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1 De kerkenraad
1.1

De kerkenraad van de Hervormde gemeente te Dussen - Hank

Naar de orde der Protestantse Kerk in Nederland bestaat de kerkenraad van de gemeente
Dussen-Hank uit:
- de dienstdoende predikant als de dienaar van het Woord
- de ouderlingen, welke zijn onderscheiden, zijn naar hun taken:
- ouderlingen, die samen met de dienaren van het Woord het consistorie vormen
- ouderlingen, die samen het college van kerkrentmeesters vormen.
- de diakenen.

1.2

De ambtsvisie

Wij belijden, dat Christus met gebruikmaking van ambtsdragers Zich uit het ganse
menselijke geslacht door Zijn Woord en Geest een gemeente tot het eeuwige leven
uitverkiest, vergadert, beschermt en onderhoudt.
Om deze gemeente te verkiezen, beschermen en te onderhouden is er van Christuswege
een orde in het leven en werken in de Kerk. Deze orde strekt zich uit over:
- de verkondiging van het Woord
- de bediening van de sacramenten
- de dienst der gebeden
- de dienst der barmhartigheid
- de openbare belijdenis van Gods Naam
- de zending en het evangelisatiewerk
- de catechese
- de vorming en toerusting van de jeugd
- de herderlijke zorg o.a. in periode van ziekte en rouw
- het opzicht en de tucht
- het inzamelen en beheren van gelden en goederen t.b.v. de dienst in gemeente en
Kerk
- de roeping om de eenheid in de Kerk van Christus te zoeken.
In gehoorzaamheid aan Gods Woord verstaan wij dat de kerkelijke ambten alleen open
staan voor mannelijke belijdende leden van de gemeente.
1.2.1 Dienaar van het Woord
Aan de dienaar van het Woord is toevertrouwd:
de bediening van het Woord en de sacramenten door:
de verkondiging van het Woord
het voorgaan in erediensten
de bediening van de Heilige doop en het Heilig Avondmaal
de dienst der gebeden
het afnemen van de openbare geloofsbelijdenis
het bevestigen van ambtsdragers
het leiden van trouwdiensten en de bevestiging en inzegening van het huwelijk
op verzoek het leiden van rouwdiensten en begrafenissen
medewerking verlenen aan vieringen/diensten in verzorgingshuizen.
Tevens kan hij verantwoordelijk zijn voor:
- de catechese
- het kringwerk
- het opstellen van de afkondigingen en de Voetius berichtgeving.
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Voorts met medewerking van de ouderlingen:
- de herderlijke zorg o.a. in periode van ziekte en rouw
- vorming en toerusting van de jeugd
en samen met de ouderlingen:
- het opzicht over de gemeente.
1.2.2 Ouderlingen
Aan de ouderlingen is toevertrouwd:
- het vergaderen van de gemeente
- de zorg, dat alles met orde geschiedt in de gemeente
- het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het
rechte gebruik van de sacramenten
- de ambtelijke tegenwoordigheid bij de erediensten
voorts met de dienaar van het Woord samen:
- de herderlijke zorg
- vorming en toerusting van de jeugd waarvoor 1 kerkenraadslid afgevaardigde is
naar de jeugdraad van de gemeente
- het opzicht over de gemeente.
Aan de ouderlingen-kerkrentmeesters is toevertrouwd:
- de verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente, voor zover niet van
diaconale aard.
1.2.3 Diakenen
Aan de diakenen is toevertrouwd:
- de dienst der barmhartigheid in de gemeente en in de wereld
- bijstand en vertroosting bieden aan hen, die in crisissituaties verkeren; in het
bijzonder aan hen, die gehandicapt zijn, verzorging en/óf verpleging behoeven,
aan hen, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven en aan hen, die zich in
stoffelijke en/óf psychische nood bevinden en/óf maatschappelijk ontspoord zijn
- de ambtelijke tegenwoordigheid bij de erediensten, in het bijzonder ook aan de
Tafel bij het Avondmaal
- inzamelen van de liefdegaven
- beheren van diaconale gelden en goederen
- toezicht beheer van de kerkradio
- toezicht beheer van de website

1.3

Verkiezing en roeping

De verkiezing en roeping van ouderlingen en diakenen geschiedt door de gemeente uit het
midden van haar mannelijke lidmaten, in wie de vreze des HEEREN woont: begiftigd met
kennis der Schriften en met de Heilige Geest en waar het geloof in de liefde werkende is. De
verkiezing geschiedt indien nodig in een vergadering van belijdende lidmaten onder
aanroeping van de Naam des HEEREN.
De namen van de verkozen ambtsdragers worden in een eredienst aan de gemeente
voorgesteld en met het oog op hun beslissing worden zij opgedragen in de dienst der
gebeden.
Stemming bij volmacht is mogelijk, waarbij maximaal 2 gevolmachtigde stemmen
uitgebracht kunnen worden en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen
kunnen uitbrengen.
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De volmachtgever moet deze volmacht minimaal 1 week voor de stemming bij de scriba van
de kerkenraad schriftelijk aanvragen. De gevolmachtigde ontvangt uiterlijk 1 werkdag voor de
vergadering een schriftelijke volmacht namens de kerkenraad. Volmachtgever en de
gevolmachtigde moeten beiden hun handtekening op de volmacht plaatsen. De volmacht
moet voor de stemming ter vergadering getoond worden.
De kerkenraad wenst het gebruik van de volmachten te beperken tot die situaties waarin dit
noodzakelijk is, bijv. bij ziekte of binding aan huis.

1.4

Bevestiging van ambtsdragers

De bevestiging van een dienaar des Woords geschiedt in een eredienst met gebruikmaking
van het daartoe bestemde hertaalde formulier.
De bevestiging van ouderlingen en diakenen geschiedt in een eredienst met
gebruikmaking van het daartoe bestemde hertaalde formulier.
Ter informatie van nieuwe ambtsdragers is er een document samengesteld wat een kleine
rondleiding wil zijn in (ongeschreven) regels en gebruiken.

1.5

Ambtelijke verantwoordelijkheid

De ambtsdragers dienen de gemeente van Christus en zullen daarin beelddragers en
voorgangers moeten zijn. Van hen mag worden verwacht dat deze voorbeeldfunctie
zichtbaar wordt in een trouwe aanwezigheid in de consistorie rond de erediensten, in de
deelname aan het Avondmaal en in betrokkenheid bij overige gemeentelijke activiteiten.
Om als kerkenraad verantwoordelijkheid te kunnen dragen zal de kerkenraad minimaal tien
maal per jaar bijeen komen. In de maand augustus komt men in de regel niet bijeen. Er is
een protocol opgesteld voor deze vergaderingen (zie bijlage).
Minimaal één maal per jaar wordt een pastoraatvergadering belegd waar de predikant,
ouderlingen en diakenen (die aan huisbezoeken deelnemen) aanwezig zullen zijn.
Iedere twee jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de predikant (en zijn vrouw) en
een afvaardiging van de drie colleges van de kerkenraad. Voor dit gesprek is een
handreiking vanuit de landelijk kerk ontvangen en dit gesprek is géén functioneringsgesprek.
Het gesprek dient de open communicatie. Ook kan het onnodige belemmering, zorgen of
problemen voorkomen of onder de aandacht brengen.

1.6

Organen en commissie

De kerkenraad laat zich bijstaan door een commissie van bijstand van beheer, een
commissie voor het jeugdwerk (Jeugdraad), de zendingscommissie en de Hervormde
Vrouwen Dienst. Verder is er een commissie voor de contactmiddagen.
Er is de mogelijkheid voor het aanstellen van een bezoekbroeder (zie 3.2).
Deze organen hebben allen hun eigen statuten en reglementen (zie bijlagen). Verdere
informatie aangaande kringen en vrouwenverenigingen is in de gemeentegids van onze
gemeente te vinden.

1.7

Archief en documentatie

De kerkenraad heeft d.d. 4 sept. 2006 besloten dat de gegevens uit het archief van de
kerkenraad na vaststelling door de vergadering voor een periode van 50 jaar niet
toegankelijk zijn voor inzage of onderzoek. (Hierbij moet bijv. gedacht worden aan: verslagen
van kerkenraadsvergaderingen, verslagen van consistorievergaderingen, correspondentie
namens de kerkenraad, etc.)
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Slechts leden van de kerkenraad kunnen na toestemming van de vergadering kennis nemen
van de archiefstukken. De kerkenraad kan in geval van historisch onderzoek ten behoeve
van bijv. een jubileum of herdenking per geval toestemming verlenen. Zij behoudt echter te
allen tijd het recht deze toestemming weer in te trekken.
Deze bepaling geldt niet voor het doop- en trouwregister. Deze registers blijven, na
toestemming van het moderamen, toegankelijk voor bijv. stamboomonderzoek.
Dit besluit werkt ook door in de manier waarop kerkenraadsleden met hun persoonlijke
archief dienen om te gaan. Feitelijk vallen alle kerkenraadsstukken onder de blijvende plicht
van geheimhouding.

1.8

Beleidsvoornemens
o De kerkenraad bezint zich op de taakstelling van de predikant. Wellicht kunnen
enkele werkzaamheden rond de Voetius, liturgieën, leesroosters, ledenadministratie,
bezoekwerk, etc. deels uitbesteed worden aan anderen.
o De kerkenraad spant zich in om in ieder kalenderjaar minimaal 10 leerdiensten te
houden.
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2 Eredienst
2.1

Erediensten van de gemeente

In haar erediensten verenigt de gemeente van de Heere Jezus Christus zich onder de
bediening van het Woord, onder de bediening van de sacramenten, tot de dienst van de
gebeden en de dienst van de barmhartigheid.
Het getal, de plaats en de tijd van de erediensten wordt vastgesteld door de kerkenraad.
Momenteel worden er op zondag zowel in Dussen als in Hank erediensten gehouden. Op
termijn komen de diensten in Hank helaas te vervallen (zie 2.6) In de regel beginnen in
Dussen de erediensten om 9.30 uur en 18.30 uur en in Hank om 10.00 uur. Voor bijzondere
erediensten kan van deze regel worden afgeweken.
Een eredienst wordt alleen geleid door hen die bij of krachtens de kerkorde daartoe de
bevoegdheid hebben. In noodgevallen kan een ouderling een eredienst leiden onder
gebruikmaking van een daartoe bestemde Orde van Dienst. Als de eigen predikant voorgaat
is het gebruikelijk dat de prediking tussen 30 en 40 minuten duurt. Wat betreft de liturgie
volgen wij de liturgie van Johannes Calvijn te Straatsburg, waarbij kenmerkend is dat alleen
de berijmde 150 Psalmen en enkele berijmde lofzangen daarin een plaats hebben.
De kerkenraad doet in het openbaar - ook door middel van het kerkblad Voetius mededeling van plaats en tijd van de erediensten onder vermelding van de naam van de
dienaren des woords, die in de erediensten zullen voorgaan. Het college van
kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de inzet van kosters, organisten, het opvragen van
de liturgiegegevens en het correct afhandelen van de vergoedingen voor bewezen diensten.
De kerkenraad wijst één uit haar midden aan voor het benaderen van gastvoorgangers. De
uitwerking daarvan kan eventueel in vertrouwen ook aan een gemeentelid (niet ambtsdrager)
worden overgelaten.
De kerkenraad kan een dienaar des Woords van een buitenlandse kerk, met welke de
Protestantse Kerk in Nederland betrekkingen onderhoudt, uitnodigen een eredienst te leiden
of in een eredienst voor te gaan.

