming 

 opvoeding thuis en op school (0-18 j) 

 ere- en leerdiensten – (4 – 80+ j) 

 zondagsschool – (4 - 11 j) 

 catechisatie – (12 - 18 j) 

 belijdeniscatechisatie – (18+) 

 

Gemeenschap 

 erediensten (4 - 80+ j) 

 kindercrèche tijdens de eredienst (0-6 j) 

 vakantie bijbeldag ( 4-12 j) 



9 

 

 kinderclub – groep 3 t/m 5. 

 Jeugdclub –  groep 6 t/m 8. 

 Jongeren 12+ voortgezet onderwijs. 

- In principe is er langs deze weg een mogelijkheid om alle jongeren op twee manieren te bereiken 

en hen die plaats te geven die hen toekomt in het geheel van de gemeente. 

- De vraag is of zij in alle onderdelen van het gemeente zijn zich zo kunnen ontplooien als nodig is 

en die aandacht ontvangen waarop zij recht hebben. Bij de beleidsvorming op de diverse 

afzonderlijke aspecten van het gemeente zijn zal dat steeds moeten worden bezien. 

 

Beleidsoverweging: 

 Gestreefd wordt naar een actiever onder de aandacht brengen van de toerusting onder 

leidinggevenden. 

 Waar mogelijk en nodig dient de betrokkenheid van de kerkenraad met het kinder- en 

jongerenwerk te worden geïntensiveerd. Om aan deze intensivering gestalte te geven, 

behoort het benoemen van een jeugdouderling of diaken naast de predikant tot de 

mogelijkheden, om de continuïteit van het jeugdwerk te bevorderen. 

 Gekeken zal moeten worden naar welk deel van de jongeren wel en welk deel niet wordt 

bereikt. 

 

3.3.2 De oudere generatie 

- Voor de ouderen is in de gemeente speciale aandacht. Naast het gewone huisbezoek ontvangen 

gemeenteleden van 65 jaar en ouder jaarlijks extra bezoek. Extra zorg is er bij ziekte en rond het 

sterven van gemeenteleden. De gemeenschap wordt bevorderd door de contactmiddagen.  

- Voor ouderen is er de mogelijkheid de erediensten thuis mee te beleven. Bij bijzondere diensten 

wordt vooraf een orde van dienst bezorgd. 

 

Beleidsoverweging: 
 Bezinning op de vraag welk beleid in de toekomst nodig zal zijn bij de toenemende 

vergrijzing. 

 

3.4 De plaats van de moderne communicatiemiddelen 
- Goede communicatie is een van groot belang ook binnen de Christelijke gemeente.  

- Daarbij zijn de moderne communicatiemiddelen onmisbaar op veel onderdelen van het 

gemeentewerk. Informatie-, geluid-, en beeld- middelen zijn toepasbaar in de eredienst, het 

toerustingswerk en voor goede en snelle informatie van de gemeenteleden. Ook binnen onze 

gemeente wordt van deze middelen gebruik gemaakt.  

- De jongere generatie binnen de gemeente, die meer dan de oudere generatie met deze middelen 

opgroeit, maakt het noodzakelijk om goed beleid in dezen te ontwikkelen. 
 

Beleidsoverweging: 

 Gekeken zal moeten worden hoe we de wijze van communicatie in de gemeente kunnen 

verbeteren. 

 De mogelijkheid van het instellen van een communicatiecommissie dient te worden 

onderzocht op zijn werkbaarheid. 

 Bezinning op de plaats van de sociale media in het leven van de gemeente en eredienst. 
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4. DE VIERENDE GEMEENTE. 

 

De eredienst is het hart van het gemeenteleven. Het is het belangrijkste ontmoetingsmoment tussen 

de Here God en Zijn gemeente. Zij eert daarin de Drie-enige God. Zij viert daarin de gemeenschap 

met Hem, door te luisteren naar Zijn stem en te antwoorden in gebed, lied en gaven. Zij beoefent tot 

versterking van het geloof die gemeenschap ook in het vieren van de sacramenten. In en vanuit de 

eredienst geeft de gemeente vorm aan het dienen van God en de naaste in het gehele leven en 

samenleven. 

 

4.1 Orde van dienst 

De orde van dienst in de erediensten is gerelateerd aan de wijze zoals deze ten tijde van de Geneefse 

reformatie is ontwikkeld.  

Zij kent als vaste onderdelen: 

– Mededelingen 

– Voorzang 

– Stil gebed 

– Votum en groet 

– Gemeentezang 

– De lezing van de wet of het belijden van het geloof 

– Gemeentezang 

– Gebed om de opening van het Woord 

– Schriftlezing 

– Gemeentezang 

– Prediking 

– Gemeentezang 

– Dienst der gebeden 

– Dienst der offeranden 

– Gemeentezang 

– Zegen 

– Gemeente stemt in met het amen uit gezang 456: 3. 

 

4.1.1 Prediking 

- De prediking vormt het hart van de zondagse eredienst. Daarin wordt het heil des Heren 

geproclameerd. Zij wordt in de Bijbel ook de bediening der verzoening genoemd (2 Kor.5:11-

21), waardoor de Here zondaren roept en tot het geloof in Jezus Christus brengt en het geloof 

versterkt. 

