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WOORD VOORAF
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Dussen-Hank. Dit
beleidsplan is er op gericht om een aantal keuzes te verwoorden die zijn gemaakt.
Keuzes die nodig zijn om het beleid voor de komende jaren richting te geven. In dit
alles belijden we in de eerste plaats onze afhankelijkheid van ons Hoofd, Jezus
Christus.
Dit beleidsplan is er niet op gericht om gedetailleerd te beschrijven op welke wijze
we de afspraken over gemeentezijn hebben vastgelegd. Ook is het beleidsplan er
niet op gericht om maar wat te doen als er een vraag opkomt. Het beleidsplan is
gemaakt om te beschrijven wat onze identiteit is en om richting te geven als over de
invulling van het gemeente-zijn vragen worden gesteld.
In dit alles zijn we afhankelijk van Gods Woord. In 2 Korinthe 4: 6 en 7 staat tot
onze bemoediging: Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou
schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de
kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij
hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de al les overtreffende kracht van God
zou zijn en niet uit ons .
Als we twee kernwoorden willen noemen die dit beleidsplan beschrijven, heeft het te
maken met verdieping en ontmoeting. Verdieping in het Woord van God en
verankering van de Bijbelse opdracht van gemeente-zijn. Daarnaast willen we volop
ruimte maken voor ontmoeting. Ontmoeting met elkaar en bovenal met de levende
Heere.
Na een intensieve periode van bespreken en afstemmen in de kerkenraad, ligt er
een beleidsplan die de toets van de kritiek kan doorstaan. Bevraag elkaar dan om
de waaroms van de inhoud. Achter elke keuze zit een reden. Het elkaar bevragen
en je open opstellen leidt tot verdieping van je geloofskennis en zal uiteindelijk ook
leiden tot een ontmoeting van hart tot hart.
Namens de kerkenraad mag ik melden dat dit beleidsplan in concept is vastgesteld
en dat de gemeente tot 11 februari 2017 de mogelijkheid heeft om te reageren .

Dussen-Hank

ds. M. van de Ruitenbeek
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1 INLEIDING
De Hervormde Gemeente Dussen-Hank is het eigendom van Christus. Als lichaam
van Christus is de gemeente in de wereld gesteld. Als Hoofd van de gemeente heeft
Christus een bijzondere band met haar leden. In de gemeente mag onderlinge
verscheidenheid zijn, maar men moet gericht zijn op saamhorigheid. Onderscheiden
van elkaar, maar toch op elkaar betrokken. De leden van het lichaam van Christus
mogen zich niet verheven achten boven elkaar, maar hebben elkaar te dienen met
de gaven die God een ieder gegeven heeft. De l eden dienen oog te hebben voor
elkaar in vreugde en lijden. Als het Hoofd van de gemeente is het Christus die de
gemeente sticht, vergadert en beschermt. In Hem heeft de gemeente haar
oorsprong, aan Hem dankt ze haar leven. Daarom moet de gemeente in al ha ar
veelvormigheid haar eenheid bewaren en streven naar geestelijke groei, opdat zij
onder de zeggenschap van Christus een waarlijk mondige gemeente mag zijn, die
tot volle kennis van Christus komt.
In dit beleidsplan worden verschillende deelgebieden van d e gemeente als geheel
onderscheiden. Deze deelgebieden kunnen we benoemen als diverse kerntaken
binnen de opbouw van de gemeente. De volgende kerntaken worden onderscheiden:
vierende gemeente, belijdende gemeente, lerende gemeente, dienende gemeente,
getuigende gemeente en de pastorale gemeente. In de onderstaande schematische
vorm zijn de verhoudingen van de kerntaken van de gemeenteweer gegeven.
Getuigende gemeente
Lerende gemeente
Belijdende gemeente
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Figuur 1: De gemeente en haar kerntaken.
Het staat voorop dat alle kerntaken van de gemeente gericht zijn op haar Hoofd
Jezus Christus. Het meest komt dat tot uiting in de vierende gemeente, waar de
gemeente samenkomt rondom W oord en sacrament. De belijdende gemeente geeft
aan op welke wijze de vieringen vorm krijgen. De lerende gemeente is gericht op
het onderwijs in de gemeente, zodat er een leerplek is voor jong en oud om
toegerust te worden in het volgen van Jezus. In de pastorale gemeente krijgt de
herderlijke zorg in en over de gemeente een plaats. De dienende gemeente is er op
gericht om in de noden in de g emeente en in de wereld te voorzien. De getuigende
gemeente is de plaats om het Evangelie te verspreiden in onze dorpen en de wijde
omgeving.
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Om als gemeente onder haar Hoofd Jezus Christus te kunnen functioneren,
verdienen ook de stoffelijke belangen in de gemeente de nodige aandacht. Deze
worden afzonderlijk van de bovenstaande deelgebieden van de gemeente
behandeld.
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2 VIERENDE GEMEENTE
2.1 SAMENKOMEN
We worden binnen de Hervormde Gemeente Dussen -Hank opgeroepen om samen te
komen in de naam van de Heere Jezus. Dat is een hoge roeping voor de gemeente.
In de vierende gemeente komt de Heere tot ons om eredienst te houden. God komt
op de eerste plaats en roept ons tot Zich. De Heere Jezus stelt Zich in de
verkondiging van het Woord en in de bediening van de sacramenten present. Bij de
samenkomst van de gemeente worden we gedragen door Zijn verbond met mensen.
Hij spreekt tot ons en wij mogen in geloof antwoorden .
We worden opgeroepen om de onderlinge samenkomsten niet na te laten (Hebreeën
10:25). De gemeente belegt iedere zondag twee kerkdiensten. De beide
kerkdiensten vormen het hart van de zondag en van het gemeenteleven. Iedereen
wordt opgeroepen om, voor zover mogelijk, beide diensten bij te wonen. De
liturgische keuzes binnen de afzonderlijk diensten worden gebaseerd op twee
erediensten per zondag. De diensten vullen elkaar liturgisch aan.
Christus is het Hoofd van de kerk. In de onderlinge samenkomsten mogen we
samenkomen bij Jezus Christus. Daarom staat in de prediking het Evangelie
centraal. Daarna komen de vermaningen aan de orde. Paulus noemt zich een
prediker en apostel, een leraar der heidenen (1 Tim.2:7). Kerntekst in de eerste
brief aan Timotheüs is “dat Christus Jez us in de wereld gekomen is om de zondaren
zalig te maken” (1 Tim.1:15). Tegenover de verleidelijke spitsvondigheden van de
valse profeten in Efeze stelt de apostel de eenvoudige prediking van het Woord van
God, de prediking van wet en Evangelie. Paulus noemt het “de gezonde leer” (1
Timotheüs 1:10), omdat door deze leer God verheerlijkt wordt in de zaligheid van
zondige mensen. Maar ook “gezond” , omdat door de genade van Christus mensen
leren leven naar de wet van God. Ten slotte bindt Paulus zijn geestelij ke zoon
Timotheüs op het hart dit geloof(sgoed), dat hem door de geslachten heen is
overgeleverd, vast te houden (1 Tim.1:19; 6:20; 2 Tim.1:5,6). In de samenkomsten
worden we bewaard bij de verzoening door Jezus Christus.

2.2 KERKDIENSTEN
2.2.1

Verkondigen

Op Gods belofte worden door de verkondiging van het Woord grote dingen uitgericht
(Romeinen 10:13-15). Deze belofte staat nog steeds open. Gods Woord houdt stand
in de wisselende tijden. De wortels van de prediking liggen in de synagogale
eredienst. Het hart van de eredienst is de verkondiging van het Woord. De redding
wordt door God aangezegd. De gemeente moet één en al oor zijn voor het
gebrachte W oord.
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Zowel de verkondiger als de gemeente zijn ervan overtuigd dat de levende Christus
zich via getuigen laat horen. Niet de eigen verwachtingen van de preek staan
centraal, maar Gods Woord. God schakelt feilbare mensen in om met onbeholpen
mensenwoorden de grootsheid van Zijn daden te laten horen in de gemeente. God
laat via mensen het Evangelie brengen. Dat vraagt van de gemeente dat ze door de
ruis en de kraak het Woord van God willen horen.