2.2

De prediking

Aan de verkondiging van het Evangelie dient de grootste zorg en aandacht besteed te
worden. Het is immers Gods middel tot redding van zondaren en om het geloof te voeden en
te versterken. Voor de dienaar des Woords dient de preekvoorbereiding dan ook de eerste
aandacht te hebben in zijn werkzaamheden. De kerkenraad waakt voor het feit dat de
predikant voldoende tijd beschikbaar heeft voor de voorbereiding van de erediensten.
Met het oog op de zaligheid van zondaren zendt God genadig verkondigers van deze zeer
blijde boodschap, wanneer Hij wil en tot wie Hij wil. Wij houden de dienaren van Gods Woord
dan ook voor gezanten van Christuswege, alsof God ons door hen bidt: “Laat u met God
verzoenen!” (2 Kor 5 : 20)
In de prediking dient uit de rijkdom van de Schriften geput te worden, dus zowel het Oude
Testament als het Nieuwe Testament.
In de prediking…
- spreekt de Hemelse Vader, onze Schepper, tot ons Zijn Woord van Wet en evangelie.
- dient Jezus Christus, Gods Zoon, onze Redder, het hart te vormen. Christus is ons
geschonken tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing (1 Cor.1: 30)
- is aandacht voor het werk en de Persoon van de Heilige Geest. Hij eigent toe hetgeen wij in
Christus hebben.
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Zo dient de prediking een verkondiging en belijdenis te zijn van de Naam en daden van de
Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Geworteld in de belijdenis van de Kerk van
alle tijden en alle plaatsen. Gebonden aan de belijdenis, die vervat is in de drie
oecumenische geloofsbelijdenissen: Apostolicum, de geloofsbelijdenis van Nicea en de
geloofsbelijdenis van Athanasius; en in de drie reformatorische belijdenisgeschriften:
Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en de Dordtse leerregels.
Met het oog op een evenwichtige opbouw van het geloof(-sleven) van de gemeente wordt in
de avonddiensten, ingeval de eigen predikant voorgaat, regelmatig preekstof ontleend aan
de reformatorische belijdenisgeschriften, in het bijzonder de Heidelbergse Catechismus. In
vacaturetijd kan de kerkenraad gastvoorgangers in het bijzonder verzoeken om een
leerdienst te houden.

2.3

Bijzondere erediensten

De kerkenraad heeft besloten tot het houden van enkele bijzondere erediensten, die als
gezamenlijke diensten in Dussen worden gehouden:
- Met het oog op het kerkelijke jaar worden er erediensten belegd op 1e Kerstdag ’s
morgens, ’s avonds is er dan een dienst gericht op het jeugdwerk. Op Goede Vrijdag
wordt er ’s avonds een eredienst gehouden. Op Hemelvaartsdag wordt er ’s morgens
een dienst gehouden. De erediensten op 1e Paasdag en 1e Pinksterdag hebben een
feestelijke strekking rond de te gedenken heilsfeiten. De 4 weken voor Kerst en de 7
weken voor Pasen dragen respectievelijk het karakter van Advent en de Lijdenstijd.
Tijdens de laatste zondag van het kerkelijke jaar worden de overledenen van het
afgelopen jaar herdacht in de avonddienst. Op de 2e feestdagen worden geen
erediensten belegd.
- Met het oog op de jaarkalender worden er erediensten belegd op de nieuwjaarsdag ’s
morgens en op de oudejaarsdag ’s avonds. In de 2e week van maart wordt er ’s
avonds een biddagdienst gehouden en in de 1e week van november wordt er ’s
avonds een dankdagdienst gehouden.
- Met het oog op de kerkelijke activiteiten wordt er op de laatste zondag van september
een dienst gehouden waarin het winterwerk wordt geopend. Tijdens een dienst op de
laatste zondag van maart wordt het winterwerk afgesloten. Op de zondag na de
VakantieBijbelWeek wordt er een welkomstdienst gehouden met hetzelfde thema als
de VBW.
- Met het oog op de verstandelijk gehandicapten wordt (op uitnodiging van de
regionale commissie “Aangepaste erediensten”) in een middag op een afgesproken
zondag een aangepaste eredienst gehouden.
Bij kerkelijke hoogtijdagen worden voor of na de dienst liederen gezongen.
- De kerkenraad verzorgt, in overleg met de organisten, een liedblad met enkele
thematische liederen voor de morgendienst van 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e
Pinksterdag. Deze liederen worden voor votum en groet gezongen. Deze erediensten
beginnen daarom 15 minuten eerder. De psalm als voorzang vervalt dan.
- Op de 1e zondag na 31 oktober wordt na de morgendienst 2 coupletten van het
Lutherlied gezongen. Op de eerste zondag na 30 april wordt na de morgendienst het
1e en 6e couplet van het Wilhelmus gezongen.
Ten behoeve van bijzondere erediensten is het aan te bevelen dat er een liturgieblad wordt
gemaakt. De predikant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de inhoud. De
kerkenraad zorgt voor het vermenigvuldigen en voor de verspreiding. Als er een liturgie is,
wordt deze bij de luisteraars van de kerkradio bezorgd en worden deze uitgedeeld aan de
bezoekers van de eredienst. Het College van Kerkrentmeesters regelt de bezorging van
deze liturgie en vraagt daar bij voorkeur een vrijwilliger voor.
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2.4

Dienst met sacramentsbediening (zie ook hoofdstuk 4)

Vier keer per jaar wordt er een dienst met bediening van het Heilig Avondmaal gehouden.
Deze erediensten worden over het jaar verspreid gehouden, bij benadering in de maanden
maart, juni, september en december.
De zondag voor de Avondmaalsbediening wordt er een dienst van voorbereiding gehouden.
Op de middag/avond van de bedieningszondag is er dienst van nabetrachting en
dankzegging.
De laatste jaren is er door de predikant voor de week van voorbereiding een leesrooster
gemaakt, wat sterk gewaardeerd wordt. De kerkenraad streeft erna dit voort te zetten.
Na kennisname van de geboorte van een kind bij gemeenteleden, wordt in overleg een
datum vastgesteld voor een mogelijke doopdienst, met in de regel de eigen predikant.

2.5

Gezamenlijke erediensten

De morgendiensten zijn op historische gronden op twee locaties. In 2008 is besloten om
tijdens de zomerperiode gedurende 6 weken gezamenlijke morgendiensten te houden die
afwisselend in Dussen en in Hank worden belegd. Daarnaast is besloten dat alle bijzondere
erediensten gezamenlijke morgendiensten in Dussen zullen zijn. Een uitzondering hierop
vormen de Avondmaalsdiensten.
Er is gemerkt dat dit de onderlinge band binnen de gemeente versterkt, tegelijk blijken
enkele gemeenteleden het moeilijk te vinden om op een andere dan de vertrouwde locatie
samen te komen.

2.6

Eén preekplaats

Sinds begin 20e eeuw kent de gemeente naast de preekplaats in Dussen ook een
preekplaats in Hank aan de Buitenkade. Met veel zegen en vrucht is daar Gods Woord
verkondigd. Het gebouw is meerdere keren met inspanning van velen verder uitgebouwd en
onderhouden.
Helaas moet worden geconstateerd dat door vergrijzing en voortgaande secularisatie de
trouw in de kerkgang in Dussen en Hank in de loop van de jaren is afgenomen. Dit wordt
binnen de gemeente het sterkst gemerkt in de preekplaats te Hank. Verder hebben
verschillende andere factoren er toe geleid dat er sprake was van verloop en gebrek aan
aanwas van nieuwe kerkgangers. Hierin speelde (kerkelijke) ontwikkelingen een rol
(oprichting in 1950 van een Hervormde gemeente te Nieuwendijk, verschil in visie op de
inrichting van de erediensten, sluiting christelijk school). Ook werkte wijzigingen in de
geografische situatie (o.a. verschuiving van de Biesboschgrens) en de toegenomen mobiliteit
mee. De kerkenraad zag zich in de loop van de vorige beleidsperiode genoodzaakt om zich
te bezinnen op de situatie van de gemeente met twee preekplaatsen op zondagmorgen.
Verschillende zaken speelden daarbij een rol: de moeizame invulling van de
kerkenraadvacatures, de trouw in kerkgang, de ervaren pijn bij vele lege plaatsen in de
kerkgebouwen, de geestelijke nood van vele mensen die niet bereikt worden, de financiële
positie van de gemeente.
Er is op verschillende momenten contact over deze zorgen geweest met de gemeenteleden
op gemeenteavonden in oktober 2008, in 2009 in juni te Hank en in oktober te Dussen en in
september en oktober 2010. De noodzaak tot het maken van keuzes is urgenter geworden
door de kwetsbare financiële positie waarin de gemeente verkeert. Hoewel de
gemeenteleden voor een aanzienlijke verhoging van de financiële bijdrage hebben gezorgd
is er niet te ontkomen aan een terugdringen van de kosten. De kerkenraad zag zich
geplaatst voor het dilemma:twee preekplaatsen handhaven óf een fulltime predikantsplaats
behouden.
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Na uitvoerig (en emotioneel) beraad binnen de kerkenraad is de gemeente op een
gemeenteavond in september 2010 over dit dilemma nader ingelicht. Met meeweging van de
reacties op deze gemeenteavond heeft de kerkenraad in haar vergadering van oktober 2010
moeten besluiten dat de preekplaats in Hank per DV 1 mei 2012 gesloten wordt.
Het geeft verdriet dat dit besluit genomen moest worden, omdat daarmee een plaats sluit
waar Gods Woord van genade en redding voor zondaren werd verkondigd. Aldaar worden
dan ook de sacramenten van doop en Avondmaal niet meer ontvangen en gevierd, wat een
aanklacht is voor onze dorpen en ons in de schuld stelt voor onze God.
Daarnaast is er de emotionele pijn van vele betrokkenen die op verschillende wijze een
sterke binding hebben (gehad) met de kerk aan de Buitenkade.
Er is besloten om tot aan de sluiting van het kerkgebouw per DV 1 mei 2012 de diensten in
Hank voort te zetten, met handhaving van de besluiten over de gezamenlijke diensten. Naar
verwachting wordt DV 29-4-2012 de laatste eredienst te Hank gehouden. Slechts wanneer er
sprake zal blijken te zijn van onvoorziene omstandigheden kan dit kerkenraadsbesluit in de
toekomst herzien worden.
Over de verdere bestemming van gebouw en inventaris neemt de kerkenraad rond de datum
van sluiting besluiten. Er wordt in de tussentijd in wijsheid omgegaan met noodzakelijk
onderhoud en aanpassingen.