- De Bijbel is bron en norm voor deze prediking; deze prediking dient in overeenstemming te zijn 

met het belijden van de kerk, zoals dat verwoord is in de vroeg christelijke belijdenisgeschriften, 

te weten: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de 

Geloofsbelijdenis van Athanasius, en met de volgende belijdenissen van de Reformatie, te 

weten: de Catechismus van Heidelberg, de Catechismus van Genève, de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.  

- In de morgendiensten wordt het Woord van God verkondigd vanuit het Oude en/of Nieuwe 
Testament, terwijl de avonddiensten zo mogelijk leerdiensten zijn, waarbij de Heidelbergse 

Catechismus, dan wel delen uit de hierboven genoemde belijdenisgeschriften, of één van de 

brieven uit het Nieuwe Testament worden behandeld. Doorgaans verzorgt alleen de eigen 

predikant de leerdiensten. 
 

Liturgische aanwijzingen 
- In de erediensten wordt de Herziene Statenvertaling gelezen en worden de psalmen ritmisch 

gezongen in de berijming 1773, evenals de twaalf ‘Enige Gezangen’ . Daarnaast worden er 

liederen gezongen uit de bundel Op Toonhoogte (HGJB). In de gewone diensten zijn er dit 

maximaal 2. 
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- In diensten die de kerkenraad als bijzondere diensten aanmerkt is er meer ruimte voor het zingen 

van liederen waarin het nieuwtestamentische getuigenis doorklinkt en voluit de naam van de 

Here Jezus kan worden uitgezongen.  

- Het merendeel van de liederen zal altijd gevormd worden door de Psalmen. In deze diensten zal 

gebruik worden gemaakt van een gedrukte orde van dienst.  

- In de morgendienst vindt de lezing van de wet plaats en in de avonddienst wordt het christelijke 

geloof beleden met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van 

Nicea of een gedeelte uit genoemde andere belijdenisgeschriften.  

- Tijdens de erediensten worden geen foto’s genomen, terwijl filmopnamen alleen plaats kunnen 

vinden vanuit vaste cameraposities. 

 

Beleidsoverweging: 

 De kerkenraad zal zich blijvend bezinnen op de liturgie. Hierbij streeft men ernaar om een 

standpunt in te nemen ten opzichte van het gebruikmaken van andere Bijbelvertalingen 

(bijvoorbeeld de NBV), andere berijmingen (bijvoorbeeld de Nieuwe Berijming) en andere 

liedbundels (bijvoorbeeld een toekomstige herziening OTH, liedbundel GB). 

 Ook moet gedacht worden aan de wat minder principieel maar wel gevoelig liggende zaken 

die eerder aan de orde kwamen, maar waarover geen definitieve beslissingen genomen is, 

zoals; 

o de volgorde van de inzameling van de gaven.  

o het gebruik van andere muziekinstrumenten naast het orgel. 

o de bloemengroet. 

o het aansteken van kaarsen rond advent en Pasen. 

 Verdere bezinning op de plaats van de jongeren in de eredienst blijft nodig. Waar mogelijk 

verbeteringen aanbrengen. 

 De kerkenraad denkt na op welke wijze het mogelijk te maken is om fotograferen tijdens 

diensten toe te staan. 

 

4.2. Sacramenten: 

 

4.2.1De Heilige Doop 

- Op grond van Gods genadeverbond worden de kinderen van de gemeente gedoopt. Zij die als 

kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande 

belijdenis van het geloof.  

- De Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed en de Geest 

van Jezus Christus. 

- De Heilige Doop wordt in de regel bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente.  

- De aanwezige kinderen en de kinderen van de crèche worden bij de bediening van de doop 

uitgenodigd naar voren te komen om de doopplechtigheid van dichtbij mee te beleven. De 

dienstdoende predikant zal daar op voor kinderen begrijpelijke wijze invulling aan geven. 

 

4.2.2 Pastorale zorg rondom de Heilige Doop 

- Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt een doopbezoek plaats, waar de ouders aan de hand 
van het doopformulier onderwezen worden in de betekenis van de Heilige Doop.  

- In bepaalde gevallen kan de doop worden uitgesteld maar zij zal niet gemakkelijk worden 

geweigerd, aangezien Gods genadeverbond een grote ruimte kent. 

- Aan de ouder die wel bij de doop aanwezig wil zijn maar de doopvragen niet kan beantwoorden 

kunnen na overleg eenmalig de volgende vragen gesteld worden: 

 

 Vader/Moeder.... 

 U staat hier als vader/moeder van uw kind dat gedoopt wordt. 

U bent daar ook getuige van. Omdat u hiermee akkoord gegaan bent, verzoek ik u te 

antwoorden op de volgende vragen. 

 1 Aanvaardt u dat uw kind als lid van de gemeente van Christus gedoopt wordt? 
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 2 Stemt u ermee in dat het in het Christelijk geloof zal worden opgevoed? 

3 Belooft u dat u uw man/vrouw alle hulp en ruimte zult bieden om het Evangelie van Jezus 

Christus aan uw kind door te geven? 

 Wat is hierop uw antwoord? 

 

- Een van de ouders dient in ieder geval wel in te stemmen met de vragen van het klassieke 

doopformulier 

 

4.3.1 Het Heilig Avondmaal 

- Christus heeft tot Zijn gedachtenis de viering van het Heilig Avondmaal ingesteld. Het 

Avondmaal is het teken en zegel van Zijn liefde en trouw voor zondaren. Het toont ons Zijn 

voortdurende zorg voor allen die de Here in Zijn huisgezin heeft opgenomen. 