2.2.2

Antwoorden

Tijdens de prediking van het W oord komt Christus als Kruiskoning en Overwinnaar
van de dood tot ons. Christus Zelf stelt Zich tijdens de prediking present. Het gaat
om een gelovige reactie op het aanbod van de verzoening. Een ongelovige reactie
is Zijn bloed onrein achten. Een gelovige reactie is Zijn verzoening omarmen. Dit
vraagt de volledige ernst van de prediker en va n de hoorder. Een preek is mooi en
goed als het heilige gebeurt: W orden we in het koninkrijk der hemelen gezet of
blijven we er buiten?
De gemeente zal moeten antwoorden op Gods trouwe verbondswoorden. Het gaat
daarbij om leren en doen (Deuteronomium 5:1) . Daarom is de kerkdienst ook e en
godsdienstoefening. God zelf is de Leraar in het midden van de gemeente (Jesaja
48:17b). Het gaat in ons antwoord over het kennen van God, Zijn Woord, Zijn daden
beloften en geboden. In ons persoonlijk antwoord wordt van ons gevraagd dat we
Hem van binnen kennen. Door het geloof worden Gods woorden door de Heilige
Geest in ons ontvankelijk hart geschreven (2 Korinthe 3:3).

2.3 LITURGIE
De gemeente volgt de klassiek gereformeerde liturgie. Kenmerkend voor deze
liturgie is dat de W oordverkondiging centraal staat. God spreekt en de gemeente
antwoordt op Gods W oord.
In de antwoorden van de
gemeente komt ook Gods
Het primaat ligt bij de Psalmen. Dit houdt in dat we de
Woord terug. Het primaat
Psalmenbundel waarderen om haar inhoud. Het verwoordt
wat God zelf in de Bijbel aan ons heeft gegeven. De
(zie kader) voor het
Psalmen bieden in alle situaties van het leven woorden aan
antwoorden ligt in alle
onze gedachten en gevoelens. Door alle Psalmen te zingen
Psalmen. Deze zijn door
leren we Gods Woord in de verschillende situaties van ons
God aan Israël en door de
leven toe te passen en onze medegelovigen te
zending van Zijn Zoon ook
ondersteunen in de moeiten en zorgen van het leven. De
aan ons gegeven. De
Heilige Geest werkt ook nu nog door in ons eigen leven. De
Psalmen zijn nog steeds verrassend actueel.
Psalmen verbinden ons
Het primaat ligt bij de Psalmen is een positief argument voor
met Israël en met de kerk
het gebruik van de Psalmen. Dit houdt tegelijkertijd in dat we
van alle eeuwen. De
niet tegen gezangen zijn, zoals ook de synode van
rijkdom van de Psalmen
Dordrecht niet tegen de gezangen was.
willen we vasthouden.
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Daarnaast is er ook ruimte om in te stemmen met en kele gezangen. De gemeente
stemt in met Psalm en lied. De liederen in de eredienst moeten voldoen aan 4
criteria:
1. De liederen spreken Gods W oord na en zijn daarmee Bijbelgetrouw;
2. De liederen passen bij het gereformeerde belijden van de gemeente. Het lied is
inhoudelijk een antwoord op de verkondiging;
3. De liederen zijn qua taal en stijl eredienstwaardig en daarmee geschikt in de
eredienst voor God en zijn een antwoord van de gemeente;
4. De liederen zijn geschikt voor een gereformeerde liturgie met begeleiding door
het orgel.

2.4 SACRAMENTEN
2.4.1

De Heilige Doop

Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn
nageslacht, waarin na Pinksteren ook heidenen zijn ingelijfd, wordt de Heilige Doop
bediend aan de jonge kinderen van de gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn,
ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het
geloof. De Heilige Doop is het teken en de zegel van de afwassing van onze zonden
door de Heere Jezus Christus. Door de heilige doop wordt de belofte van God
verzegeld dat de Heilige Geest persoon lijk wil toe-eigenen bij alles wat wij in
Christus hebben ontvangen.
Levenswandel
De Heilige Doop is op grond van de Schrift een bevel van God. Daarbij hoort een
christelijke levenswandel, christelijke opvoeding en een regelmatige kerkgang van
de ouders. Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang
en/of levenswandel van de doopouders, zal hierover nadrukkelijk met hen
gesproken worden. Indien de ouders verandering van levenspatroon en een
regelmatige kerkgang toezeggen, zal de do op aan hun kind bediend worden. Indien
de ouders de gedane toezeggingen niet nakomen en om de doop van een volgend
kind verzoeken, zal de kerkenraad ernstig overwegen de doop uit te stellen.
Ongehuwd samenwonen
Rond de geboorte van een kindje, waarbij de ouders ongehuwd zijn zal de
kerkenraad als volgt handelen: Van de geboorte wordt niet op de gebruikelijke wijze
afkondiging gedaan in de kerkdienst, omdat afkondiging gezien wordt als een
instemming met de bestaande situatie. Ook is het moeilijk dit vervol gens in de
voorbede te verwoorden. Alleen ouders, die met elkaar gehuwd zijn, kunnen hun
kindje ten doop houden. Ouders zal hierop worden gewezen bij de pastorale
bezoeken.

Pagina 10 van 38

Beleidsplan versie 0.99

Hervormde Gemeente Dussen-Hank

Overdoop
Als een gemeentelid zich heeft laten overdopen en hij of zij zijn visie op de doop
niet wijzigt, zal hij of zij geen toegang hebben tot het Heilig Avondmaal en tot de
ambten en bedieningen binnen de gemeente.

2.4.2

Het Heilig Avondmaal

Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere
sacrament in de christelijke kerk. Is de Heilige Doop een teken en zegel van de
inlijving door de Vader in de gemeente als Zijn huisgezin, het Heilig Avondmaal is
het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de Vader van hen die Hij in
Zijn huisgezin heeft opgenomen. Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en
geroepen zij die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd. Daarom laat de
kerkenraad hén toe tot het Heilig Avondmaal die belijdenis van het geloof hebben
afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht van toepassing zijn.
Iedereen die nog achter zijn of haar persoonlijke belijdenis van het geloof staat en
door de openbare belijdenis van het geloof toegang heeft verkregen tot het Heilig
Avondmaal, wordt door de Heere verwacht aan de tafel van de Heere tot versterking
van het geloof.
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van de
gemeente. Dit geschiedt vier maal per jaar. De avonddienst op de zondag van de
bediening is een dienst van dankzegging en nabetrachting op het sacra ment. De
diensten van de voorbereiding op het avondmaal, het avondmaal en de dankzegging
daarop vormen één geheel. Dit krijgt vorm door in deze drie diensten het
avondmaalsformulier in zijn geheel te lezen. De avondmaalsgangers worden geacht
zo mogelijk bij alle diensten aanwezig te zijn. Gasten/bezoekers die geen lid van de
gemeente zijn en aan het Heilig Avondmaal wensen deel te nemen, worden verzocht
vooraf contact op te nemen met de kerkenraad.
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Voorbereiding
De zondag voorafgaande aan de
viering wordt de voorbereiding
gehouden op het Heilig
Avondmaal. In de
voorbereidingsweek wordt Censura
Morum (zie kader) gehouden. De
bedoeling van Censura Morum is
om toe te zien en te bevorderen
dat het sacrament in heiligheid
gehouden wordt. Daartoe kunnen
eventuele verhinderingen, die de
kerkenraad bekend zijn of gemeld
worden, worden behandeld middels
pastorale zorg en/of vermaning.