2.7

Beleidsvoornemens
o De kerkenraad zal zich bezinnen op het (niet)ritmische zingen, wat nodig is in
verband met het toenemend aantal gezamenlijke diensten.
o De kerkenraad bezint zich op de mogelijkheid om de liturgiegegevens via de e-mail te
gaan opvragen.
o De kerkenraad evalueert het gebruik van de herziene Statenvertaling in het
gemeentewerk en als kansel-Bijbel (met ingang van 1 januari 2011) begin 2012.
o De kerkenraad spant zich in om rond het Avondmaal een leesrooster beschikbaar te
stellen.
o De kerkenraad bezint zich of en wanneer de Avondmaalsdiensten in het geheel van
de gemeente op eenzelfde zondag of in een gezamenlijke dienst kunnen en moeten
worden gehouden. Dan zal ook de opstelling van de avondmaalstafel heroverwogen
moeten worden.
o De kerkenraad zal zich inspannen om de aangrijpende gevolgen van het besluit om
de preekplaats in Hank te sluiten op een eerlijke en pastorale wijze als gemeente te
dragen.
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3 Pastoraat
3.1

Doel van het pastoraat

Huisbezoeken en pastorale bezoeken dienen gericht te zijn op:
- ontdekking van de mens aan zijn zonde voor God en bekering tot God
- verzoening door het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God
- vernieuwing en heiliging van het gehele leven door de Heilige Geest, zodat in dit
leven een verheerlijking van God een aanvang neemt
- de onderhouding van het persoonlijke geloof
- dit wordt merkbaar door het persoonlijk Bijbellezen en gebed
- dit wordt zichtbaar en merkbaar in aandacht voor kerkgang, deelname aan
de sacramenten en participatie in activiteiten van het gemeenteleven.
Bijzondere zorg wordt besteed aan de zieken, de ouderen en aan hen, die in lichamelijk
en/of psychisch lijden zijn.
Vanwege het belang dat aan het pastoraat wordt gehecht, zal dit een vast onderdeel op de
agenda van de kerkenraad zijn.

3.2

Werkzaamheden

De meest wezenlijk pastorale werkzaamheden van de dienaar des Woords, die ten dienste
van de Hervormde gemeente te Dussen-Hank worden verricht, omvatten:
- de bediening van het Woord en de sacramenten (zie1.2)
- het bezoeken van ouders en kind bij een geboorte en een eventueel doopbezoek
- het bezoeken van zieken die in het ziekenhuis of anderszins elders verblijven
- het bezoeken van rouwdragenden tussen overlijden en begrafenis en in de periode daarna
- het onderhouden van contact met familieleden van zieken
- het verzorgen van de afkondigingen in de erediensten en van de berichtgeving in het
kerkblad
- het begeleiden van processen bij zorg en crisis in gezondheid, werksituatie of relatie
- het oog hebben voor jeugd die voor school/stage elders verblijft en de examenkandidaten
- het voeren van persoonlijke gesprekken rond ambtsdragersverkiezing of belijdenis doen
voorts met medewerking van de ouderlingen:
- de herderlijke zorg over de gemeente door middel van huisbezoeken. In het bijzonder het
bezoeken van zieken, oudere gemeenteleden en degenen die beschikken over een
kerkradio
- het signaleren en bevragen van onregelmatigheden in kerkgang
- het signaleren en bevragen van onregelmatigheden in de gang naar het Avondmaal
- het deelnemen aan de doopzitting.
Door de ouderlingen (met hulp van de diakenen) wordt zorg gedragen voor regulier
huisbezoek aan de trouw meelevenden van de gemeente.
Het is mogelijk voor de kerkenraad om bezoekbroeders aan te stellen. De bezoeken in dit
kader richten zich op het ouderenpastoraat en werken aanvullend op het reguliere
bezoekwerk. Het crisispastoraat ligt primair bij de kerkenraad. Van de bezoekbroeder wordt
absolute geheimhouding gevraagd. In een eredienst zal de bezoekbroeder worden
voorgesteld en openbaar moeten instemmen met de opdracht tot geheimhouding. De
voorwaarden en omschrijving bezoekbroeders zijn hierbij van toepassing.
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3.3

Plicht tot geheimhouding

Overeenkomstig de eed, die de predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling
kerkrentmeesters hebben afgelegd bij hun bevestiging in het ambt, zijn zij verplicht tot
geheimhouding van al hetgeen, dat in de uitoefening der zielzorg vertrouwelijk te hunner
kennis is gekomen. Dit betreft zowel de inhoudelijke zaken van het huisbezoek als ook de
zaken die ter kerkenraad of in andere kerkelijke vergaderingen besproken of besloten zijn.

3.4

Vervanging van dienstwerk

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de dienaar des Woords zijn ambtswerk niet
kan verrichten. De vervanging komt dan onder verantwoordelijkheid van het moderamen.
Bij afwezigheid in verband met vakantie, nascholing of vrijstelling van dienstwerk worden er
van te voren onderling door de kerkenraad afspraken voor vervanging gemaakt.
De scriba is de eerstverantwoordelijke voor vervanging van de berichtgeving in de Voetius
en het verzorgen van de afkondigingen. Deze taken kunnen wel uitbesteed worden.

3.5

Pastoraat aan ouderen

De zorg voor het pastoraat onder de ouderen van de gemeente is toevertrouwd aan de
predikant, bijgestaan door de ouderlingen. Het bezoek aan ouderen wordt door de predikant
en de betreffende ouderlingen onderling op elkaar afgestemd. Ouderen vanaf 75 jaar worden
jaarlijks door de kerkenraad/predikant bezocht en de HVD zal regelmatig een bezoek
afleggen.

3.6

Gemeentelijke activiteiten

Ter bevordering van de Bijbelkennis en het geloofsgesprek tussen gemeenteleden onderling,
zullen er gedurende de periode van het winterwerk verschillende Bijbelkringbijeenkomsten
worden belegd. Het is de laatste jaren gebruikelijk dat er een indeling is in verschillende
leeftijdscategorieën.
In de periode van het winterwerk wordt er iedere maand een middagactiviteit belegd voor de
mensen die niet meer actief in het arbeidsproces deelnemen. Het doel van deze middag is
ontmoeting en ontspanning. Veelal wordt een spreker uitgenodigd. Er is door de kerkenraad
een commissie ‘contactmiddagen’ aangesteld. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de
organisatie van deze middagen. Er is een ‘Reglement Contactmiddagen’ opgesteld waarin
de werking en doelstelling staan beschreven.

3.7

Beleidsvoornemens
o De kerkenraad heeft het voornemen om aan het einde van 2011 minimaal één
bezoekbroeder aangesteld te hebben.
o De kerkenraad onderzoekt de wenselijkheid van de inzet van gemeenteleden die een
cursus hebben gevolgd voor Psycho Pastorale Hulpverlening voor rouwbezoek,
crisissituaties of psychische problemen.
o De kerkenraad streeft er naar dat in de lopende periode ieder meelevend lid eens in
de twee jaar huisbezoek ontvangt.
o De kerkenraad spant zich in om ook huisbezoek te doen bij de kerkenraadsleden.
o De kerkenraad streeft er naar om na een openbare belijdenis een ontmoeting te
hebben met de nieuwe lidmaten in de week voor de eerstvolgende
Avondmaalsbediening.
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4 Bediening van de sacramenten
4.1

Bediening van de Heilige Doop

In gehoorzaamheid aan het zendingsbevel van de Heere Jezus Christus om de prediking
van bekering en vergeving van zonden in Zijn Naam aan al de volken, vergezeld te laten
gaan van de bediening van de Heilige Doop, wordt aan de (kleine) kinderen van de
gemeente in haar midden door de dienaren van het Woord de Heilige Doop bediend, met
gebruikmaking van het daartoe bestemde hertaalde formulier.
De kerkenraad houdt opzicht, dat de doop in het midden der gemeente heilig wordt
gehouden en dat de doop door de ouders voor hun kinderen wordt begeerd. De kerkenraad
beslist over de toelating tot de doop en inzake vragen, die uit de dooppraktijk voortkomen.
Wanneer het verzoek niet van beide ouders uitgaat (bijv. door meningsverschil of
echtscheiding) zal de kerkenraad naar wijsheid pastoraal handelen. In de regel zullen dan de
doopvragen alleen aan de kerkelijk meelevende ouder worden gesteld.
Als ouders te kennen geven hun kind ten doop te willen houden, wordt daarvoor in overleg
een gezamenlijke eredienst belegd.
De dienaar des Woords, die de doop zal bedienen, geeft, bijgestaan door een ouderling,
dooponderricht aan de doopouders. Afhankelijk van de situatie zullen één of meer
gesprekken plaatsvinden op initiatief van de kerkenraad. Daarbij handelt men over de
betekenis van de doop. Ter voorbereiding en overdenking wordt bij het doopgesprek een
boekje aan de doopouders uitgereikt.
De kerkelijke gemeente verstaat haar roeping om de gedoopte leden van de gemeente ook
te onderwijzen in de dienst des Heeren. Daarom zullen deze kinderen, als zij de geschikte
leeftijd hebben bereikt, uitgenodigd worden voor de catechisaties en voor het clubwerk.
De doop wordt in de regel bediend binnen enkele maanden na de geboorte. Bij een verzoek
tot doop op latere leeftijd zal er overleg plaatsvinden tussen ouders en kerkenraad, Indien
een kind de leeftijd heeft bereikt, waarop het de gewone catechese kan volgen, wordt als
regel met de bediening van de doop gewacht tot na de openbare belijdenis des geloofs.
De bediening van de doop aan een volwassene geschiedt nadat hij openbare belijdenis des
geloofs heeft gedaan, met gebruikmaking van het daartoe bestemde hertaalde formulier.
De kerkenraad schrijft de namen van hen, die hier ter plaatse gedoopt zijn, in een doopboek,
evenals de namen van elders gedoopten -onder vermelding van datum en plaats- en geeft bij
doopbediening een verklaring (doopkaart) af, dat de doop aan de betrokkene is bediend.