- Alleen de belijdende leden van de gemeente worden tot deelname aan het Heilig Avondmaal 

genodigd en geroepen.  

- De kerkenraad laat hen die belijdenis van het christelijke geloof hebben afgelegd en op wie geen 

maatregelen van tucht van toepassing zijn, toe tot de dis van het Verbond. 

- Gemeenteleden die het verlangen hebben om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, maar 

geen belijdend lid zijn, vragen aan de kerkenraad toestemming voor deelname en sluiten daarna 

aan bij de belijdeniscatechese en leggen op de eerstvolgende gelegenheid geloofsbelijdenis af.  

- Het Heilig Avondmaal wordt doorgaans bediend in een morgendienst in het midden van de 

gemeente. Dit geschiedt vier maal per jaar. Indien nodig kan de viering van het Avondmaal in de 

avonddienst worden voortgezet. 

 

4.3.2 Voorbereiding en dankzegging 

- Voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal vindt de censura morum plaats. De 

bedoeling daarvan is de heiligheid van gemeente en sacrament te bewaren. 

- Op de zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt bij voorkeur in de 

morgendienst voorbereiding op het te vieren Avondmaal gehouden.  

- In de avonddienst na het gevierde Avondmaal vindt in de eredienst dankzegging voor het 

ontvangen sacrament plaats. 

 

Beleidsoverweging: 

 De kerkenraad zal nadenken over het eventueel invoeren van een bezinningsmoment in de 

week voorafgaande aan of in de week na de viering van het Heilig Avondmaal. 

 

4.3.3 Bediening van het Avondmaal bij zieken en anderen 

- In aansluiting op de avondmaalsbediening in de kerkdienst kan het Heilig Avondmaal bij zieken 

en bij hen die door omstandigheden de kerkdiensten niet kunnen bijwonen (bijv. door fobieën) 

aan huis worden bediend.  

- Naast de predikant zal daarbij minstens één ambtsdrager aanwezig zijn en zo mogelijk ook 

enkele gemeenteleden. 

 

Beleidsoverweging: 
 De kerkenraad zal nadenken over het eventueel vieren van het Heilig avondmaal met 

gemeente leden die wonen in een verzorgingshuis. 

 

4.3.4 Gasten 

- Het is mogelijk dat gasten aan de viering van het Heilig Avondmaal deelnemen. Gasten dienen 

in hun eigen kerk, met in achtneming van het hierboven in deze paragraaf gestelde (alinea 2), 

gerechtigd te zijn het Heilig Avondmaal te vieren.  

- Indien mogelijk melden deze gasten zich voor de dienst bij de kerkenraad.  
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4.4 Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overige) 

 

4.4.1 Diensten op feestdagen, Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag 

- Op genoemde dagen komt de gemeente als regel ook samen in het kerkgebouw. Meestal zal dat 

zijn in de vorm van de gebruikelijke eredienst.  

- Echter kan in sommige gevallen daarvan afgeweken worden, bijv. indien een zondag direct 

wordt gevolgd door het kerstfeest.  

- Op de eerste feestdag zullen aan het begin van de dienst enkele passende liederen worden 

gezongen.  

- Tenzij de eerste kerstdag op zondag valt, zal er op de eerste kerstdag geen tweede dienst zijn. 

- Op de eerste of de tweede kerstdag wordt het kerstfeest met de kinderen van de  gemeente 

gevierd.  

- Op de tweede feestdagen worden geen erediensten gehouden. 

 

4.4.2 Loevesteindiensten 

- Vijf maal per jaar, in de maanden mei tot en met september, wordt in de kapel van Slot 

Loevestein een korte eredienst gehouden.  

- Gezien de belangstelling van rand- en buitenkerkelijke mensen, zullen deze diensten een evange-

lisatorisch karakter hebben.  

- In het kasteel is geen ruimte beschikbaar voor het consistoriegebed. Daarom wordt aan deze 

diensten aandacht gegeven in de gebeden na de morgendienst en vóór de avonddienst in 

Poederoijen.  

- Als regel worden deze diensten geleid door een voorganger met evangelisatorisch gaven.  

- Jaarlijks, vóór de eerste dienst, zal contact worden opgenomen met de slotbewaarder om met 

hem afspraken te maken. 

- In deze diensten worden de psalmen ritmisch gezongen. Ook kunnen naast psalmen andere 

geestelijke liederen worden gezongen, ter keuze van de dienstdoende voorganger.  

- Bij deze diensten zal gebruik worden gemaakt van een gedrukte liturgie, die bij de ingang wordt 

uitgereikt.  

- Via verschillende media zal aan deze diensten bekendheid worden gegeven. 

 

4.4.3 Bid- en dankdagen 

- Deze zullen, naar plaatselijke gewoonte, op de woensdag die volgt op de landelijke bid- of 

dankdag, worden gehouden, waarbij in de middag een speciale kinderdienst zal worden 

gehouden.  

- In bijzondere gevallen, bijv. in noodsituaties of bij bijzondere gebeurtenissen, kan de kerkenraad 

besluiten, alleen of samen met andere kerkelijke gemeenschappen, tot het houden van een aparte 

bid- of dankstond. 

 

4.4.4 Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen 

- Ook op deze momenten komt de gemeente in een dienst van Woord en gebed bijeen. 