Het Censura Morum betekent letterlijk: onderzoek
naar en beoordeling van de zeden. In de praktijk is
het Censura Morum gegroeid tot een half uur in de
week voorafgaand aan het Heilig Avondmaal,
waarbij gemeenteleden zich kunnen melden bij de
kerkenraad als er zaken zijn die een rechte
Avondmaalsbediening in de weg staan. Door
hiervoor ruimte te bieden in de week van
voorbereiding van het Heilig Avondmaal, komt er
veel tijdsdruk te staan op het oplossen van
geschillen en het uitpraten van belemmeringen.
Wanneer een probleem wordt gemeld in de week
van voorbereiding van het Heilig Avondmaal, is er
vaak geen tijd meer om dit op pastoraal
verantwoorde wijze op te lossen.
Oorspronkelijk is het Censura Morum ingesteld om
naar elkaar om te zien als kerkenraadsleden. Later
is daarin ook het omzien naar elkaar in de
gemeente opgenomen. Laten we het Censura
Morum weer gebruiken om naar elkaar om te zien
in een geest van onderlinge liefde en bewogenheid.

De gemeente wordt in de
gelegenheid gesteld om gedurende
het gehele jaar Censura Morum
aan te vragen bij de scriba van de
kerkenraad of bij de predikant. In
dit geval wordt er een afspraak gemaakt met de ouderling van dienst en de diaken
van dienst vóór de eerstvolgende avondmaalszondag om op pastorale wijze te
komen tot een oplossing en een waardige avondmaalsviering mogelijk te maken .
Bezinning

In de week van voorbereiding vindt er bezinning plaats door middel van een
leesrooster, dat speciaal voor de week van voorbereiding door de kerkenraad ter
beschikking wordt gesteld. Overwogen wordt om een bezinningsuur plaats te laten
vinden in de week van voorbereiding voor de gehele gemeente .

2.5 SPEERPUNTEN
De volgende speerpunten zijn leidend in de beleidsperiode voor de vierende
gemeente:
1. Verdieping in het vieren van het geloof door gemeenteleden aan te sporen
door beide erediensten op zondag bij te wonen.
2. Verdieping bij de bediening en viering van het Heilig Avondmaal door alle
belijdende leden te betrekken en in liefde te betrekken.
3. Censura Morum is het gehele jaar door op afroep beschikbaar.
4. Verdieping in het vieren van de gemeenschap door als gehele gemeente de
Psalmen te blijven zingen en naast de Psalmen uit de berijming van 1773
(oude berijming) 1 lied uit de bundel Weerklank te zingen als gehele
gemeente.
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3 BELIJDENDE GEMEENTE
3.1 CHRISTUS BELIJDENDE VOLKSKERK
De Hervormde Gemeente Dussen-Hank is een Christus belijdende volkskerk. We
zijn een gemeente voor het volk, maar niet van het volk. De gemeente is van onze
Heere. We belijden dat we gemeente zijn vanuit de bewogenheid van de Heere
Jezus met de schare. Hij riep de sc hare tot Zich en leerde de schare. Hij was met
innerlijke ontferming over hen bewogen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren,
zoals schapen die geen herder hebben (Mattheüs 9:36) . Het is de trouw van de
Heere dat Hij een gemeente verzamelt en er op betrok ken is, ook al heeft de
gemeenschap het hart soms op de verkeerde plaats.
Het hart van de Christus belijdenis wordt gevormd door de drie oecumenische
belijdenisgeschriften (zie kader).
Hierdoor is haar belijdenis
De oecumenische belijdenisgeschriften zijn de
verweven met het belijden van de
belijdenissen die door alle christelijke kerken
kerk der eeuwen en met alle
worden beleden. Op deze manier verwoordt de
christenen wereldwijd. Deze
christelijke gemeente haar verbondenheid met de
belijdenis wordt weergegeven in de
kerk van alle tijden en van alle plaatsen. In de
Apostolische Geloofsbelijdenis (12
zondagse erediensten vormt in de meeste gevallen
artikelen), de belijdenis van Nicea
één van deze belijdenissen de geloofsbelijdenis.
en de belijdenis van Athanasius.
Daarnaast weet de gemeente zich verbonden aan het gereformeerd belijden. Het
sola scriptura, sola fide en sola gratia (alleen de Schrift, alleen het geloof, alleen de
genade) vormen het uitgangspunt van de Reformatie. De gereformeerde
belijdenisgeschriften en de drie formulieren van enigheid verwoorden dit nader.
Deze belijdenisgeschriften zijn de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
Rondom deze belijdenisgeschriften is het geloofsleven in de Hervormde Gemeente
Dussen-Hank gevormd. Met deze achtergrond staan we in verbinding met de
generaties voor ons en met de christenen wereldwijd. Met deze belijdenissen
worden Bijbelteksten met elkaar in verband gebracht die waardev ol zijn voor het
leven van de gemeente en van de gemeenschap. Een gemeente heeft een belijdenis
nodig om de eenheid in de gemeente te bevorderen.

3.2 CONVENANT ALBLASSERDAM
Tijdens het proces van vereniging van de Nederlands Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerk en de Lutherse Kerk is er een convenant opgesteld om vast te
houden aan de Gerefo rmeerde belijdenisgeschriften. Deze is door de synode
aanvaard en heeft de eigenheid van Hervormde gemeenten binnen de Protestantse
Kerk gegarandeerd. In de volksmond heet dit het convenant van Alblasserdam.
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De kerkenraad stemt sinds 2004 in met de inhoud van het Convenant, zoals
opgesteld door de Classis Alblasserdam. Hierin is de gebondenheid aan de
belijdenis van de Nederlands Hervormde Kerk verwoord. De inhoudelijke p unten uit
het Convenant zijn verder op diverse plaatsen in dit beleidsplan verwoord. Deze
inhoudelijke punten vinden we ook terug in de door het moderamen van de synode
gegeven verklaring. Deze verklaring is bedoeld voor opname in het beleidsplan van
gemeenten die in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften in
de kerk willen staan. Als lichaam van Jezus Christus moeten we enerzijds belijden
dat we zelf schuld hebben aan de gebrokenheid van de gemeente en anderzijds als
‘hervormde’ en Christelijke kerk vurig en krachtig bidden en zoeken naar herstel en
eenheid binnen de vaderlandse kerk. Met instemming citeert de kerkenraad dan ook
hierna deze verklaring.

3.3 VERKLARING MET HET OOG OP DE PLAATS IN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente weten we ons door onze Nederlandse
Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij
in het geweten bezwaard zijn. W ij erkennen dat wij delen in de schuld van onze
kerk. Gedachtig aan het woord van de apostel: 'indien w ij ontrouw zijn, Hij blijft
getrouw' (2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf levend van Gods trouw,
verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning der
Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft. Met de kerk belijden wij dat 'Chris tus een
eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan' (art. 27 Ned.
Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. Daarom beloven wij dat wij ons in
gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus.
Wij begeren ons te houden aan de ve rkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten
te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te
bewaren bij Zijn ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbare Woord van God en alle dingen te
verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. Als
wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen het geheel
van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde
belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in
strijd is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de
instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen.
In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt
uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis van het geloof zijn gekomen.
In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een
huwelijk tussen man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.
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Omdat wij ons schuldig weten aan onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der andere
lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden' (antwoord 55 van de Heidelbergse
Catechismus) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om - in
overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg
van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.

3.4 PLAATSBEPALING IN DE REGIO
Gezien de grote identiteitsverschillen met de plaatselijke kerken is verregaande
samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Rooms Katholieke Kerk niet in de
lijn der verwachting. In zaken waar onze identiteit gewaarborgd kan worden , zijn er
mogelijkheden voor samenwerking . Een voorbeeld hiervan is de dodenherdenking
op 4 mei.
In de samenwerking met gemeenten in de omgeving is tot op heden een passieve
houding aangenomen. De zelfstandigheid van de Hervormde Gemeente DussenHank was niet echt in het geding. Gezien de (financiële) positie van de gemeente
zal er de komende beleidsperiode een oriëntatie plaats vinden op dit onderwerp.
Uitgangspunt is de identiteit, zoals hierboven geformuleerd.