4.2

Bediening van het Heilig Avondmaal

In dankbare gehoorzaamheid aan het bevel van haar Heere en God viert de gemeente op
gezette tijden -in de regel vier maal per jaar- het Heilig Avondmaal.
In onze Hervormde gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal uitgaan naar hen die
tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen.
Op huisbezoek dienen de leden van de kerkenraad de lidmaten op te wekken tot een
getrouwe en oprechte viering van het Heilig Avondmaal.
Aan elke Avondmaalsviering in onze Hervormde gemeente gaat een week van voorbereiding
vooraf. De opwekking en nodiging tot het Heilig Avondmaal geschiedt in de prediking en bij
de herderlijke zorg van de dienaren des Woords en de ouderlingen.
De voorbereiding krijgt vorm doordat er een week voor de bediening een dienst van
voorbereiding wordt gehouden, waarin het eerste deel van het hertaalde klassieke
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avondmaalsformulier wordt gelezen. Welke zondenlijst uit het hertaalde formulier gebruikt
wordt is naar eigen inzicht en voorkeur van de dienstdoende predikant/voorganger.
De dienst van voorbereiding zal om roostertechnische redenen per locatie afwisselend door
de eigen predikant en door een gastpredikant worden verzorgd. Wanneer op de ene locatie
de eigen predikant het Avondmaal bedient, zal in de andere locatie de dienst van
voorbereiding door een gastpredikant worden verzorgd. De eigen predikant zal de volgende
week aldaar het Avondmaal bedienen.
De kerkenraad wil de persoonlijke voorbereiding versterken door het beschikbaar stellen van
een leesrooster wat gevolgd kan worden in de week van voorbereiding.
Bij de opwekking en uitnodiging worden de lidmaten opgeroepen tot zelfonderzoek en
verootmoediging en vermaand om uit hun midden weg te doen, wat de deelneming aan het
Heilig Avondmaal in de weg zou kunnen staan. Daartoe wordt in de week van voorbereiding
Censura Morum gehouden op een van tevoren aangekondigde plaats en tijd. Tijdens het
Censura Morum zijn er twee ambtsdragers aanwezig, waarvan één de ouderling van dienst
in de Avondmaalsdienst zal zijn. Het Censura Morum wordt afgesloten met Schriftlezing en
gebed.
Deze ouderling zal bij de bediening ook de functie van ‘tafelwacht’ vervullen. Met deze
instelling wordt zichtbaar dat de kerkenraad haar roeping verstaat om de ontheiliging van de
Tafel des Heeren zoveel mogelijk te weren.
Het Heilig Avondmaal wordt, met gebruikmaking van het daartoe bestemde hertaalde
formulier, bediend aan de belijdende leden van de gemeente door de dienstdoende dienaar
des Woords, onder opzicht van de ouderlingen en met bijstand van de diakenen.
Gedurende de viering is een tafelwacht ingesteld, dit is de ouderling van dienst. Deze gaat
tijdens de nodiging zichtbaar staan. De diakenen assisteren bij het gereedmaken van de
tafel.
De diakonale collecte vindt na de viering plaats, tijdens het voorspel van de laatste psalm.
Hiermee wordt het karakter van de dankbaarheid onderstreept.
In het bijzonder zullen de ambtsdragers van de gemeente voor de bediening van het Heilig
Avondmaal zichzelf en elkaar beproeven en uit het midden wegnemen, wat voor de rechte
viering van het Avondmaal een beletsel zou kunnen zijn.
Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de kerkenraad, in
aansluiting op de bediening in de eredienst, het Avondmaal ook bij gemeenteleden thuis
bedienen. De kerkenraad zal een verzoek hiertoe, van hen die regulier deelnamen aan de
bediening in de erediensten, in overweging nemen.
Bij deze bediening zal naast de predikant ook de ouderling en de diaken van dienst
aanwezig zijn en deelnemen. Ook kunnen enkele gemeenteleden aanwezig zijn.
Bij een thuisbediening zal hiervan in de voorafgaande eredienst en in de navolgende
dankzeggingsdienst kort melding worden gemaakt aan de gemeente.
De viering van het Avondmaal wordt in het midden van de gemeente afgesloten in een dienst
van dankzegging voor het Heilig Avondmaal.

4.3

Beleidsvoornemens
o De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheid om 2 á 3 jaar na een doopbediening met
de doopouders opnieuw een ontmoeting te hebben. De geloofsopvoeding staat hierin
centraal.
o De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheid of we als gemeente meer aandacht
kunnen geven aan de geloofsopvoeding. Daarbij valt te denken aan de drieslag
gezin-kerk-school.
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5 De bevestiging en inzegening van het huwelijk
5.1

Visie op het huwelijk

In dankbare gehoorzaamheid aan Gods openbaring in Zijn Woord en in Christus erkennen
wij het huwelijk als de wettige en door God bedoelde relatie tussen man en vrouw. God heeft
als Schepper deze instelling gegeven aan de mens.
Het huwelijk is een instelling die God als Schepper bedoeld heeft om het samenleven van
mensen te ordenen en te hechten. Dit samen-leven begínt met het huwelijk. Als Adam nog
alleen is, is er geen sprake van ‘samen-leving’. De samenleving begint op het moment
waarop de Heere Eva als vrouw aan Adam geeft. Hoewel het begrip ‘huwelijk’ niet wordt
genoemd, gaat het hier wel om het huwelijk. God Zelf is het immers die in de gave van Eva
aan Adam hun huwelijk voltrekt en inzegent. Hij voegt hen voor Zijn eigen aangezicht samen
als man en vrouw. Als man en vrouw in het huwelijk in liefde trouw zijn aan elkaar, is dat de
basis van de orde en de hechting die het geheel van het samenleven van mensen zozeer
nodig heeft. Kinderen in een gezin hebben deze orde en hechting nodig.
We zien dat Paulus (met name Efz. 5) schrijft over het huwelijk en het in een bepaald
verband plaatst: in het verband van het werk van de Geest en van het samen-leven als
christenen op het niveau van het kruis. De kerngedachte van wat Paulus in het vervolg over
het huwelijk schrijft, is dat de verhouding van man en vrouw in het christelijk huwelijk te
vergelijken is met de verhouding van Christus met Zijn gemeente. Centraal is het begrip
‘liefhebben’. Paulus ging met zijn visie op huwelijk en seksualiteit dwars tegen de geest van
zijn tijd in. En wij weten ons geroepen om met dezelfde principes en duidelijkheid hetzelfde
spoor te volgen. Wij kunnen hierin niet met onze tijd meegaan.
Het is duidelijk dat situaties waarin twee mensen kiezen voor samenwonen – waaronder we
verstaan: het sluiten van een samenlevingscontract of het aangaan van een geregistreerd
partnerschap – onvergelijkbaar zijn met het huwelijk zoals God dat heeft ingesteld. Op grond
van bovenstaande overwegingen zien wij daarom het huwelijk als de enige verantwoorde
vorm van intiem samenleven tussen man en vrouw.
Wij erkennen daarom geen enkele andere vorm van relatie als wettig en door God gewild.
Het is dan ook onmogelijk om daaraan, onder aanroeping van Gods Naam, Zijn zegen te
verbinden. Dat zou een grote ontheiliging van Zijn Naam betekenen en een verachting van
Zijn scheppingsinstelling.
Deze beperking is ook vastgelegd in het plaatselijke reglement van de Hervormde gemeente
Dussen-Hank.
Aangezien het huwelijk en de seksualiteit de eeuwen door in kerk en wereld bedreigd
worden door het vlees, dat zich niet met Christus wil laten kruisigen, hebben wij de nimmer
aflatende roeping om in deze de bekering te prediken en de vergeving van zonden in het
bloed van Jezus Christus. Wie Zich door Christus en door de Heilige Geest laat leiden, die
zal het huwelijk eren en leren om daarin naar Gods wil te wandelen.

5.2

Gods bedoeling met het huwelijk

Staande op het getuigenis van Gods Woord onderscheiden wij drieërlei bedoeling met het
huwelijk:
- Op deze wijze schenkt God zowel aan de man als aan de vrouw de beste en de
meest trouwe hulp, troost en bijstand in de zaken, die dit tijdelijke als ook het eeuwige
leven betreffen.
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- Op deze wijze schenkt God aan kinderen de beste plaats en het beste middel om
hen op te voeden in de vreze des Heeren, tot Zijn eer, tot hun eigen zaligheid en ook
tot mensen, waarmee Zijn gemeente op aarde en de samenleving mee gebouwd
kunnen worden.
- Op deze wijze schenkt God het beste middel om ons lichaam en onze ziel rein van
de zonde te bewaren en Hem en onze naaste heilig te dienen.

5.3

Voorbereiding op het huwelijk

Ouders dragen in de opvoeding en de kerkenraad in de catechese, vorming en toerusting en
in het jeugdwerk hun onderscheiden verantwoordelijkheid, om de jongeren voor te bereiden
op het christelijke huwelijk en daarin ook Gods zegen te begeren.
De kerkenraad stelt een ieder in de gelegenheid tot het volgen van huwelijkscatechese.
Hiertoe zullen in onderling overleg met de predikant één of meerdere gesprekken gehouden
worden.

5.4

Aanvraag en afkondiging

Het verzoek om bevestiging en inzegening van een huwelijk dient tenminste drie weken
tevoren gedaan te worden bij de kerkenraad (tenzij de kerkenraad om bijzondere redenen
deze termijn in een bepaald geval verkort), onder opgave van het verlangde tijdstip, onder
overlegging van de gewenste gegevens over de kerkelijke en burgerlijke staat van bruid en
bruidegom en onder aanwijzing van degene, die het huwelijk bevestigt en inzegent.
Wonen noch bruid noch bruidegom in de gemeente dan richten zij het verzoek aan de scriba
van de kerkenraad.
In de Hervormde gemeente te Dussen-Hank zal geen andere levensverbintenis worden
ingezegend dan een huwelijk tussen man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.
In principe is de plaatselijke predikant, degene die het huwelijk zal bevestigen en inzegenen.
De kerkenraad van Dussen-Hank stelt het kerkgebouw niet ter beschikking voor
huwelijksdiensten van buiten de eigen gemeente. Wanneer een verzoek wordt ontvangen
van mensen die wel een (historische) binding met de Hervormde gemeente hebben, neemt
de kerkenraad in deze een beslissing.
Op Bijbelse gronden wijst de kerkenraad ongehuwd samenwonen dan wel samenleven af.
Indien de kerkenraad een verzoek tot inzegening van het huwelijk van een samenwonend
stel ontvangt, zal de kerkenraad hieromtrent, na enkele gesprekken met de aanvragers
gevoerd te hebben, een besluit nemen, waarbij de situatie, de instelling en houding van hen
mede bepalend zijn.
Wanneer een verzoek wordt ontvangen tot huwelijksinzegening van mensen van wie een
eerder huwelijk door echtscheiding is beëindigd, zal de kerkenraad hieromtrent, na enkele
gesprekken met de aanvragers gevoerd te hebben, een besluit nemen, waarbij de
situatie, de instelling en houding van hen mede bepalend zijn.
Voor de bevestiging en inzegening van een huwelijk door een predikant van buiten de
Hervormde gemeente is toestemming nodig van de kerkenraad. In de regel mogen daartoe
bevoegde familieleden (1e of 2e graad) een huwelijk bevestigen en inzegenen.
Hierbij zal het protocol voor huwelijksdiensten en de liturgie zoals dat in de gemeente
Dussen–Hank gebruikelijk is aangehouden dienen te worden.
Door de kerkenraad wordt alleen medewerking verleend aan huwelijksdiensten van mensen
die een directe betrekking hebben tot de kerkelijke gemeente of deze betrekking wensen aan
te gaan.
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De indiening van het verzoek om bevestiging en inzegening van het huwelijk wordt minimaal
twee weken tevoren aan de gemeente bekend gemaakt.
Bevestiging en inzegening van een huwelijk vindt plaats nadat aan de bevestiger het bewijs
is getoond, dat het huwelijk naar de burgerlijke wet tot stand is gekomen.

5.5

Bevestiging en inzegening

Voordat de bevestiging van het huwelijk plaats vindt, nodigt de predikant, die het huwelijk zal
bevestigen en inzegenen, het bruidspaar uit voor een pastoraal gesprek over het huwelijk.
De bevestiging en inzegening vindt plaats in een eredienst der gemeente, onder
gebruikmaking van het daartoe bestemde hertaalde formulier.
De bevestiging en inzegening van een huwelijk geschiedt in tegenwoordigheid van één of
meer ouderlingen en diakenen.
De kerkenraad schenkt namens de Hervormde gemeente aan het bruidspaar een door de
predikant en namens de kerkenraad een getekende huwelijks-Bijbel.
Er kan door het bruidspaar een keuze gemaakt worden uit: de Statenvertaling of de herziene
Statenvertaling. Op nadrukkelijk verzoek van het bruidspaar is ook de Nieuwe Bijbelvertaling
(2004) mogelijk.