- Na afloop van de dienst op nieuwjaarsmorgen is er voor de gemeente gelegenheid om elkaar, 

onder het genot van een kopje koffie, een gezegend Nieuwjaar te wensen. 
 

Beleidsoverweging: 

 De kerkenraad zal zich bezinnen de aanvangstijden van de kerkdiensten op de 

oudejaarsavond en de nieuwjaarsmorgen. 

 

4.4.5 Huwelijksdiensten 

- De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden van de 

gemeente.  

- Op grond van de Gods Woord wordt alleen het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van 

God erkend. Andere levensverbintenissen kunnen dus niet bevestigd en gezegend worden.  
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- De liturgie voor deze dienst wordt in overleg met het bruidspaar vastgesteld, waarbij het 

mogelijk is naast de psalmen ook andere geestelijke liederen te kiezen, dit met in achtneming 

van het bepaalde in 4.1.2-3e alinea. 

- Namens de gemeente wordt door de kerkenraad, aan het bruidspaar de zogenaamde trouwbijbel 

geschonken. Deze wordt door één van de dienst doende ambtsdragers overhandigd. 

 

4.4.6 Rouwdiensten 

-  Op grond van Gods Woord spreekt de gemeente zich van harte uit vóór begraven. 

- Op verzoek van de familie zal er voorafgaand aan de begrafenis in de kerk, de Rank of elders een 

rouwdienst gehouden worden.  

- Een rouwdienst is geen ambtelijke eredienst. Bij deze diensten zal een ouderling aanwezig zijn. 

- De orde van dienst wordt in overleg met de familie vastgesteld.  

- Na afloop van de begrafenis, zal de bijeenkomst, naar plaatselijke gewoonte, door de 

dienstdoende predikant of kerkelijk werker worden afgesloten met Schriftlezing en gebed.  

- Indien sprake is van een crematie zal de predikant geen dienst verzorgen in het crematorium. 

Wel kan, indien de familie dat verzoekt, een bijeenkomst worden belegd waarin door de 

predikant een gedeelte uit het Woord van God wordt behandeld. 

 

Beleidsoverweging:  

 De kerkenraad blijft zich bezinnen over haar rol en aanwezigheid tijdens 

rouwplechtigheden.  

 De kerkenraad zal zich bezinnen op de ruimte die gegeven wordt aan familie met betrekking 

tot de invulling van de liturgie. 

 De kerkenraad zal zich bezinnen hoe om te gaan met het beëindigen van een begrafenis 

plechtigheid. 

 

4.4.7 Overige diensten 

- In enkele diensten zal de prediking meer op de jongeren worden gericht, zoals b.v. bij de opening 

en de sluiting van het winterwerk, of rondom de vakantiebijbeldag. 

 

Beleidsoverweging: 
 In de komende beleidsperiode, zal er verdere bezinning op het houden van bijzondere 

diensten, zoals zangdiensten en jeugddiensten plaats moeten vinden. 

 

4. 5 Formulieren 

- Tijdens diensten waarin dat noodzakelijk en gebruikelijk is, zal van de daarbij passende 

klassieke formulieren gebruik worden gemaakt, en wel in de hertaalde versie. Deze staan 

vermeld in het Dienstboek van de kerk. 

 

Beleidsoverweging:  

 

 De kerkenraad zal zich blijvend bezinnen op het gebruik van verschillende varianten van de 

klassieke formulieren die te vinden zijn in het Dienstboek van de kerk. 
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5. DE LERENDE GEMEENTE. 

 

De gemeente van Christus is een 'lerende gemeenschap' doordat zij, luisterend naar de 

gezaghebbende stem van het Evangelie, verbonden met het voorgeslacht, geleerd door de 

geschiedenis, het heil doorgeeft in de geslachten. Zij doet dat langs de weg van onderwijzen en 

leren in een doorgaand proces. Het doel daarbij is dat gemeenteleden mogen groeien tot 

verantwoordelijke christenen die toegerust zijn tot een taak en plaats in kerk en samenleving. 

 

5.1 Algemeen 

- Onder leiding van de kerkenraad wordt in de gemeente door middel van het werk van vorming 

en toerusting, catechese en jeugdwerk gestalte gegeven aan het voortgaande proces van 

geestelijke vorming, waarin alle generaties betrokken zijn. 

- Bij vorming en toerusting staat de zondagse eredienst centraal. Dat is de plaats waar de gemeente 

in al haar geledingen bijeenkomt. Het onderwijzende element vanuit de Bijbel en de belijdenis 

van de kerk in de samenkomsten van de gemeente, in de eredienst en de leerdienst, hebben een 

belangrijke functie in de vorming van de gemeenteleden 

- Daarnaast zijn er in de week meerdere gelegenheden om gevormd te worden en in kennis toe te 

nemen met het oog op de opbouw van eigen geloof en dat van de gemeente. 

- Gedurende het winterseizoen wordt aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die 

dat verlangen kerkelijk onderwijs gegeven.  

- Daarbij wordt aandacht geschonken aan het lezen en verstaan van de Bijbel, de inhoud en de 

betekenis van de eredienst, de inhoud en de betekenis van de belijdenis, de geschiedenis van de 

kerk en het leven als christen in de wereld. 

- Met het oog op de toekomst is het van belang ruime aandacht te schenken aan de toerusting van 

de ambtsdragers en de leidinggevenden in het gemeentewerk. 