3.5 DE AMBTEN
Enerzijds zijn de ambtsdragers door God aangewezen en in dienst genomen ,
anderzijds komen de ambtsdragers voort uit de gemeente zelf. Hoewel de vrouwen
in de gemeente ook bekleed zijn met het ambt van alle gelovigen en van daaruit ten
volle dienstbaar kunnen en mogen zijn aan de gemeente, maakt de Heilige Schrift
duidelijk dat de bijzondere ambten van predikant, ouderling en diaken niet door
vrouwen uitgeoefend kunnen worden. Dat maakt de positie van de vrouwen in de
gemeente niet tot een mindere maar tot een andere. Het belijdende karakter van het
ambt betekent dat dit alleen uitgeoefend kan worden door belijdende leden.

3.6 SPEERPUNTEN
De volgende speerpunten zijn in deze beleidsperiode leidend voor de belijdende
gemeente:
1. De inhoud van de belijdenisgeschriften wordt in de lerende gemeente (in de
leerdiensten en de catechese) aan de orde gesteld.
2. In de bezinning rondom samenwerking met andere gemeenten wordt het
gereformeerd belijden als uitgangspunt gehanteerd.
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4 LERENDE GEMEENTE
4.1 LEREN DOE JE SAMEN
Leren en blijven leren is belangrijk. Het is voor de Hervormde gemeente belangrijk
om het geloof op peil te houden. Het gaat daarbij om het aanleren van kennis en
begrip uit de Bijbel. Daarnaast gaat het ook om het aanleren van vaardigheden ,
zoals zelfstandig bidden en het opdoen van ervaringen in relatie met de Heere en
met onze naaste. Hieruit blijkt dat het geloven ons hele leven raakt. Met het hart,
met hoofd en met de handen. De lerende gemeente is een activiteit voor jong en
oud. Een gemeente die niet leert, verleert het om gemeente te zijn.
Het gaat in de lerende gemeente om de geestelijke vorming. Leren begint bij God.
Hij heeft zich door de doop aan ons verbonden. In de lerende gemeente gaat het
om te leren leven vanuit de doop. In de pastorale brieven toont Paulus grote zorg
voor de overdracht van de leer van het Evangelie. Al in één van de eerste verzen
vermaant hij Timotheüs bij herhaling er op toe te zien dat er geen andere leer wordt
geleerd (1 Tim.1:3). Timotheüs moet volharden in het onderwijzen (1 Tim.4:13). Het
getuigende onderwijs brengt mensen tot geloven en gehoorzamen. Het gaat erom
dat dit geloof en deze leer in gehoorzaamheid wordt vastgehouden, dat daarin
geleefd wordt en dat het wordt doorgegeven aan huidige en komende generaties (1
Tim.1:19 en 4:13 en 15).
De geloofsopvoeding is conform de doop een taak van de doopouders en van de
kerkelijke gemeente (zie sacrament).

4.2 GEZIN
Voor de geloofsopvoeding is het van cruciaal belang dat ouders en andere
opvoeders laten zien wat het leven als christen inhoudt. In het gezin wordt het
geloof gevormd. Het doorleefde geloof van de ouders komt tot uiting in de praktijk
van het leven, door de vrijmoedigheid om te spreken over de verhouding tot God.
We dragen het geloof over en leven dit voor. De ouders hebben met de doop
beloofd de leer naar hun vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Met de
doopbelofte staat de geloofsopvoeding thu is in lijn met de geloofsopvoeding van de
kerkelijke gemeente.
Binnen de gezinnen waarbij de geloofsopvoeding op de schouders van één ouder
berust, wil de kerkenraad extra bemoedigingen stimuleren. Ook in de
samengestelde gezinnen zal de kerkenraad alert z ijn om te ondersteunen waar
nodig.
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4.3 REGULIERE CATECHESE AAN DE JONGEREN
Het belang van de catechese is dat het geloof wordt geleerd . De jeugd moet in
kennis gebracht worden met Gods Woord en de daarop gefundeerde leer van de
kerk/gemeente. Immers, God klaagt dat Zijn volk verloren gaat, omdat het geen
kennis heeft (Hosea 4:6). Psalm 78 : 4 spreekt over het doorgeven van de grote
daden van God! Catechese is één van de pijlers van het gemeenteleven. Het is de
roeping van de ouders hun kinderen aan de cate chisatie te laten deelnemen en door
belangstelling, meeleven en gebed zich achter dit werk te stellen.

4.3.1

Doelstelling

Catechese is kerkelijk onderwijs in het verlengde van de Heilige Doop. Het doel is
de jeugd te leren wie God is en hoe Hij zich in Zijn Woord heeft geopenbaard .Het
gaat over de leer en de belijdenissen van de Kerk en de weg, die God met Zijn kerk
door de eeuwen gegaan is. Catechese is erop gericht dat de catechisant, in principe
nadat hij meerderjarig is geworden, tot de innerl ijke overtuiging komt openbare
belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente te willen afleggen .
Vervolgens krijgt hij/zij toegang tot het Heilig Avondmaal. Deze zake n mogen niet
worden ontkoppeld.

4.3.2

Inhoud

De inhoud van de catechisatielessen is voornamelijk gericht op de geloofsleer,
zoals die door de kerk van Christus is beleden in de gereformeerde
belijdenisgeschriften. De lessen hebben in pedagogisch -didactische zin
voornamelijk het karakter van leerlessen, waarbij ruimte is voor dialoog. De
onderwerpen tijdens de catechese hebben voor de jongste groep betrekking op de
kerkdienst en een aantal kernbegrippen van het christelijk geloof. Bij de oudere
groep wordt inhoudelijk geleerd over het geloof, gebod en gebed. Daarnaast komen
actuele ethische onderwerpen over gezin, kerk en maatschappij aan de orde. De
gebruikte methode wordt in overleg met de kerkenraad vastgesteld .

4.3.3

Uitvoering

De doelgroep voor de gewone catechisatie bestaat uit de jongeren vanaf 12 jaar. De
catechisaties worden verzorgd in twee groepen. De dienstdoende predikant verzorgt
de catechese aan de jongeren.

4.4 BELIJDENISCATECHESE
Diverse jongeren stellen de beslissing om geloofsbelijdenis te doen uit. Dit kan blijk
geven van een bewuste keuze. De algemene trend is dat jongeren te maken hebben
met uitgestelde volwassenheid. Allerlei beslissingen worden uitgesteld, omdat
jongeren zich niet willen binden. Ze nemen de tijd om zich breed te oriënteren. Als
gevolg hiervan krijgt de jongerencatechese een open eind. Uiteindelijk bereiken we
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niet het doel wat we nastreven met de jongerencatechese, wat niet wil zeggen dat
alle jongeren afhaken.
Uiteraard is er de mogelijkheid om op latere leeftijd te komen tot het afleggen van
openbare geloofsbelijdenis. Echter de voorkeur blijft om aansluit end op de reguliere
catechese de belijdeniscatechese te volgen.

4.4.1

Inhoud en inrichting

De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven en geldt als
voorbereiding op het openbaar afleggen van belijdenis van het geloof. Deelname
aan deze catechisatie verplicht niet tot het afleggen van geloofsbelijdenis.
Degenen, die deze catechisati e willen volgen, nemen contact op met de predikant.
De kerkenraad stimuleert de jongeren tot die keuze. De leerstof voor de
belijdeniscatechese wordt op voorstel van de predikant vastgesteld door de
kerkenraad. De regel is dat jongeren belijdenis kunnen do en wanneer ze 18 jaar
zijn. Als een jongere aangegeven heeft eerder belijdenis te willen doen wordt dit
besproken in de kerkenraad, waarna deze beslist of er voldoende reden is om van
de genoemde regel af te wijken.