5.6

Inschrijving

De kerkenraad schrijft de bevestiging en inzegening van het huwelijk in het trouwboek van
de Hervormde gemeente. Verder wordt aangeboden om datum en plaats van bevestiging en
inzegening op de daarvoor bestemde plaats in hun trouwboekje te noteren.
De kerkenraad van de gemeente, waar de bevestiging van het huwelijk heeft plaats
gevonden, doet binnen acht dagen daarvan melding aan de kerkenraad van de gemeente
waar de gehuwden zich vestigen.

5.7

Huwelijksdienst

Ten behoeve van de huwelijksdiensten is een protocol opgesteld (zie bijlage). Hierin staat
onder andere aangegeven dat in de dienst zelf alleen psalmen gezongen worden, de
(herziene) Statenvertaling wordt gelezen en het hertaalde huwelijksformulier wordt gebruikt.
Ook staat aangegeven dat foto’s maken en filmen mag vóór votum en groet en ná de zegen.

5.8

Beleidsvoornemens
o De kerkenraad verstaat het als haar roeping om (naar de jongeren toe) de waarde
van het huwelijk voortdurend te blijven onderstrepen en zoekt daarvoor geschikte
vormen en momenten.
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6 Pastoraat rondom overlijden en begrafenis.
6.1

Overlijden

In de verdrietige situatie van het overlijden van iemand vanuit de gemeente, is de gemeente
de bedding van troost, getuigend van Jezus Christus.
De dienaren des Woords en de ouderlingen dragen een bijzondere pastorale zorg rondom
het levenseinde en het overlijden van een gemeentelid en de betrokken familie. Juist daar
mag de troost meegedeeld worden dat Jezus Christus Overwinnaar is van dood en graf. De
kerkenraad kiest op grond van de Heilige Schrift uitdrukkelijk voor begraven als de Bijbelse
wijze van lijkbezorging. De kerkenraad stelt aan alle gemeenteleden een boekje ter
beschikking waarin wensen rond overlijden kenbaar gemaakt kunnen worden. (Boekje ‘Zo wil
ik het’).

6.2

Contact rond overlijden

Binnen het leven van de gemeente is er onderlinge betrokkenheid. Bij het naderende
levenseinde blijkt dit onder andere uit intensievere pastorale contacten en voorbeden.
Bij het overlijden van een gemeentelid zal er contact worden gezocht met de naaste familie
van de overledenen en wordt pastorale zorg aangeboden. Deze zorg bestaat uit een bezoek
door de predikant en/of betrokken ouderling.
Tijdens dit contact komt onder andere aan de orde dat de voorzang in de eerstvolgende
eredienst aangepast wordt waarmee de gemeente haar verbondenheid met de
rouwdragende familie tot uitdrukking brengt. De ouderling van dienst maakt voor aanvang
van de dienst het overlijden aan de gemeente bekend en meldt de wijziging van de
voorzang. De wijziging van de voorzang vindt alleen plaats wanneer de kerkelijke gemeente
betrokken is bij de uitvaart.
We ervaren het als een goede mogelijkheid dat de gemeente door het luiden van de kerkklok
in kennis gesteld kan worden van het overlijden van een gemeentelid. De klok wordt dan
geluid tussen 11:30 en 12:00 uur. Indien de klok geluid dient te worden als kennisgeving van
een overlijden, dienen de nabestaanden dit met de uitvaartondernemer af te spreken. Het
klokluiden is een verantwoordelijkheid van de begrafenisvereniging. De klok kan ook geluid
worden bij een teraardebestelling op de hervormde begraafplaats van niet gemeenteleden.
In geval van een condoleanceavond kan in overleg met de betrokken familie de
condoleance worden afgesloten door een ambtsdrager. Wanneer er geen officieel
condoleancemoment gehouden wordt, is het mogelijk dat op verzoek van de familie een
ambtsdrager de avond voor de uitvaart een bezoek brengt.
Als er nabestaanden in de 1e graad zijn, wordt er naar gestreefd om binnen twee weken na
de rouwdienst een pastoraal bezoek te brengen. Het is wenselijk om ook na het 1e jaar na
overlijden opnieuw een pastoraal contact te hebben.

6.3

Rouwdienst

Op verzoek van de familie wordt een rouwdienst gehouden. Het is wenselijk dat een
ambtsdrager als vertegenwoordiger van de Hervormde gemeente in de rouwdienst en op de
begrafenis aanwezig is. Een rouwdienst is geen ambtelijke dienst.
In principe leidt de eigen predikant de rouwdienst en de begrafenis. In vacaturetijd en bij
overige verzoeken met betrekking tot een voorganger beslist de kerkenraad.
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De organisatie en planning van een rouwdienst is de verantwoordelijkheid van de
begrafenisondernemer. Deze zal contact moeten opnemen met de koster in verband met het
gebruiken en de beschikbaarheid van de gebouwen. Het beheer van de begraafplaats is een
taak van de kerkrentmeesters. Ten dienste van het goede verloop van een rouwdienst is er
een protocol opgesteld (zie bijlage).
De invulling van de rouwdienst wordt in overleg tussen de voorganger en de familie bepaald.
Het zingen van één of twee klassieke gezangen of Bijbels verantwoorde vrije liederen is
toegestaan. De te zingen psalmen zijn in principe uit de berijming van 1773 en er wordt
gebruik gemaakt van de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling.
Bloemen tijdens de rouwdienst zijn toegestaan, mits gepast. Aan de nabestaanden wordt in
deze terughoudendheid gevraagd.
Het is gebruikelijk dat de voorganger de afsluiting van de begrafenis op de begraafplaats
verzorgt.
In geval van crematie is het mogelijk om een rouwdienst in het kerkgebouw te houden. Er zal
geen officiële afvaardiging vanuit de kerkenraad meegaan naar het crematorium. Wel
kunnen gemeenteleden op persoonlijke titel bij een crematie aanwezig zijn.

6.4

Gedachtenis

In het kerkblad Voetius, dat voorafgaande aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar
verschijnt, worden de namen van de overledenen van het achterliggende kerkelijke jaar
vermeld.
Tijdens de avonddienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen van
de overledenen van het afgelopen kerkelijke jaar genoemd en wordt voorbede voor de
familieleden gedaan. De familieleden van de overledenen worden voor deze dienst
schriftelijk uitgenodigd via het correspondentieadres wat op de rouwbrief stond vermeld.
Het is wenselijk dat voor deze speciale dienst een liturgie wordt gemaakt en dat daarin ook
de namen met de tekst van de rouwdiensten worden vermeld.

6.5
-

-

-

6.6

Officiële berichtgeving
Wanneer de kerkenraad officieel bericht ontvangt van het overlijden van een (oud)
predikant, (oud) ambtsdrager, koster of organist die geen deel meer uitmaakt van de
gemeente, wordt dit opgenomen in de afkondigingen en bij de voorbede. Ook wordt dit
gemeld bij de gemeenteberichten in het kerkblad.
Wanneer de kerkenraad officieel bericht ontvangt van het overlijden van een (oud)
predikant, zittend ambtsdrager, koster of organist, zal na overleg met de nabestaanden
een advertentie in het Reformatorisch Dagblad, kerkblad Voetius en een regionaal
weekblad worden geplaatst.
Wanneer de kerkenraad officieel bericht ontvangt van het overlijden van een oudambtsdrager, -koster of -organist die nog deel uitmaakt van de gemeente, zal na overleg
met de nabestaanden een advertentie in Voetius en eventueel een regionaal weekblad
worden geplaatst.

Beleidsvoornemens
o De kerkenraad streeft er naar om de procedure en de afspraken met de
begrafenisvereniging op papier te zetten, zodat helder wordt wie welke
verantwoordelijkheid draagt.
o De kerkenraad wil het gebruik van het boekje ‘Zo wil ik het’ stimuleren door op
huisbezoek aan mensen te vragen of zij het hebben ingevuld.
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7 Jeugd
7.1

Jeugd en gemeente

We zijn dankbaar dat de Heere ons binnen de gemeente samenbrengt over de grenzen van
onze leeftijden heen. Het is tegelijk duidelijk dat de gemeente een speciale
verantwoordelijkheid heeft in haar zorg voor de jongere leden van de gemeente. Het mag
een aanvulling zijn op de christelijke opvoeding. De belofte die bij de doop van de kleine
kinderen wordt gedaan, is, de kinderen in de opvoeding te wijzen op hun hemelse Vader. Het
is de wens om als gemeente elkaar in de christelijke opvoeding ook te ondersteunen en te
stimuleren. Van ouders wordt gevraagd aan hun kinderen de Bijbelverhalen en het Bijbelse
getuigenis door te geven en voor te leven.
Ook in het plaatselijk jeugdwerk willen wij hen daarop wijzen. Deze verantwoordelijkheid sluit
aan bij de plaats die kinderen innemen in de Bijbelse verhalen. Ook wordt daar op meerdere
plaatsen gesproken over de opdracht om kinderen in de Vreze des Heren te onderwijzen. Dit
wordt ook verwoord in het doopformulier.
Het is ons verlangen dat ieder kind en iedere jongere een persoonlijke geloofsrelatie mag
ontvangen met de Heere Jezus als Redder en Verlosser.
De kinderen en jongeren hebben binnen de gemeente hun plaats in de erediensten, maar
met het oog op hen is er ook de catechese en het jeugdwerk. De plaats in functie van
geloofsopvoeding en het christelijk onderwijs zijn punten van aandacht.

7.2

Jeugd en eredienst

Het is onze vaste overtuiging dat kinderen en jongeren volwaardige leden van de kerkelijke
gemeente zijn. Dit leren wij van onze Heere Jezus Christus, Die juist de kinderen tot zich liet
komen om hen te zegenen. Ook vanuit de doop (zie 4.1) zien we dat kinderen er in Gods
verbond geheel bij horen! Waar de doop veelal de eerste keer is dat kinderen in de kerk
komen, is het ons verlangen dat kinderen als ze iets groter zijn ook meegenomen zullen
worden naar de erediensten. Voor de allerkleinste kinderen van de gemeente is er tijdens de
morgendiensten oppas, zodat ouders zelf de erediensten kunnen bijwonen.
Het is wenselijk dat, met name in de morgendiensten, bij de prediking rekening wordt
gehouden met de aanwezigheid van kinderen. Het is fijn als zij met voorbeelden, vragen of
toepassingen ook aangesproken kunnen worden. Van ouders wordt gevraagd om de
erediensten trouw te bezoeken met hun kinderen en om thuis over de dienst ook na te
spreken. Als handvat daarvoor stelt de kerkelijke gemeente een ‘kerkboekje’ ter beschikking,
waarin kinderen aantekeningen kunnen maken tijdens de eredienst.
Waar mogelijk kan bijvoorbeeld de voorzang aansluiten bij de psalm die de kinderen
eventueel op school hebben geleerd. Om de kennis van de psalmen te vergroten is er een
‘psalm van de maand’ die op de eerste zondag van de maand ’s morgens als voorzang wordt
gezongen en op de laatste zondag van de maand opnieuw wordt gezongen. Deze psalmen
worden ook in de Nieuwsbrief vermeld, zodat ze ook thuis met de kinderen gezongen
kunnen worden.
Er zijn een aantal erediensten waarin de plaats van kinderen en jongeren extra aandacht
krijgt: bij de opening en sluiting van het winterwerk, bij de afsluiting van de VBW en bij de
kerstviering op 1e Kerstdag ’s avonds. Kinderen worden dan onder andere uitgenodigd om
de liturgieën uit te delen en om te helpen bij het collecteren. Ook kan er voor votum en groet
en/of na de zegen een verantwoord kinderlied worden gezongen.
Een doopdienst is een mooie gelegenheid om de kinderen o.a. in de prediking extra te
betrekken. Bezinning zal plaatsvinden op de vraag of kinderen tijdens de doopbediening
naar voren toe uit genodigd kunnen worden.
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7.3