 

Beleidsoverweging: 

 Bezinning op de vraag, op welke wijze we de moderne communicatiemiddelen kunnen 

inschakelen bij het toerustingswerk is nodig. 

 Het is nodig dat de kerkenraad zich in de komende tijd bezint op de vraag of en hoe 

moderne vertalingen gebruikt kunnen worden in het vorming- en toerustingswerk van de 

gemeente? 

 

5.2 Huidige situatie 

- Bij de vaststelling van dit beleidsplan vindt vorming en toerusting plaats onder leiding en 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad, waarmee in principe alle gemeenteleden in allerlei 

fasen van het leven bereikt kunnen worden. 

- Het omvat de volgende onderdelen: 

 

Kinder- en jongerenwerk, 

 eredienst en leerdienst 

 kindercrèche, zondagsschool 

 catechisatie, belijdeniscatechisatie 

 kinderclub/jeugdclub 

 jongerenwerk 12+ 

Volwassenen, 

 eredienst en leerdienst 

 bijbelkring 

 gemeenteavonden 

Ambtsdragers en leidinggevenden, 

 toerusting op kerkenraadsvergadering 

 incidentele toerusting leidinggevenden in het jeugdwerk 

 



16 

 

Beleidsoverweging: 

 Nagaan welke mogelijkheden er zouden kunnen zijn om meer gemeenteleden bij het 

vormingswerk te betrekken. 

 Zoeken naar wegen die er toe leiden dat gemeenteleden bijv. in het kringwerk meer 

verantwoordelijkheden op zich durven te nemen. 

 

5.3 Catechese 

- De predikant of iemand, die daartoe bevoegd is en door de kerkenraad wordt aangesteld, 

verzorgt in het aantal groepen dat nodig is, de catechese.  

- Bij de keuze van de leermiddelen en de methode wordt rekening gehouden met de leeftijd en de 

ontwikkeling van hen die het onderwijs ontvangen. 

- Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad door de predikant 

belijdeniscatechese gegeven aan hen die dat begeren.  

- Na onderzoek door de kerkenraad naar hun geloof en kennis wordt hun de gelegenheid gegeven 

om het christelijke geloof in het openbaar in een kerkdienst te belijden. 

- Zo mogelijk zal er gelegenheid worden gegeven tot het volgen van doop- en huwelijkscatechese. 

- Alle jongeren ontvangen een uitnodiging voor de catechese. 

 

Beleidsoverweging: 

 Onderzoek naar de noodzakelijkheid om de inhoud en werkwijze van de catechese te 

versterken. 

 Het is zinvol om te onderzoeken, om ook in onze gemeente te komen tot een verlaging van 

de catecheseleeftijd. 

 Nagaan op welke wijze de ouders van onze jongeren betrokken zijn bij de catechese.  

 Zoeken naar wegen hoe we meer jongeren kunnen stimuleren om te komen, te blijven en 

daarna de belijdeniscatechisatie te gaan volgen. 

 

5.4 Jeugdwerk 

- Het jeugdwerk en het zondagsschoolwerk vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad.  

- De kerkenraad benoemt de leiding van deze groepen en draagt kennis van het werk dat wordt 

verricht.  

- In gevallen waarin dat mogelijk en wenselijk is legt de leiding het programma, voorzien van een 

begroting, ter goedkeuring voor aan de kerkenraad. 

- Overwegend wordt in het jeugdwerk het materiaal van de HGJB en Timotheüs gebruikt.  

 

Beleidsoverweging: 

 Onderzoeken in hoeverre het mogelijk is in ons jongerenwerk aandacht te besteden aan 

jeugdpastoraat en jeugddiaconaat. 

 Om de continuïteit van het jeugdwerk te waarborgen, zal de kerkenraad zich bezinnen op het 

aanstellen van een jeugdambtsdrager. 

 

5.5 Volwassenenvormingswerk 

- Gestreefd wordt naar nieuwe vormen van vorming en toerusting om de gemeente op te bouwen. 

- Ook is het mogelijk dat er aan cursusavonden in de eigen gemeente of in de regio wordt 

deelgenomen. 

 

Beleidsoverweging: 

 Zoeken naar mogelijkheden op welke wijze we meer volwassenen overtuigen van het belang 

van persoonlijke toerusting in het geloof. 

 De kerkenraad denkt na over de mogelijkheid tot het organiseren van bezinningsavonden 

voor (jong-)volwassen rondom thema’s die deze doelgroep aangaan (gezin, opvoeding, 

huwelijk, etc.) 
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5.6 Toerusting ambtsdragers en leidinggevenden 

- Zoals bovenstaand aangegeven is, is er slechts in geringe mate sprake van toerusting zowel voor 

de kerkenraad als voor de leidinggevenden. 

- Permanente toerusting van ambtsdragers en leidinggevenden is voor inhoudelijk goed 

kerkenraadsbeleid en de ontwikkeling van het toerustingswerk in de gemeente van fundamenteel 

belang. 

 

Beleidsoverweging: 

 Maatregelen nemen waarmee we leidinggevenden motiveren en stimuleren om zich te laten 

toerusten. 

 De kerkenraad zoekt naar mogelijkheden om ambtsdragers en leidinggevenden enthousiast 

te maken voor toerustingscursussen. 