4.4.2

Afronding

Aan het eind van het belijdeniscatechisatieseizoen en ná het onder paragraaf 5.5.2
bedoelde pastorale gesprek , wordt de aannemingsavond georganiseerd. Op die
avond wordt door de predikant en een deel van de kerkenraad, waarin de drie
verschillende ambten zijn vertegenwoordigd, met de catechisanten een
geloofsgesprek aangegaan. De aanwezige leden van de kerkenraad kunnen zich
een beeld vormen van hun geloof en hun motivatie tot het doen van openbare
belijdenis (zie ook kerkorde artikel XI.8 en ordinantie 9.4 en 9.5). Daarna worden de
catechisanten officieel toegelaten tot het doen van openbare belijdenis. De
openbare belijdenis van het geloof vindt plaats in een zondagse eredienst. In zeer
uitzonderlijke, individuele gevallen kan de kerkenraad besluiten de geloofsbelijdenis
te laten afleggen tegenover een afvaardiging van de kerkenraad.
Na afloop van de kerkdienst krijgt de gemeente de gelegenheid de nieuwe lidmaten
Gods zegen toe te wensen.

4.5 OVERIGE VORMEN VAN CATECHESE
4.5.1

Gehandicaptencatechese

In een classicale samenwerking wordt aandacht besteed aan de geestelijke vorming
van verstandelijk gehandicapten door een aangepaste catechisatie. Tijd en plaats
worden per seizoen vastgesteld en via het kerkblad bekend gemaakt .
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Huwelijkscatechese

In overleg met de mensen die in het huwelijk treden wordt een afspraak gemaakt om
de huwelijkscatechese te volgen. Het programma van deze avonden wordt
opgesteld door de predikant aan de hand van een persoonlijk gesprek. In de
huwelijkscatechese wordt aandacht besteed aan het doel van het huwelijk, omgang
met elkaar, communicatie, gezinsvorming, enzovoort.

4.5.3

Doopcatechese

Als ouders aangeven hun kind te willen laten dopen, wordt met hen gesproken over
de inhoud van de bijzondere beloften die God meegeeft. Op deze beloften kan een
kind zijn/haar leven lang pleiten. Tijdens de doopcatechese wordt de rijke inhoud
van de doopbeloften uitgelegd. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat belooft God
nu precies bij de doop? W at zegt de Bijbel over het verbond? Wat is jullie motivatie
om je kind te laten dopen? Hoe leg je de doop uit aan je kind(eren)?
De doopcatechese wordt gegeven door de predik ant en de avonden worden in
overleg met de doopouders ingepland.

4.6 SPEERPUNTEN CATECHESE
De volgende speerpunten zijn gedefinieerd rondom het onderwerp catechese binnen
de lerende gemeente:
1. Er wordt naar manieren gezocht hoe de inhoudelijke betrokkenheid van
ouders op de catechese vorm kan krijgen. Op welke manier kan een grotere
betrokkenheid van zowel de jongeren als hun ouders worden bereikt.
2. Er zal een bezinning moeten komen over de c atechese als er (demografisch
[o.a. qua leeftijd] gezien) te weinig catechisanten zijn voor een goed
groepsproces.
3. Een overbrugging maken tussen de jongeren catechese en de
belijdeniscatechese:
o Trekkend uitnodigen en in beeld blijven via het 18+ jeugdwerk
(jaarlijks keuzemoment)
o Promoten van het afleggen van openbare belijdenis van het geloof ,
b.v. door middel van avonden van de HGJB.
4. Onderwijs aan jonge echtparen in deze snel seculariserende wereld zal
prioriteit moeten krijgen.
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4.7 KRINGWERK
Binnen de lerende gemeente is er ook ruimte voor vorming en toerusting aan
volwassenen. Dit krijgt vorm in het zgn. kringwerk. Naast de individuele stille tijd,
de ‘huisgodsdienst’ in het gezin en de zondags e eredienst, neemt het kringwerk een
belangrijke plaats in het geloofsleven van onze gemeenteleden in. Het lichaam van
Christus bestaat uit vele leden . Deze leden, met ieder zijn of haar eigen gaven,
hebben elkaar nodig om samen de gemeente op te bouwen en de eenheid en
onderlinge liefde in Christus te beoefenen. Of zoals de Heidelberger Catechismus
het verwoordt in het antwoord op vraag 55 "Wat verstaat u onder de gemeenschap
der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen allen tezamen en ieder persoonlijk, als
leden deel hebben aan de Heere C hristus en aan al zijn schatten en gaven. Ten
tweede dat ieder zich verplicht moet voelen om zijn gaven tot nut en heil van de
andere leden bereidwillig en met vreugde te gebruiken". Het kringwerk vormt dan:





een leergemeenschap met de Bijbel als basis, waarin we mogen groeien in het
geloof;
een eenheid waarbinnen we elkaar concreet tot een hand en een voet kunnen
zijn (diaconaat);
een veilige plek waarin we omzien naar elkaar en met en voor elkaar kunnen
bidden (pastoraat);
een open gemeenschap die zich bekommert om de mensen om ons heen, zowel
binnen als buiten de gemeente (apostolaat).

Het bestaande kringwerk laten we in elkaar overlopen. We continueren de jongvolwassenkring, de gesprekskring en de Bijbelkring. Daarnaast organiseren we als
daar aanleiding toe is een opfriscursus christelijk geloof.

4.7.1

Intergeneratief leren

Er is binnen de gemeente een grote verscheidenheid. Om elkaar niet uit het oog en
het hart te verliezen, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn en van elkaar
te leren. W at voor de één heel belangrijk is, wordt door een ander soms niet
begrepen. Belangrijk is om daar open en eerlijk met elkaar over te spreken. Dat
leidt uiteindelijk tot respect voor en binding aan elkaar. Voor de komende
beleidsperiode heeft de kerkenraad zich voorgenomen een aantal
generatiegesprekken te houden. W e proberen deze te organiseren binnen de
gemeente, waarbij generaties met elkaar in gesprek gaan. We selecteren een aantal
geloofsonderwerpen waarover we als gemeente met elkaar in gesprek willen. De ze
bereiden we voor in de verschillende kringen. Daarna brengen we deze ter sprake
op een inhoudelijke gemeenteavond met alle generaties. De verwachtingen hiervan
moeten niet te hoog gesteld worden. In de gesprekken gaat het primair om het
geestelijk welzijn van de gemeenteleden van de verschillende leeftijden. Onder
leiding van de predikant spreken vanuit het thema “Kinderen van één moeder” over
wat de generatie nodig heeft in kerk en gemeente en wat de ene generatie kan
betekenen voor kerk, gemeente en voor andere generaties.
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4.8 JEUGDWERK
Omdat kinderen de kerk van morgen zijn, is het van levensbelang om te investeren
in de kerk van vandaag. Deze verantwoordelijkheid heeft de kerk van vandaag in te
vullen. We hebben als gemeente de verantwoordelijkheid op ons genomen, toen we
de kleine kinderen van de gemeente hebben gedoopt, om de ouders te helpen bij
het onderwijzen van de kinderen. Dit geldt voor het gehele jeugdwerk, zowel in het
kinderwerk als ook het tiener- en jongerenwerk.De kerkenraad neemt de
verantwoordelijkheid voor deze opdracht serieus. De kerkenraad wil daarom ook
investeren in het vormen en toerusten van de kinderwerkers en de
jeugdwerkleiders.