Catechese

Om de kinderen en jongeren te onderwijzen in de Bijbelse leer en hen kennis van de
belijdenisgeschriften bij te brengen, wordt er door de kerkenraad zorg gedragen voor
onderwijs op de catechisatie. Tijdens de winterperiode (sept. t/m mrt.) wordt er gestreefd
naar 20 ontmoetingen. De groepsindeling en de tijdstippen worden in overleg met de
kerkenraad vastgesteld door de catecheet/predikant. De kerkenraad stemt, op voordracht
van de catecheet, er mee in welk catechesemateriaal zal worden gebruikt. De catechese
richt zich op dit moment op jongeren van 12 tot ongeveer 20 jaar.
Naast de reguliere catechese is er, indien daar belangstelling voor is, ook de
belijdeniscatechese. In het kerkblad, maar ook door persoonlijke uitnodigingen, worden
gemeenteleden (18+) uitgenodigd om deze belijdeniscatechese te gaan volgen. Ook ouders
die hun kind ten doop hebben gehouden en nog geen belijdenis hebben gedaan worden
speciaal uitgenodigd. Bij het verlangen tot doen van belijdenis door iemand tussen de 14 en
18 jaar oud zal de kerkenraad naar wijsheid per situatie de belijdeniscatechese openstellen
dan wel aansturen op een moment van uitstel en nadere bezinning.
Gedurende het winterseizoen worden tijdens de belijdeniscatechese kernpunten van het
Bijbels geloofsgetuigenis en van de belijdenisgeschriften behandeld, verder de
gereformeerde visie op kerk en gemeente en ook de leer rond de sacramenten. Het geheel
loopt uit op een aannemingsavond gevolgd door het openbare belijden in een eredienst.

7.4

Jeugdwerk

Omdat de kerkenraad het belang van het jeugdwerk hoog heeft staan, wordt daar bewust
financiële ruimte voor vrijgemaakt. De kerkrentmeesters dienen ook te zorgen voor goede
voorzieningen ten dienst van het jeugdwerk. Vanwege de specifieke deskundigheid van de
HGJB, zijn we als gemeente lid deze organisatie.
Er dient in het jeugdwerk gebruik gemaakt te worden van verantwoorde
(Bijbel)studiematerialen met een herkenbaar Bijbels en gereformeerd karakter en toepasbaar
binnen de context van onze jongeren. Tenzij de kerkenraad anders besluit, is dit het
materiaal van de HGJB.
Voor het zingen binnen het jeugdwerk zijn de berijmde psalmen (1773), een eigen liedbundel
en de bundel ‘Op Toon Hoogte’ beschikbaar.
De kerkenraad laat zich ten dienste van het jeugdwerk bijstaan door de jeugdraad. Dit is een
overlegplatform en een besluitvormend orgaan ten dienste van de uitvoering van het club- en
verenigingsleven, wat zich richt op de kinderen en jongeren van de gemeente. Iedere club
heeft een afgevaardigde in de jeugdraad. De predikant is adviserend lid van de jeugdraad.
De leiding van de jeugdraad wordt gevormd door een dagelijks bestuur, bestaande uit een
voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Er is een afzonderlijk reglement voor de
jeugdraad en een huishoudelijk reglement voor het jeugdwerk opgesteld. Daarin wordt onder
andere melding gemaakt van de voorwaarden voor leidinggevenden en hun rol als
identificatiefiguur. Er wordt verwacht dat jeugdleidinggevenden betrokken gemeenteleden en
trouwe kerkgangers zijn. Verder wordt daarin gewezen op de noodzaak tot geheimhouding.
Het jeugdwerk wordt vormgegeven door voor verschillende leeftijdscategorieën, afzonderlijke
clubs en verenigingen, avonden te laten beleggen. De taak van het jeugdwerk is:
- de jeugd bewaren en in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus;
- leiding en daadwerkelijk bijstand geven aan de jeugd in haar ontwikkeling,
arbeidsleven, ontspanning en besteding van de vrije tijd.
De leiding van het jeugdwerk ligt in handen van een aantal meelevende gemeenteleden, die
zich inzetten om het bovenstaande te realiseren. Naast de clubmiddagen en –avonden
organiseren zij onder andere: de kerstvieringen van de clubs, een fietskamp, eventuele
acties voor geldwerving en het jaarfeest.
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Met het jaarfeest sluiten de clubs hun winterseizoen af. Dit doen zij met een avond voor alle
gemeenteleden en belangstellenden. Daarin wordt o.a. een terugblik getoond over het
afgelopen seizoen. Het seizoen wordt geopend met een startweekend waarvoor door de
kerkenraad een afzonderlijke commissie wordt gevormd.
Het reguliere ‘winterwerkseizoen’ loopt van het laatste weekend van september tot het
laatste weekend van maart.
Op het gebied van het jeugdwerk wordt er op verschillende niveaus samengewerkt met de
Hervormde gemeente Meeuwen. Aan het begin van het seizoen is er een gezamenlijke
vergadering met afvaardigingen van leidinggevenden, met aansluitend een toerustingsavond
voor alle leidinggevenden van beide gemeenten.
Per seizoen is er zowel in Meeuwen als in Dussen een gezamenlijke preekbespreking met
de jongeren van beide gemeenten.
Op niveaus van de clubs varieert de samenwerking tussen een onderling bezoek per seizoen
tot een volledige gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Een club- of verenigingsontmoeting kent een Bijbels-inhoudelijk deel en ook een meer
ontspannen gedeelte. Het Bijbels-inhoudelijke gedeelte is gericht op kennisoverdracht maar
ook op het toepassen van geloofszaken in het leven van alle dag. Het is de wens dat naar
mate de jongeren ouder worden zij persoonlijk hun bijdrage leveren in een Bijbelstudie of
bespreking van een onderwerp. Zij moeten gaande weg steeds meer verantwoordelijkheid
krijgen. Het geheel wordt omkleed met hardop uitgesproken gebeden waarbij de jongeren
ook gestimuleerd worden daar zelf in voor te gaan. Het samen zingen van geestelijke
liederen is een belangrijk onderdeel van het jeugdwerk.
Daarnaast worden er ook op extra avonden ontspannende, ludieke of sportieve programma’s
georganiseerd, zoals bijv. met elkaar gaan schaatsen of zwemmen, etc.
De invulling van alle activiteiten moeten passen bij het karakter van de gemeente en bij de
invulling van onze erediensten.
Het jeugdwerk denkt ook aan kinderen die het minder hebben dan wij. Via de organisatie
Woord & Daad zorgt zij voor een adoptiekind. Tijdens clubontmoetingen wordt er geld
gespaard en ook tijdens de VakantieBijbelWeek.
Aan het einde van ieder seizoen is er een ontspannen avond voor alle jeugdleidinggevenden
als blijk van waardering voor hun inzet en betrokkenheid.
Met het oog op de toekomst van het jeugdwerk zal worden getracht om zo lang mogelijk
jeugdwerk aan alle jongeren aan te bieden. Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten
zal dan ook verder kunnen worden vormgegeven.

7.5

Clubs en verenigingen

Het jeugdwerk kent de volgende opbouw:
7.5.1 Benjamin
Deze club richt zich op kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool. Om de veertien
dagen komt men op een middag na schooltijd bij elkaar in 't Visnet.
7.5.2 Baken
Op de club ‘t Baken zijn alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool welkom.
Om de veertien dagen komen zij bij elkaar van 18.30 tot 20.00 uur in het Visnet.
7.5.3 Kompas
Het Kompas is de club voor jongeren van 12 tot 15 jaar. Elke veertien dagen wordt op
zaterdagavond een clubavond gehouden. De ene avond begint om 18.00 uur met een
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maaltijd en de andere avond begint om 19.30 uur. Beide avonden duren tot ca. 22.00 uur. De
locatie is per clubavond wisselend: de ene keer in Dussen de andere keer in Meeuwen.
7.5.4 15+
De 15+ club is er voor iedereen van 15 jaar en ouder. Eén keer in de twee of drie weken
komen zij bij elkaar op zaterdagavond. Deze avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot
ongeveer 22.30 uur.
7.5.5 18+
De jongeren van 18 jaar en ouder komen één keer per maand op zondagavond bij elkaar.
Deze avonden beginnen na de eredienst en worden gehouden bij de jongeren thuis. Deze
avonden worden om 22.00 uur afgesloten.

7.6

Kerk en school

We streven naar een goede band tussen school en kerk. Het is pijnlijk dat er geen prot. chr.
school meer is in Hank. Mede hierdoor zijn er vrijwel geen kinderen meer die in Hank de
erediensten trouw bezoeken. We zijn dankbaar dat er nog een prot. chr. school in Dussen is.
Het is een grote zorg dat deze school in haar voortbestaan wordt bedreigd.
Waar mogelijk roepen wij ouders op hun kinderen naar deze school te laten gaan. Ook
zoeken we naar een open en positieve onderlinge verhouding. Gezocht kan worden naar
een verdere samenwerking bijvoorbeeld rond de bid- en dankdag of bij het zingen van
psalmen. Naast thuis is ook school een plaats waar de Bijbelverhalen kunnen worden
geleerd en waar het praktische geloofsleven onderwezen kan worden. Het is wenselijk dat
ouders lid zijn van de schoolvereniging en dat één of meer gemeenteleden als ouder zitting
hebben in de bestuurlijke organen van de school (MR, Lokaal Bestuur, Algemeen Bestuur).

7.7

Beleidsvoornemens
o De kerkenraad is van mening dat, als er daadwerkelijke keuzen gemaakt moeten
worden, gepoogd zal worden om het jeugdwerk onder de 12- zo lang mogelijk in
stand te houden. Dit hangt mede af van het beschikbaar zijn van gemeenteleden die
zich in kunnen en willen zetten als leidinggevende om jongeren en kinderen
vertrouwd te maken met Jezus Christus.
o De kerkenraad zal, wanneer de zelfstandigheid van de prot. chr. school moet worden
opgeheven, zoeken naar mogelijkheden om het godsdienstonderwijs voortgang te
laten krijgen. Dit kan zijn door de inzet van een godsdienstleerkracht of door het
opstarten van een vorm van kindercatechese.
o De kerkenraad constateert dat, mede door de afwezigheid van een zondagschool, de
kennis van de Bijbelverhalen zeer beperkt is. De mogelijkheid van een vorm van
kindercatechese (vanaf 8 of 10 jaar) zal in de nabije toekomst worden bekeken. De
kerkenraad volgt met interesse de huidige ontwikkelingen voor materiaal voor deze
doelgroep. Er zal bezinning nodig zijn op de werkwijze, de verantwoordelijkheid en de
verhouding tot het huidige jeugdwerk.
o De kerkenraad wil onderzoeken of het mogelijk is om rond bid- en dankdagen meer
aandacht aan de kinderen te besteden, mogelijk door een goede samenwerking met
de school.
o De kerkenraad zal zich bezinnen op het naar voren uitnodigen van de kinderen bij
een doopdienst.
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8 Apostolaat
8.1

Verbreiding van het evangelie

Het apostolaat is de Bijbelse opdracht om het evangelie van Jezus Christus ook aan anderen
in deze wereld bekend te maken. Zoals de apostelen gezonden werden (aposteloo), zo
worden ook wij allen er iedere keer weer op uitgezonden.
We mogen rekenen op Gods zegen en de leiding van de Heilige Geest wanneer we ons voor
deze roeping inzetten. Het is Gods belofte dat de verkondiging van Zijn genade zal doorgaan
tot aan de dag van de wederkomst.