 

 

6. DE PASTORALE GEMEENTE. 
 

De gemeente van Christus is ‘pastorale gemeenschap’ wanneer zij zich laat leiden, weiden en 

beschermen door de Goede Herder en doordat zij zelf herderlijke zorg draagt voor lammeren en 

schapen binnen en buiten Gods kudde. 

 

6.1 Algemeen 

- De herderlijke zorg (het pastoraat) ten opzichte van elkaar en ten opzichte van anderen krijgt 

gestalte in het leven van de leden van de gemeente. 

- Zij worden opgewekt tot omzien naar elkaar en naar anderen die dit behoeven, alsook in de 

pastorale arbeid die door en onder leiding van predikant en ouderlingen wordt verricht. 

- Het pastoraat is, evenals de Woordverkondiging, met het oog op de opbouw en uitbreiding van 

Gods Koninkrijk, essentieel in het gemeente zijn.  

- Het pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van 

pastoraat. 

 

Beleidsoverweging: 

 Bewustwordingsproces van de pastorale roeping van alle gemeenteleden op gang brengen of 

intensiveren. 

 Zoeken naar wegen hoe we met Gods hulp de rand en buitenkerkelijken in aanraking kunnen 

brengen met het evangelie, om hen zodoende bij de gemeente (terug) te brengen. 

 De kerkenraad en/of het consistorie streeft er naar om in haar vergaderingen zich te 

bezinnen op weerbarstige pastorale problematieken zoals: hoe om te gaan met echtscheiding 

en hertrouwen? Hoe om te gaan met gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid? 

 De kerkenraad denkt na of het nodig is om het bezoek aan ouderen en alleenstaande in de 

gemeente, door niet ambtsdragers, te organiseren. 

 

6.2 Werkwijze pastoraat 

- Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle in de gemeente geregistreerde pastorale eenheden 
eenmaal in de twee á drie jaar worden benaderd voor huisbezoek. Van de afgelegde bezoeken 

wordt in de kerkenraad summier verslag gedaan. Dit om de bezinning op prediking en pastoraat 

te dienen.  

- De oudere gemeenteleden van boven 70 jaar worden kort na hun verjaardag door de predikant 

bezocht.  

- Echtparen die een huwelijksjubileum vieren worden door de predikant bezocht, waarbij een 

passend boek zal worden overhandigd.  

- Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden in principe wekelijks door de 

predikant of een kerkenraadslid bezocht.  

- Ook langdurig zieken die thuis worden verpleegd krijgen extra bezoek van de predikant of een 

kerkenraadslid. 
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- Het crisispastoraat (stervensbegeleiding, (psychische) nood, e.d.) behoort primair tot de taak van 

de predikant. 

 

Beleidsoverweging: 

 De voortgaande bezinning op het goed functioneren van het huisbezoek en het overige 

bezoekwerk blijft gewenst. Te denken valt aan een tweejaarlijks overleg en evaluatie. 

 De kerkenraad denkt na over het bezoek werk bij kerkenraadsleden. 

 

 

7. DE DIENENDE GEMEENTE. 
 

7.1 Het diaconaat algemeen 

- De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden 

van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst 

der barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, alsook in de arbeid die door en onder leiding 

van de diakenen wordt verricht. 

- In de Bijbel, het Woord van God, worden zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament 

voorschriften gegeven voor de zorg aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen.  

- De drie diakenen vormen samen het college van diakenen. Het college benoemt uit zijn midden 

een voorzitter en een secretaris-penningmeester. Het college is volgens de kerkorde 

verantwoordelijk voor de diaconale arbeid van de gemeente. 

 

7.2 Werkwijze diaconaat 

- Het diaconaat krijgt gestalte in: 

 onderling dienstbetoon; 

 het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen, die dat nodig hebben; 

 het verlenen van medewerking aan andere arbeid ten behoeve van het maatschappelijke 

welzijn; 

 het bijeenbrengen van de voor de uitoefening van het diaconaat in en buiten Nederland 
benodigde gelden. 

- Deze diaconale opdracht kent geen grenzen. Zij geldt zowel plaatselijk als wereldwijd 

(werelddiaconaat via Luisterend dienen).  

- In overeenstemming met de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland worden er jaarlijks 

een jaarrekening en begroting opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het 

gevoerde en goedkeuring gevraagd voor het te voeren beleid.  

- Na vaststelling door de kerkenraad, liggen deze voor gemeenteleden ter inzage bij de 

administrerende diaken. Dit wordt aangekondigd in het kerkblad en via de nieuwsbrief. 

- Het college van diakenen vertegenwoordigt de gemeente in diaconale vermogensrechtelijke 

aangelegenheden. 

- De financiële gegevens van de diaconie staan jaarlijks samenvattend opgenomen in de 

jaarrekening. Deze gegevens bevatten een overzicht van inkomsten en uitgaven van de diaconie. 

- De inkomsten worden voornamelijk verkregen uit: 

 collecten in de eredienst; 

 collecten bij de avondmaalsviering; 

 projectcollecten, waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt; 

 opbrengsten uit bezittingen en deelnemingen. 
 

- De inkomsten worden gebruikt om de navolgende uitgaven te kunnen doen: 

 diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuningen aan zieken, ouderenzorg in 
zorg verkerende gemeenteleden, jong en oud, waar mogelijk ook aan anderen); 

 diaconale activiteiten in de gemeente (bijv. bij het paasfeest, kerstfeest, contactmiddagen en 

jeugdwerk); 

 kosten beheer en administratie; 
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 verplichte bijdragen bredere organen; 

 de overblijvende gelden worden verdeeld over regionale, landelijke en wereldwijd werkende 
instellingen. 