4.8.1

Doelstelling

De doelstelling van het kinder-, tiener en jongerenwerk is de jongeren vertrouwd te
maken met de belangrijkste begrippen van het christelijk geloof. Daarbij is het van
belang dat ze ontdekken dat ze zondig leven voor God en redding nodig hebben die
buiten henzelf vandaan komt door het lijden en sterven van de Heere Jezus. Met
Zijn redding willen ze ook hun leven heiligen to t eer van God. Op deze manier
worden onze jongeren toegerust om hun geloof in deze wereld uit te dragen en
levende getuigen te zijn van Jezus Christus.
Om aan deze doelstelling te voldoen , worden de jeugdwerkleiders en kinderwerkers
gevormd en toegerust. Het doel van het opleidingstraject is om de geloofsleer en
houding over te dragen aan de jongeren . Dit doen ze door, vanuit hun eigen relatie
met God, een relatie op te bouwen met de jongeren. Vanuit deze relatie vinden ze
een vruchtbare voedingsbodem om h et geloof aan de jongeren over te dragen.
De jeugdwerkleiders wordt geleerd om een dienend leider te zijn die de jeugd
inspireert en aan het denken zet. Vanuit de dienende houding worden de jongeren
aangezet om te groeien in het geloof. De jeugdwerkleider en kinderwerker sluit aan
op het niveau van de jongere en begeleidt de jongere in het proces van volwassen
worden.
De inhoudelijke vorming en toerusting van de jeugdwerkleiders en de kinderwerkers
vindt plaats in beide zondagse erediensten op zondag. Daarn aast biedt het
reguliere kringwerk mogelijkheden tot verdieping van het persoonlijk geloof. Daarom
wordt van deze verwacht dat ze deelnemen aan één van de bestaande kringen.

4.8.2

Uitgangspunten

Inhoudelijke geloofsleer
Het uitgangspunt voor al het werk in de gemeente is het onfeilbare Woord van God.
De gehele Bijbel, zowel het Oude - als het Nieuwe Testament, vormt de basis voor al
het werk van de geloofsopbouw van de gemeente. We weten ons gebonden aan de
belijdenis, zoals beschreven in hoofdstuk 3.
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Overdracht van geloofskennis
De jeugdwerkleiders en kinderwerkers dragen het geloof niet alleen rationeel over ,
maar ook door er voor te leven. Het is belangrijk dat de overdracht plaats vindt door
leiders die zelf een levende relatie hebben met de Heere Jezus Christus. Deze
relatie wordt door de leiders voorgeleefd tijdens de clubdagen, maar ook tijdens de
erediensten in de eigen Hervormde Gemeente. De jeugdwerkleiders zullen hun
eigen drang naar geloofsgroei inzetten bij de geloofsoverdracht. Het streven om
naar een volmaakt christen te groeien , zal duidelijk zichtbaar worden.

4.9 SPEERPUNTEN VORMING EN TOERUSTING
De volgende speerpunten zijn van belang in de lerende gemeente en dan met name
vorming en toerusting van de gemeenten en de jeugd:
1. Het intergeneratief leren krijgt vorm door met elkaar in gesprek te gaan
rondom het W oord van God.
2. Het verkrijgen van een hogere participatiegraad (een grotere deelname) aan
de V&T activiteiten in de gemeente .
3. De kerkenraad blijft investeren in het opleiden van de leiders in het
jeugdwerk.
4. Er wordt gestreefd om naast de reguliere avonden voor de jeugd ook
bijeenkomsten in de regio te organiseren en bij te wonen.
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5 PASTORALE GEMEENTE
5.1 DOELSTELLING
Pastoraat is het "in ambtelijke zin omzien naar de gemeente" in de breedste zin van
het woord. Daarbij zal, in verschillende vormen en bij uiteenlopende gelegenheden,
het geestelijk welzijn van de gemeente worden bewaakt en waar nodig ook op
geestelijke wijze steun worden gegeven aan hen die dat nodig hebben (gevraagd of
ongevraagd). In deze omschrijving denken we aan de metafoor (beeldspraak) van
een herder. Een herder houdt de schapen in de ku dde bijeen, brengt ze in grazige
weiden en voedt de schapen indien nodig individueel. Pastoraat is , in navolging van
de goede Herder, opzicht houden over de kudde als gemeenschap en gemeente van
de Heere Jezus.
De pastorale gemeente is onderscheiden van d e diaconale gemeente, omdat
pastoraat van christelijke naastenliefde is onderscheiden. Het fundamentele verschil
is dat er in het pastoraat naast het dienen ook een facet zit van opzich t envan
gezag op grond van het door God gegeven ambt. In christelijke n aastenliefde gaat
het om dienstbetoon aan de naaste.
In de volgende paragrafen wordt een aantal vormen van pastoraat omschreven.

5.2 WIJKINDELING
De Hervormde Gemeente bestaat uit 4 wijken. Dit zijn drie geografische wijken en
een wijk ten behoeve van het oude renpastoraat.
Het pastoraat aan oudere gemeenteleden is een bijzondere discipline, wanneer
ouder worden van een gave verandert in een opgave. We leven in een samenleving
waarin de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt. Dat brengt specifieke vragen met
zich mee. Ook in de kerkelijke gemeente. Het is genade wanneer je op hogere
leeftijd nog kras bent en kunt genieten van je omgeving, van kindere n en kleinkinderen als je die van de HEERE hebt gekregen. Maar hoe ga ik om met het feit
dat ik bij het ouder worden afhankelijker word en ik mezelf niet meer kan helpen?
En eens komt ook voor mij het einde aan mijn aardse loopbaan? Dan mogen we
elkaar wijzen op de rijkdom die in Gods Woord te vinden is.
Op dit moment is het niet realiseerbaar om per wijk een wijkouderling aan te stellen.
Het streven is om dit op termijn te realiseren. De wijkouderling is verantwoordelijk
voor het bezoekwerk in de wijk. De wijkouderling is onderdeel van de kerkenraad en
neemt deel aan het pastoraatsoverleg. Daarnaast is er per wijk een wijkteam
samengesteld. W ijkteams bestaan uit de wijkouderling en evt. een bezoekbroeder,
diaken en enkele bezoekdames van de Hervormde Vrouwendienst.
Voor de invulling: zie de gemeentegids.
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5.3 REGULIER BEZOEKWERK
Het reguliere bezoekwerk strekt zich uit naar de meelevende gemeenteleden. Dit
zijn mensen die op één of andere wijze blijk geven van het meeleven in of met de
gemeente.

5.4 HUISBEZOEK
Het regulier huisbezoek is de taak van de ouderlingen, waarbij er naar wordt
gestreefd de gemeenteleden één keer per twee jaar te bezoeken. Het huisbezoek
wordt door de wijkouderling afgesproken en wordt in de regel samen met een diaken
of een bezoekbroeder afgelegd. Elk huisbezoek wordt geregistreerd wat betreft
bezoekdatum en wie het bezoek brachten.
Alhoewel het welzijn en de materiële toestand van de gemeenteleden niet
onbelangrijk zijn, dient er in de eerste plaats naar de geestelijke welstand van hen
te worden gevraagd. Zo kunnen er dan vanuit de Woordbediening in de eredienst
lijnen getrokken worden naar het geestelijk leven van de gemeenteleden
afzonderlijk. Iedere wijkouderling is belast met het toezicht op het geestelijk welzijn
van de in zijn wijk wonende gemeenteleden.
Weduwen en weduwnaren wordt gevraagd of ze frequenter huisbezoek willen
ontvangen. De bezoeken worden dan door de wijkouderling ingepland.
Kerktelefoon- en internetluisteraars wordt gevraagd of ze frequenter bezoek willen
ontvangen. De bezoeken worden dan door de wijkouderling in overleg met de
predikant ingepland.