8.2

Apostolaat in de gemeente

Binnen de gemeente krijgt het apostolaat vooral aandacht door de activiteiten van de
zendingscommissie.
8.2.1 Zendingscommissie
Als gemeente maken we deel uit van het partnerprogramma van de Gereformeerde
Zendings Bond, waardoor we met name verbonden worden aan het zendingswerk in één
concrete situatie Deze commissie zorgt voor informatie over het zendingswerk en voor
diverse fondswervende activiteiten, zoals verkoopacties en een advent/kerstzangavond. Een
aantal keren in het jaar is er bij de collecten speciale aandacht voor het zendingswerk. Deze
commissie draagt ook zorg voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerkgebouwen.
Het is wenselijk als het zendingswerk ook met regelmaat aandacht krijgt in de voorbede.
Deze commissie wordt één keer per twee jaar uitgenodigd voor een informatief gesprek met
de kerkenraad.
De financiële verantwoording wordt afgelegd aan de kerkenraad. De kerkrentmeesters
verzorgen de verantwoording naar de gemeente en het beheer van de administratie. Alle
gelden worden overgedragen aan de GZB.
8.2.2 Evangelisatie
Er is (nog) geen evangelisatiecommissie binnen onze gemeente, mede vanwege de
beperkte menskracht. De jaarlijkse VakantieBijbelWeek in de meivakantie heeft nadrukkelijk
een evangelisatiekarakter. Ook de afsluitingsdienst van de VBW op zondag staat in dit teken.
Rond de kerstperiode worden alle leden die in de kaartenbak staan met een
evangelisatiefolder en een brief uitgenodigd voor de erediensten.
Het is onze opzet om nieuw ingekomenen binnen de gemeente welkom te heten met een
welkomstpakketje. De kerkenraad stelt hiervoor materiaal en adressen beschikbaar. De
bezoeken worden gebracht door leden van de Hervormde Vrouwen Dienst. Door de HVD
worden ook andere contacten met mensen die niet naar de kerk komen onderhouden, bijv.
bij een handicap of vanwege historische banden.
De contacten rond overlijden en/of een rouwdienst hebben regelmatig een
evangelisatiegehalte.

8.3

Toerusting

De opdracht tot zending in de wereld én in de eigen omgeving, zal in prediking, kringwerk en
pastoraat met regelmaat aandacht krijgen. Het is wenselijk als daar ook gericht toerusting
voor kan worden ontvangen.
Ook op de catechese zal dit aspect aandacht krijgen.
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Verder is het goed als er in prediking en voorbede aandacht is voor de kerk wereldwijd: het
evangelisatie- en zendingswerk en de vervolgde en lijdende kerk.

8.4

Beleidsvoornemens
o De kerkenraad wil zoeken naar mogelijkheden om rand- en buitenkerkelijke meer bij
het gemeenteleven te betrekken. Mogelijkheden kunnen zijn om te gaan werken aan
een doopherinnering.
o De kerkenraad zou het waarderen als het zendingsbewustzijn vergroot kan worden,
wat meer is dan de al bestaande grote financiële inzet van de gemeente.
o De kerkenraad onderzoekt hoe het evangelisatiebewustzijn vergroot en ondersteund
kan worden bij afwezigheid van een evangelisatiecommissie.
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9 Diaconaat
9.1

Visie op het diaconaat

Diaconaat vloeit voort uit de volkomen liefde van Christus voor zijn gemeente. Hij kwam in de
wereld om te dienen en ontfermde Zich over de mensen die in nood waren. Ieder die tot de
gemeente van Jezus Christus behoort, is gehouden tot dienstbetoon aan elkander en de
wereld. Dit in navolging van de Heere Jezus Christus, Die niet naar deze wereld is gekomen
om gediend te worden, maar om te dienen.
Doordat Christus Zichzelf gaf tot de losprijs voor velen, zal de gemeente bereid zijn tot de
dienst aan God en de naaste. Uit dankbaarheid voor Gods onuitsprekelijke gave, die
Christus is voor Zijn gemeente, zal de gemeente er zich van bewust zijn dat "het beter is
gaven te delen dan bezit te vermenigvuldigen". Dit is de voedingsbodem van het diaconaat;
zo is het mogelijk dat diakenen leiding geven aan de gemeente in haar diaconale arbeid. De
plaats van de diaken in de gemeente ligt in de lijn van Handelingen 6, samengevat en
omschreven in het hertaalde formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen.
Verwijzing naar Bijbelteksten: Markus 12 : 30 en 31, Handelingen 4 en 5, 1 Korinthe 12, 13
en 14, 2 Korinthe 9.

9.2

Diaconaat in de gemeente

De gemeente is geroepen om een diaconale gemeente te zijn zoals beschreven staat in
Ordinantie 8 artikel 3 van de PKN:
Ordinantie 8
Artikel 3.
De diaconale arbeid
1.
De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door:
−
het betrachten van onderling dienstbetoon
−
het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben
−
het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn
−
het signaleren van knelsituaties in de samenleving
−
het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.
2.
Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving
als de diaconale opdracht elders in de wereld.
3.
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 van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook
in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.
4.
De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en
onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen
organen van de kerk, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14.

9.3

Taken

In haar taak als diaconie wil zij in gehoorzaamheid aan de Bijbel en de Kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland het diaconaat in en namens de Hervormde gemeente van
Dussen/Hank gestalte geven.
De diaconie is samengesteld uit 3 diakenen.
In artikel V Lid 3 (van de kerkorde) wordt de taak van diakenen beschreven:
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De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:
-

de dienst aan de Tafel van de Heere (Heilig Avondmaal) en het inzamelen en uitdelen
van de liefdegaven
de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van
diaconale aard

Het dienstwerk van de diakenen wordt verder uitgewerkt in Ordinantie 3 artikel 11
Artikel 11.

Het dienstwerk van de diakenen

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen
toevertrouwd:
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de erediensten
- de dienst aan de Tafel van de Heere
- het mede voorbereiden van de voorbeden
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar
verantwoordelijkheid dienaangaande
- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
- en, zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere
vergaderingen.

9.4

Doelgroepen

De diaconie acht het vooral haar taak om bij financiële problemen een helpende hand te
bieden. Er is bijzondere aandacht voor de volgende doelgroepen in de gemeente:
− Ouderen/bejaarden
− Gehandicapten
− Weduwen/weduwnaars/wezen
− Alleenstaanden
− Werklozen
− Zieken
− Asielzoekers
− Gebroken gezins- en familieverbanden
Het is echter niet zo dat wanneer gemeenteleden niet tot één van deze categorieën behoren,
ze helemaal uit het gezichtsveld van de diaconie verdwenen zijn, de praktijk is dat deze
gemeenteleden meestal door andere geledingen in de gemeente bereikt worden.
Naast deze activiteiten die betrekking hebben op het plaatselijk gemeente-zijn, zijn er ook
nog de aandachtsgebieden voor het regionaal-, binnenlands- en werelddiaconaat.
Vanuit of ten behoeve van deze aandachtsgebieden komen er vele verzoeken om
hulp/ondersteuning. Deze verzoeken worden door de diaconie besproken en waar mogelijk
wordt er geholpen.
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9.5

Financieel beleid

9.5.1 Hoofddoel
Het financiële beleid van de diaconie is er op gericht dat de directe naaste in onze kerkelijke
gemeente geen financiële nood mag lijden. Daarbij zal de diaconie de niet-kerkelijk
meelevende naasten niet uit het oog verliezen. De diaconie zal altijd het diaconale hart
moeten laten kloppen, zeker gezien de “hoge drempel” die er is om bij de diaconie aan te
kloppen.
9.5.2 Middelen
De diaconie dient de ontvangen middelen op verantwoorde wijze uit te geven en te
beheren. Middelen worden ontvangen d.m.v.:
a) Doorzendcollecten (collecten met een specifiek doel)
De doorzendcollecten zijn bestemd voor het doel wat vooraf door de diaconie bepaald is.
Veelal gaan deze naar een Christelijke stichting die het geld gebruikt om de naasten
buiten de gemeente te helpen.
b) “Gewone” diaconiecollecte (algemene collecten)
Het geld wat in de diensten wordt ontvangen, is het geld waarmee de diaconie “werkt”.
Dit geld wordt uitgegeven aan diverse doelgroepen in de gemeente: jeugd, ouderen,
zending, etc. Verder wordt ook jaarlijks een bedrag overgemaakt aan contributies t.b.v.
commissies en (provinciale) instanties. Daarnaast worden er nader te bepalen goede
doelen met een christelijke achtergrond mee gesteund
c) Rente
d) Opbrengsten van huren en pachten
e) Overige ontvangsten en giften
De rente-opbrengsten, de opbrengsten uit huren en pachten en de giften worden eveneens
gebruikt voor de onder b) genoemde doelen
Aan de hand van een collecterooster worden de onder a) en b) genoemde collecten nader
ingevuld.
9.5.3 Financiële betrokkenheid gemeente
De gemeente moet altijd betrokken blijven bij het financiële reilen en zeilen van de diaconie.
Daarom wordt op de volgende manieren hierover verantwoording afgelegd:
− Collecten worden aangekondigd in Voetius
− Via de kansel worden collecten aangekondigd
− Er wordt voorbede gevraagd voor de doelen
− Er wordt verantwoording afgelegd van de ontvangen collecten / giften in Voetius
− De gemeente krijgt de mogelijkheid om de begroting / jaarrekening in te zien
9.6

Diaconale verantwoordelijkheden in de gemeente

Binnen de gemeente Dussen/Hank zijn de volgende diaconale elementen te noemen.
9.6.1 Kerkblad Voetius
De aanvraag en opzegging van abonnementen op het regionaal kerkblad Voetius dient via
de diaconie te geschieden. Postabonnementen dienen rechtstreeks via de uitgever te lopen
(zie colofon in Voetius)
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De diaconie draagt zorg voor de bezorging van het kerkblad en de financiële afwikkeling die
met het blad verband houdt. In principe dienen de abonnementsgelden de kosten van de
aanschaf en bezorging van het blad te dekken. Eventuele tekorten zullen geleidelijk via
verhoging van de abonnementsprijs worden opgeheven.
9.6.2 Kerkradio / Cassetterecorderdienst
De exploitatie en technische zaken van de kerkradiouitzendingen vallen onder de
verantwoordelijkheid van de diaconie. Een nieuwe kerkradioaansluiting dient echter bij de
kerkenraad te worden aangevraagd. Via de kerkradio worden alle erediensten en andere
activiteiten die in het kerkgebouw in Dussen plaatsvinden, zoals kerstvieringen, de sing-in
van de startdag etc. uitgezonden. Ook buiten Dussen, zoals in Hank en Almkerk zijn de
kerkradiouitzendingen te ontvangen. De kosten voor een kerkradioaansluiting bedragen een
gericht bedrag per volle maand. Hiervan ontvangt de gebruiker één maal (of naar keuze twee
maal) per jaar een rekening.
Voor bijzondere gelegenheden kunnen bij de kerkvoogdij cassettebandjes gekocht worden
om later de dienst nog eens te beluisteren.
9.6.3 Vakanties voor gehandicapten, ouderen en alleenstaanden
Jaarlijks worden er door diverse organisaties vakanties georganiseerd voor gehandicapten,
ouderen en alleenstaanden. De diaconie kan hierin bemiddelen en eventueel de kosten
hiervan dragen. Ook zal tijdig melding gemaakt worden van deze mogelijkheden via Voetius.