 

Beleidsoverwegingen: 

 Visie ontwikkelen met het oog op het bezit van diaconale goederen. 

 Onderzoeken of het oprichten van een zendings- en welkomstcommissie die tot taak heeft 

om de nieuwe inwoners van het dorp welkom te heten en het werk van de zending onder 

aandacht brengt in de gemeente wenselijk is. 

 Onderzoeken of het mogelijk is om Heilig Avondmaal diensten in zorgcentrum ‘t Slot te 

Gameren te houden. 

 Ideeën aan de jeugdwerkleiding aandragen om de jeugd te betrekken bij het diaconale werk.  

 Inventariseren hoe hoog de behoefte aan ondersteuning is, sinds de wijzing binnen de 

WMO. 

 De kerkenraad denkt na over een eventuele omkering van de volgorde van collecten waarbij 

de diaconale collecte als eerste plaatsvindt, gevolgd door de collecte voor de 

kerkrentmeesters. 

 

 

8. DE MISSIONAIRE GEMEENTE. 

 

De gemeente van Christus is ‘missionaire gemeenschap’ wanneer zij naar de opdracht en de belofte 

van haar Meester gegeven, door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld getuigt van Hem als 

de enige naam gegeven tot zaligheid. 

 

8.1 Algemeen 
- De missionaire arbeid in eigen omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de 

gemeente, die worden opgewekt om Jezus Christus met woord en daad te belijden, alsook in de 

bijzondere missionaire activiteiten die worden ontplooid.  

- De gemeente vervult haar missionaire opdracht elders in de wereld in samenwerking met de 

daartoe aangewezen organen van de kerk (o.a. GZB en IZB). 

 

8.2 Werkwijze apostolaat 

- De opbrengst van de zendingsbussen in de kerk worden jaarlijks bestemd voor een bepaald 

project, de ene helft voor projecten van de GZB en de andere helft voor die van de IZB. 

- Bij voldoende animo wordt er jaarlijks een Oriëntatiecursus Christelijk geloof aangeboden. 

 

Beleidsoverweging: 

 De kerkenraad onderzoekt de haalbaarheid en het nut van het instellen van een zendings- en 

evangelisatiecommissie. 

 De kerkenraad denkt na over de mogelijkheid om de missionaire taken onder te brengen bij 

een ouderling/diaken. Deze geeft samen met de predikant leiding aan de missionaire 

activiteiten van de gemeente. Bij deze activiteiten valt te denken aan: 

o het betrekken van de gemeente bij de roeping tot evangelisatie (bewustwording); 

o het organiseren en coördineren van activiteiten die invulling geven aan evangelisatie 

onder rand- en buitenkerkelijken, Zoals het persoonlijk bezorgen van de Echo. 

o het bevorderen van het werk van de GZB en IZB. 

o het betrekken van de gemeente bij de arbeid van zending en werelddiaconaaat; 

o het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van werkzaamheden in zending en 

werelddiaconaat, die in hoofdzaak plaatsvinden via de GZB; 

o het promoten van het dagboekje “Een handvol koren” van de GZB; 

o het via één of meer collecten, via het programma Luisterend Dienen, deelnemen aan 

het werk van het werelddiaconaat; 

o deelname aan evangelisatorische projecten. 
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 De kerkenraad denkt na over mogelijkheden tot werving van deelnemers voor de 

Oriëntatiecursus Christelijk geloof. 

 De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheid tot het organiseren van bijzondere diensten met 

een laagdrempelig karakter (bijv. zangdienst, volkskerstzangdienst). 

 De kerkenraad bezint zich blijvend op missionaire mogelijkheden om de jeugd en jongeren 

te bereiken. 

 Onderzoeken op welke wijze het vormings- en toerustingswerk in de gemeente ten behoeve 

van het missionaire werk in binnen- en buitenland bevorderd worden. 

 Wegen zoeken hoe we rand- en buitenkerkelijken (beter) kunnen benaderen.  

 

 

9. HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS.  

 

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden 

 

De instandhouding van de eredienst, het pastoraat, de vorming en toerusting van de gemeente en het 

onderhoud van de bij de gemeente behorende gebouwen vraagt van de gemeenteleden naast 

persoonlijke betrokkenheid en inzet ook een financieel offer. 

 

9.1 Algemeen 

- De twee ouderlingen-kerkrentmeester vormen samen het college van kerkrentmeesters.  

- Het college benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris-penningmeester.  

- Het college van kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke 

zaken van de gemeente – voor zover niet van diaconale aard – en verricht de daaraan verbonden 

werkzaamheden in overeenstemming met een daartoe opgestelde Plaatselijke Regeling.  

- Het college van kerkrentmeesters vertegenwoordigt de gemeente in vermogensrechtelijke 

aangelegenheden voor zover die niet van diaconale aard zijn. 