5.4.1

Verjaardagsbezoek

Met gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn, word t op of rond hun verjaardag
contact opgenomen door de Hervormde Vrouwen Dienst en gevraagd of een bezoek
op prijs wordt gesteld. De wijkouderling voor het ouderenpastoraat bezoekt de
ouderen van 75 jaar en ouder jaarlijks.
Gemeenteleden die 75 jaar zijn geworden en gemeenteleden van 80 jaar en ouder
krijgen in de loop van het jaar tevens bezoek van de predikant.

5.4.2

Bezoek bij huwelijksjubilea

Gemeenteleden die een 12½, 25, 40, 45 (en daarna iedere 5 jaar) huwelijksjubileum
hebben, worden binnen enkele weken bezocht door de predikant. Ook wordt er
afgesproken of er voorbede wordt gedaan in de kerk en of er melding wordt
gemaakt in het kerkblad de Voetius.
De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) brengt op verzoek van de wijkouderling een
bezoek.
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Ziekenbezoek

Gemeenteleden die uit het ziekenhuis worden ontslagen , worden door de
Hervormde Vrouwen Dienst op verzoek van of in overleg met de wijkouderling
bezocht.
Alle zieken die lang of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis liggen of gelegen
hebben, worden door de predikant bezocht. Bij langer verblijf in het ziekenhuis
wordt de wijkouderling daarbij ingeschakeld.

5.4.4

Pastoraat bij overlijden

Indien een familielid van de eerste graad van een gemeentelid is overleden, zal de
wijkouderling daar een bezoek brengen om mee te leven. Als dit wordt
doorgegeven, zal worden gevraagd of men op prijs stelt dat er voorbede gedaan
wordt voor deze persoon.

5.4.5

Pastoraat bij gemeenteverlating

Indien - een lid van - een aanvankelijk met onze gemeente meelevende pastorale
eenheid besluit tot perforatie of overgang naar een andere kerkelijke gemeente, zal
de wijkouderling deze eenheid proberen te bezoeken om de beweegredenen, die tot
deze stap hebben geleid, te vernemen.

5.5 BEZOEKWERK BIJ BIJZONDERE GEBEURTENISSEN
5.5.1

Pastoraat rond de Heilige Doop

Bij een geboorte zal de predikant, als deze een geboortekaartje ontvangt, contact
opnemen met de ouders voor een bezoek. Tijdens dit gesprek wordt naast de
welstand, ook gevraagd of de ouders het kindje willen laten dopen. Als dat laatste
het geval is wordt met de ouders dooponderricht afgesproken (zie doopcatechese).
Voor de doop is een doopzitting, waarbij de doopvragen met elkaar worden
besproken en de gang van zaken rondom de doop. Hier zal zo veel mogelijk de
wijkouderling bij aanwezig zijn.
De betrokkenheid van de ouderling zal extra vorm worden gegeven door het
binnenbrengen van de dopeling te begeleiden. Tijdens de gemeentezang voor de
preek zal de ouderling van de dienst de dopeling mee naar de consistorie
begeleiden.
Als de gemeente een geboortebericht krijgt, zal de HVD namens de gemeente een
bezoek afleggen aan de kinderen van de gemeente, ongeacht of de ouders het kind
laten dopen of ingeschreven staan.
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Pastoraat rond Openbare Belijdenis

In de laatste weken van de belijdeniscatechisatie bezoekt de predikant de personen
die belijdenis van hun geloof wensen te doen of nodigt hen uit voor een persoonlijk
gesprek.
In de week voor de eerste avondmaalsviering na het afleggen van het belijdenis,
wordt er een avond belegd waarin tenminste de drie aspecten van het Heilig
Avondmaal aan de orde komen (gedenken, vieren en verlangen).
Enkele maanden na de Openbare geloofsbelijdenis zal er een huisbezoek worden
afgelegd door de wijkouderling.

5.5.3

Huwelijksgesprek

Eén of meer huwelijksgesprekken worden gehouden voorafgaande aan de kerkelijke
bevestiging en inzegening van het huwelijk. Huwelijksgesprekken worden gevoerd
door de predikant. Op verzoek kan deze worden bijgestaan door een ouderling (zo
mogelijk de wijkouderling).
In zo'n gesprek wordt ook het Bijbels onderwijs aangaande het huwelijk
afgesproken. Dit krijgt vorm in de huwelijkscatechese (zie bij huwelijkscatechese).

5.6 CRISISPASTORAAT
Het crisispastoraat en in elk geval de coördinatie van deze vorm van pastoraat
berust altijd bij de predikant. On der crisis wordt verstaan een gebeurtenis, die als
een stoornis in het evenwicht van een lid van de gemeente wordt ervaren. Deze
stoornis is van een te ernstig karakter, dan dat ze genegeerd kan worden of met
eigen middelen kan worden verholpen.
Crisissignalen kunnen door iedereen in de gemeente worden doorgegeven aan de
predikant, die eventueel andere leden van de kerkenraad (onder wie de voorzitter,
scriba, de wijkouderling of een diaken) kan informeren, consulteren of inschakelen.
In het crisispastoraat wordt bij voorkeur gewerkt met de ABC -methode: a.
aandachtig luisteren, b. het probleem beperken of terugbrengen tot de kern en c.
constructieve actie (onder andere doorverwijzing naar professionele
hulpverleningsinstanties).
In geval van problemen in de relationele sfeer, met name bij problemen in een
huwelijk, zal de predikant met beiden contact onderhouden. Waar nodig zal hij zelf
pastorale zorg geven aan beiden. De predikant zal in geval van grote nood
professionele christelijke zorg rondom het huwelijk inschakelen.
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5.7 PSYCHO-PASTORALE BEGELEIDING
Binnen onze gemeente is er de mogelijkheid voor psycho -pastorale begeleiding. Dit
kan door geschoolde en daartoe aangestelde vrijwilligers in de gemeente gebeuren
of door externe begeleiding met christelijke zorg aan te vragen .
Door middel van een luisterend oor, meedenken, meeleven en/of een gebed wordt
er tijdelijke ondersteuning gegeven. Het zijn geen professionele hulpverleners, maar
zij kunnen wel in overleg met de betrokkene n samenwerken met professionele zorg .
Dit werk wordt op vrijwillige basis gedaan, maar men is wel door de kerkenraad
gevraagd en er is geheimhoudingsplicht.
Er wordt doorwezen naar regionale christelijke zorginstanties.

5.8 GEBEDSPASTORAAT
Binnen de gemeente is er de
Het gebedspastoraat is een belangrijke vorm van
mogelijkheid om de ouderlingen
pastoraat. Deze vorm van pastoraat dient een
van de gemeente te roepen om
ambtelijke inbedding te hebben binnen de gemeente.
De Heilige Geest werkt in de gemeente, waarbij de
gebed (Jacobus 5). De Bijbelse
ambten worden ingeschakeld. In deze bedding mag
opdracht om deze vorm van
het belijden van de zonden een plaats krijgen. Ook
pastoraat uit te voeren is in de
mag er krachtig door en voor zieken gebeden worden,
loop van de eeuwen uit het
waarbij belijdenis van het geloof en de ziekenzalving
zicht va de kerk als geheel
door christelijke gemeente serieus genomen dient te
verdwenen. Onderzocht wordt
worden.
op welke wijze dit vorm kan
krijgen binnen de gemeente.
We denken daarbij aan het belijden van schuld, het verkrijgen van zalving in geval
van ziekte, etc. Uitgangspunt daarbij is dat het afnemen van schuldbelijdenis en
ziekenzalving iets is wat aan ambtsdragers voorbehouden is .

5.9 SPEERPUNTEN
Er zijn verschillende vormen van pastoraat in het geheel van de gemeente . Het
pastoraat krijgt de komende jaren vorm op de volgende deelgebieden:

5.9.1

1 op de gehele gemeente.