9.7

Samenwerking en contacten

9.7.1 Betrokkenheid bij andere geledingen
-In het bestuur van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) heeft bij voorkeur ook één diaken
zitting. Eén van zijn taken is het zorg dragen voor de verspreiding van het blad “ Licht in de
Avond” van de Inwendige Zendings Bond (IZB) door de leden van de HVD. “Licht in de
avond” wordt bezorgd bij gemeenteleden van 65 jaar en ouder.
- Eén diaken is namens de kerkenraad contactpersoon naar de zendingscommissie.

9.8
o
o
o

Beleidsvoornemens
De kerkenraad bekijkt met de diaconie hoe de praktische diaconale inzet van de
gemeente vergroot kan worden.
De kerkenraad zoekt naar mogelijkheden om toegankelijker te zijn voor de
hulpverlening aan plaatselijke personen.
De kerkenraad vindt het wenselijk dat de gemeenteleden meer zouden meedenken in
plaatselijke noden.
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10 College van Kerkrentmeesters
De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in Ordinantie 11 van de kerkorde.

10.1 Samenstelling
Het college van kerkrentmeesters (hierna te noemen college) bestaat uit 2 ouderlingkerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester. (Kerkordelijk mogen het ook 3 ouderlingkerkrentmeesters zijn). De voorzitter dient ouderling-kerkrentmeester te zijn.

10.2 Vergaderingen
De kerkrentmeesters vergaderen tenminste 6 keer per jaar, waarvan 4 keer met de
commissie van bijstand.
Op iedere kerkenraadsvergadering staat het punt ‘kerkrentmeesterlijke zaken’ geagendeerd.
Indien het college van kerkrentmeesters of de kerkenraad dit wenst , kan de kerkrentmeester
bij dit punt uitgenodigd worden.
De verslagen van het college gaan ook naar de kerkenraad.

10.3 Ondersteuning
Als ondersteuning kent het college een commissie van bijstand en vrijwilligers.
De commissie van bijstand (6 leden) heeft naast een specifieke taak ook een adviserende rol
betreffende het algemeen beleid van het college. Vrijwilligers hebben een specifieke taak en
een adviserende op die taak. Te denken valt aan administratie, registratie/uitgifte van
collectebonnen, begraafplaats.
De commissie van bijstand wordt één keer per jaar door de kerkenraad in haar vergadering
uitgenodigd.
10.4 Beheer
De kerkrentmeesters voeren het beheer over de kerkelijke gebouwen. Zij dragen
verantwoordelijkheid voor verzorging en onderhoud. Ten dienste van de uitvoering van het
beheer wordt een beroep gedaan op de kosters en verder eventueel op vrijwilligers.
Er is een reglement gebruik gebouwen (zie bijlage) opgesteld waarin regelingen en
beperkingen zijn opgenomen die van toepassing zijn bij het gebruik van de kerk en de
overige ruimten.
Ten dienste van het kosterschap is er een document met werkafspraken opgesteld (zie
bijlage).
Bij de kerkrentmeesters ligt de financiële verantwoordelijkheid en het beheer over een aantal
bankrekeningen ten dienste van het gemeenteleven. Verder beheren zij ook de
bankrekeningen van het verjaardagsfonds, de vrouwenverenigingen en de rekening ten
diensten van de uitgifte van collectebonnen.

10.5 Onderhoud
Er is in het verleden een tienjaren onderhoudsplan opgesteld door St. Onderhoud Kerkelijke
Gebouwen. Uit kostenoverwegingen wordt dit niet door derden geactualiseerd.
Er wordt gestreefd naar een actueel onderhoudsplan.
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Als er acute zaken zijn worden deze in een aangepaste begroting vastgelegd als het bedrag
hoger is dan € 5000,= en ter vaststelling aan de kerkenraad voorgelegd. Voor de gebouwen
in Hank ligt deze grens op € 2500,=.

10.6 Begraafplaats
Het college heeft het beheer en is verantwoordelijk voor de begraafplaats.
Er is een reglement, gestoeld op de landelijke richtlijn. Dit wordt door het college uitgegeven.
De komende jaren worden de tarieven geleidelijk bijgesteld richting de tarieven van de
burgerlijke gemeente Werkendam.
Uitbreiding van de begraafplaats is nu in voorbereiding en daar zijn veel kosten mee
gemoeid.

10.7 Financiën.
10.7.1 Begroting
De begroting wordt na advies van de commissie van bijstand opgesteld door het college.
Daarna volgt de kerkordelijke weg, waarbij de kerkenraad kan goedkeuren. Bij verwerping
moeten het college en de kerkenraad het eens worden, anders beslist een hoger orgaan.
10.7.2 Jaarrekening
In de jaarrekening wordt verantwoording van het voorgaande jaar afgelegd.
Er wordt jaarlijks een balans ten behoeve van het college, commissie van bijstand en de
kerkenraad opgesteld, waarbij vastgoed als PM vermeld wordt. Het pand Zuideveldlaan 16
wordt op de balans opgenomen tegen het bedrag van de totale kosten, zodat dit object geen
invloed op de jaarrekening van de gemeente heeft.
10.7.3 Verantwoording
De controle vindt jaarlijks plaats door een gecertificeerd accountant of twee onafhankelijke
deskundigen. Jaarlijks ligt de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage. Een
samenvatting daarvan wordt aan de gemeente ter beschikking gesteld.
10.7.4 Kerkbalans
Voor kerkbalans worden op verzoek adressen aangeleverd door de SMRA. Dat zijn alle
belijdende leden en doopleden van 18 jaar en ouder, echtparen één verzoek, meestal op
naam van de man, tenzij alleen de vrouw belijdend lid is. Het college screent op basis van
het verleden. Niet-meelevenden, die ook financieel niet bijdragen ontvangen geen verzoek
meer. Het college beheert hiervoor een lijst.
Vrijwilligers bezorgen de enveloppen en halen het antwoord weer op. Uiteraard zijn
persoonlijke giften / bijdragen alleen bekend bij de kerkrentmeesters en/of de administratie.
10.7.5 Solidariteitskas
Alle belijdende leden ontvangen hiervoor een acceptgiro, die door de leden van het college
en de commissie van bijstand bezorgd worden. De genoemde selectie in 10.7.4 wordt hier
niet toegepast.
10.7.6 Tekort
Er is op de begroting jaarlijks een tekort van circa € 20.000,=. Dit tekort zal jaarlijks oplopen
omdat onder andere de bruto lasten voor een predikantsplaats de laatste jaren aanzienlijk
zijn toegenomen.
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De netto opbrengst vanuit de begraafplaats staat onder druk omdat er een aanzienlijke
investering gemoeid is met de noodzakelijke uitbreiding.
Tevens zullen de rente inkomsten dalen vanwege deze investering en de veel lagere
rentetarieven.
Het college blijft een beroep doen op de gemeente om het tekort te beperken.
Als de omstandigheden niet wijzigen zal de vraag zich kunnen voordoen of we weer een
fulltime predikant kunnen beroepen.

10.8 Personeelszaken.
a. Aan de gemeente is een predikant verbonden.
b. In Dussen is een kostersechtpaar, in Hank een koster aangesteld. Zij ontvangen een
vrijwilligersvergoeding. In Dussen is een dienstwoning voor het kostersechtpaar waar
een component van vergoeding in zit.
c. Zowel in Dussen als in Hank is er thans één vaste organist. Zij ontvangen een
onkostenvergoeding.
Over de aanstelling van vaste organisten beslist het college met instemming van de
kerkenraad. Over vaste gastorganisten beslist het college met kennisgeving aan de
kerkenraad.
d. Op vrijwilligers wordt een beroep gedaan bij het schoonmaken van de kerkelijke
gebouwen, onderhoud van de tuinen en begraafplaats, actie kerkbalans, het
bezorgen van het kerkblad, administratieve ondersteuning en andere voorkomende
werkzaamheden, bijv. in vacaturetijd opknappen van de pastorie.
e. Het college instrueert alle kerkelijke werkers en regelt waar nodig hun rechtspositie.
f. Jaarlijks voeren twee leden van het college individuele gesprekken met de kosters en
met de organisten. In dit gesprek worden bevindingen, wensen en verwachtingen
over en weer uitgewisseld.
g. Met de predikant vinden jaarlijks gesprekken plaats over kerkrentmeesterlijke zaken
met betrekking tot de predikantsfunctie.

10.9 Preekbeurten
Een predikant heeft 10 vrije zondagen, verder heeft een predikant 6 vakantieweken (oudere
predikanten 7). Het aantal zondagse preekbeurten komt daarmee op 72. Daarnaast zijn er
ca. 7 erediensten op bid-, dank- en feestdagen in Dussen en/of Hank.
Een aantal morgendiensten kunnen zowel in Hank als in Dussen worden gehouden en
kunnen daarmee als ‘ruilbeurten’ worden beschouwd. Van de overige beurten mogen er in
principe 10 geruild worden. In overleg tussen de predikant en de kerkrentmeesters kan, als
het nodig is, dit aantal worden verruimd. Wanneer er meer gezamenlijke diensten zijn zal dit
om roostertechnische redenen wellicht nodig zijn.

10.10 Beleidsvoornemens
o De kerkenraad zoekt met het college van kerkrentmeesters naar manieren om het
rendement van de onroerend goederen te maximaliseren.
o De kerkenraad moet besluiten nemen voor de uitbreiding van de begraafplaats, in
samenhang met een gezonde exploitatie.
o De kerkenraad spant zich in om door kostenbesparing de fulltime predikantsplaats
veilig te stellen.
o De kerkenraad bezint of het wenselijk is om niet-meelevenden (opnieuw) te
benaderen bij de actie kerkbalans.
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11 Bijlagen
Ten dienst van het ordelijke verloop van het gemeenteleven zijn er diverse zaken in
reglementen, werkafspraken en/of protocollen vastgelegd. Hieronder een overzicht van deze
documenten.
De volledige exemplaren zijn op verzoek in te zien.

Plaatselijk reglement Hervormde gemeente Dussen-Hank
Protocol voor de kerkenraadsvergaderingen
Voorwaarden en omschrijving bezoekbroeder
Leidraad huwelijksdiensten
Leidraad rouwdienst
Reglement gebruik gebouwen
Reglement Hervormde Vrouwendienst (HVD)
Reglement Contactmiddagen Hervormde gemeente Dussen-Hank
Reglement Jeugdraad Hervormde gemeente Dussen-Hank
Huishoudelijk reglement van het Hervormd jeugdwerk Dussen-Hank
Werkafspraken kosters Hervormde gemeente Dussen-Hank

Vastgesteld, 13 oktober 2010.
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