 

9.2 Taken van de kerkrentmeesters 

Tot de taak der kerkrentmeesters behoort: 

- het zorgdragen voor de geldwerving; 

- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten 

van de gemeente; 

- het beheren en onderhouden van de gebouwen en de bezittingen van de gemeente; 

- het zorgdragen voor het traktement van predikant en (eventueel) andere bezoldigde 

medewerkers; 

- het zorgdragen voor de afdracht van premies en bijdragen aan de landelijke organen, zoals bijv. 

t.a.v. het predikantspensioen; 

- het beheren van het (niet lopend) archief van de gemeente; 

- het fungeren als opdrachtgever aan kosters en organisten; 

- het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het 

trouwboek; 

- het beheren van verzekeringspolissen; 
- het meewerken aan het beleidsplan, het maken van de jaarlijkse begroting en jaarrekening; deze 

worden op dezelfde wijze als bij de diakenen aan de gemeente ter inzage gegeven; 

- het mede opstellen van het jaarlijkse collecterooster; 

- het college van kerkrentmeesters moet bij het beheren van en het beschikken over de aan hem 

toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente blijven binnen het 

beleidsplan en de vastgestelde begroting. 

 

Voor een aantal beslissingen dienen de kerkrentmeesters voordat zij besluiten nemen de instemming 

van de kerkenraad te verkrijgen, zoals daar zijn: 

 het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, 

bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een 
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orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of aan de andere kant van belang voor 

het leven en werken van de gemeente; 

 het aangaan van verplichtingen waarin niet in de vastgestelde begroting is voorzien; 

 het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde; 

 het oprichten van of het deelnemen aan een stichting. 

 

9.3 Rekening en begroting 

In overeenstemming met de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland wordt er 

voor de aanvang van ieder jaar een begroting opgesteld, waarin de financiële consequenties van het 

te voeren beleid zijn vermeld.  

Na afloop van het begrotingsjaar wordt de jaarrekening opgesteld. Nadat de jaarstukken door de 

kerkenraad zijn vastgesteld, worden zij ter inzage en bespreking aan de gemeente voorgelegd.  

Het overzicht van de financiën en goederen, die onder beheer van de kerkrentmeesters vallen, wordt 

elk jaar opgenomen in de jaarrekening. 

 

Beleidsoverweging: 

 Bestuderen of het mogelijk/noodzakelijk/gewenst is om het college van kerkrentmeesters uit 

te breiden. 

 Bestuderen of het mogelijk/noodzakelijk/gewenst is om het aantal fte van de 

predikantsplaats uit te breiden. 

 Het is nodig dat de informatievoorziening aan de gemeenteleden steeds wordt verbeterd. Dit 

met het oog op de jaarlijkse kerkelijke bijdragen t.b.v. de instandhouding van eredienst, 

toerusting en pastoraat. 

 Tevens kunnen we daarmee onderzoeken of de huidige wijze van geldwerving kan worden 

verbeterd. 

 Onderzoeken of het noodzakelijk blijft om met hulp van het Regionaal Dienstencentrum een 

meerjarenbegroting op te stellen. 

 Het voortgaande onderzoek, dat wordt verricht door Stichting behoud kerkelijke gebouwen, 

naar de mogelijkheden om te komen tot uitbreiding van de Rank en de restauratie en 

herinrichting van de kerkzaal, zullen door het college op de voet worden gevolgd. 
 De mogelijkheid tot fondswerving, om de financiële consequenties, voor de uitvoering van 

bovengenoemd onderzoek te kunnen financieren, zullen worden onderzocht.  

 De komende tijd zullen de zaken m.b.t. de toren de nodige aandacht vragen. Onderzocht 

wordt of het wenselijk is om de toren over te nemen van de Burgerlijke gemeente 

Zaltbommel. 

 In de nieuwe beleidsperiode moet er een nieuw BRIM plan worden samengesteld. 

 De komende periode zullen ook de bouw van de garage bij de pastorie en de uitbreiding van 

de Rank de nodige aandacht vragen. 

 de kerkenraad denkt na over mogelijkheden om de inkomsten vanuit de gemeente bedoeld 

voor de instandhouding van de predikantsplaats te laten stijgen, en de plaats die de extra 

maandelijkse collecte daarbij inneemt. 
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10.  TENSLOTTE. 

 

In het bovenstaande is door de kerkenraad in grote lijnen het beleid voor de komende jaren 

geschetst.  

In dit beleidsplan zijn een groot aantal beleidsoverwegingen aangegeven, waarop we als gemeente 

ons  in de beleidsplanperiode zullen bezinnen. 

Deels hangen die samen met de ontstane situatie, maar anderzijds vloeien die ook voort uit de 

zwakker wordende plaats van de kerk(en) in de huidige maatschappelijke situatie. 

Voor de kerkenraad is het duidelijk geworden dat een positieve inzet van allen, die zich bij de 

gemeente betrokken weten, een zegenrijke uitwerking heeft op het geheel van kerk en gemeente. 

Laten we allen, in biddend opzien tot het Hoofd van de Kerk, het Hoofd van de gemeente, ons 

inzetten en onze gaven en talenten besteden tot Zijn eer en de opbouw van Zijn lichaam.  

Aan het begin van het beleidsplan staat een zinsnede uit Psalm 127. Die herhalen we aan het slot 

van dit beleidsplan nogmaals: 

‘Zo de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan’ (vers 1) 

 

 

Aldus vastgesteld te Poederoijen, nadat de gemeente over het beleidsplan is gehoord op de 

gemeenteavond van woensdag 03 juni 2015. 

 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Poederoijen en Loevestein: 

 

 

ds. A.B. van Campen, preses   ouderling C. Nieuwkoop, scriba 

 

 

 

 

Datum: 09 juni 2015 