In de eerste plaats blijft er in de ochtenddienst van de vierende gemeente ruimte
voor het pastorale aspect van gemeente -zijn. Daarnaast zullen er thematische
gemeenteavonden zijn, waarop 1 keer per 2 jaar een pastoraal onderwerp word t
behandeld. Zo is er in het verleden een avond rondom palliatieve zorg belegd.
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N op n pastoraat

In het onderlinge pastoraat is er de mogelijkheid om zorgen en noden in een
groepsgesprek met elkaar te delen , zoals op de contactmiddagen. Daar kan men
met elkaar over verschillende onderwerpen spreken en elkaar ontmoeten in een
ontspannen sfeer met verschillende onderwerpen . Het is van belang om daar een
afvaardiging van de kerkenraad bij aanwezig te hebben.

5.9.3

1 op 10 pastoraat

In deze vorm van pastoraat wordt een thematisch onderwerp besproken bij één van
de gemeenteleden thuis. Dit kan in de vorm van een groot huisbezoek door één van
de wijkouderlingen, vanuit het pastoraatsoverleg , worden georganiseerd. Het
streven is om 1 keer per 2 jaar te komen tot een groot huisbezoek.
Als het groot huisbezoek in een behoefte voorziet, is er de mogelijkheid om als
gemeenteleden naar elkaar om te zien in de vorm van een huiskamergesprek. Het is
een invulling van een huisbezoek met een informeel karakter. Hierbij worden
gesprekspunten/ vragen aangedragen uit de groep zelf. Dit zal per wijk of gedeelte
van de wijk 1 keer per 2 jaar worden georganiseerd.

5.9.4

1 op 1 pastoraat

Het 1 op 1 pastoraat vindt plaats op de manier zoals beschreven in het regulier
bezoekwerk.

5.9.5

Inrichten wijkteams

De wijkteams worden de komende jaren gefaseerd ingericht. Waarbij de nadruk
komt te liggen op afstemming en samenwerking tussen de ouderlingen, de
bezoekbroeders, de diaconie en de HVD.
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6 DIACONALE GEMEENTE
In de diaconale gemeente komt de dienstbaarheid aan onze naast e tot uiting.
Diaconaat is de dienst van de barmhartigheid. In Spreuken 19:17 wordt een belofte
verbonden aan het diaconaal bezig zijn: “Wie zich ontfermt over de arme, leent uit
aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden”.
Diaconaat ontspringt aan de tafel van de Heere. Het dienstbetoon wordt zichtbaar
bij de bediening en viering van het Heilig Avondmaal, de kern van de vierende
gemeente. De diaconie ontfermt zich over hulpbehoevenden en verleent
barmhartigheid aan allen die dringend behoefte hebben aan dagelijks brood (in de
brede zin van het W oord).
Het diaconaat is één van de functies van de gemeente. Om het diaconaat vorm en
inhoud te geven bestaat de kerkenraad, naar Bijbels model, voor een deel uit
diakenen die verantwoordelijk zijn voor de diaconale taken in en van de gemeente.
Een aantal zaken betreffende het diaconaat zijn hieronder beschreven.

6.1 DOELSTELLING
Het diaconaat in de gemeente heeft tot doel het verlenen van ondersteuning in
zaken die niet direct als pastoraal kunnen worden aangemerkt. Tevens heeft het
diaconaat tot doel het bewustzijn van de onderlinge verantwoordelijkheid met
betrekking tot de dienst der barmhartigheid in woord en daad van de gemeente te
bevorderen.

6.2 MIDDELEN
De diakenen ontvangen financiële middelen uit collecten en giften . De giften worden
besteed aan diaconale doelen zowel binnen als buiten de gemeente. Jaarlijks wordt
een collecterooster vastgesteld.
Het uitgangspunt is dat de diaconale vermogens niet worden vermeerde rd. De
opbrengsten uit de diaconale vermogens worden besteed aan goede doelen in
overeenkomst met de belijdende gemeente . Eens per jaar geeft de diaconie inzicht
in de bestedingen aan de kerkenraad en de gemeente.

6.3 HUISBEZOEK
Wanneer tijdens regulier huisbezoek (door de ouderlingen of de predikant) of via
een andere bron blijkt dat er hulpbehoevende gezinnen en/of personen zijn, dan
wordt dit doorgegeven aan de diakenen. Deze onderzoeken dan in hoeverre er hulp
geboden moet/kan worden, eventueel in samenwerking met een daartoe bevoegde
gemeentelijke instantie.
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Verzoeken om hulp worden vertrouwelijk en alleen binnen de diaconie behandeld.
De verantwoordelijkheid voor de hulpverlening ligt bij de diaconie. Hierbij wordt
gemeld dat dit een diaconale aangelegenheid blijft.

6.4 HERVORMDE VROUWEN DIENST
De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) is een groep vrouwen uit de gemeente die
bezoeken brengt aan zieken, alleenstaanden, ouderen (boven de 70 jaar) en
gemeenteleden die een jubileum hebben te vieren, die gehandicapt zijn of waar een
kind is geboren. De verantwoordelijkheid voor deze dienst en het opstellen en
handhaven van regels voor deze dienst is in handen van de diakenen. Minimaal één
keer per jaar is er overleg met de HVD . Gezien de toenemende vergrijzing en de
toenemende eenzaamheid is het zinvol dat ouderen en alleenstaanden ook buiten
jubilea of verjaardagen worden bezocht.

6.5 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
De diakenen onderhouden contacten met instanties voor maatschappelijke
dienstverlening om zo nodig gemeenteleden de weg te kunnen wijzen naar
hulpverleningsinstanties. De diaconie draagt jaarlijks financieel bij aan een
maatschappelijk werker via Stichting Schuilplaats.

6.6 NAASTENZORG
Naastenzorg is in eerste instantie bedoeld voor gemeenteleden, maar ook voor
mensen buiten de gemeente, die hulp nodig hebben en waar familie, buren en
vrienden geen hulp (meer) kunnen bieden. Dit kan zijn, naar het ziekenhuis rijden,
boodschappen doen, formulieren invullen en licht huishoudelijk w erk. Medisch hulp
valt hier niet onder. Ook kan er financiële ondersteuning worden geboden.
De diakenen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de naastenzorg. Het
omzien naar elkaar is niet alleen een taak die aan de diakenen is uitbesteed, maar
ook een taak voor de gehele gemeente. Daarom is het ook goed dat gemeenteleden
worden betrokken bij het in praktijk brengen van “omzien naar elkaar”.

6.7 BLAD “LICHTSPOOR”
Het blad “Lichtspoor” wordt volgens een door de diakenen vastgestelde lijst bezorgd
bij gemeenteleden boven de 70 jaar. De persoonlijke bezorging van dit christelijke
contactblad geeft op gestructureerde tijden ontmoeting met gemeenteleden.
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6.8 SPEERPUNTEN
Binnen de diaconale gemeente blijft de nadruk liggen op het dienstwerk in het
midden van de gemeente, waarbij ook de naaste in nood niet wordt vergeten. De
volgende speerpunten zijn gedefinieerd:
1. Er wordt onderzocht op welke wijze s chuldhulpmaatjes i.s.m. de burgerlijke
gemeente kan worden ingericht.
2. De contacten met maatschappelijke instanties die kunnen voorzien in
diaconale nood, zoals Stichting Schuilplaats blijven onderhouden.
3. De diakenen proberen samenwerking met andere diaconieën aan te gaan,
zodat de specifieke kennis op een diaconaal gebied wordt ontwikkeld.
4. Als er meldingen komen van diaconale nood wordt actief gezocht naar
mogelijkheden om te (laten) helpen.
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7 MISSIONAIRE GEMEENTE
In de missionaire gemeente klinkt het getuigenis van de Heere Jezus. We houden
het geloof niet voor onszelf, maar we zijn gezonden om het Evangelie uit te dragen
in de wereld. Dit geldt ver weg (zending) en dicht bij (evangelisatie). Het
zendingsbevel in Mattheüs 28:18 -20. “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen
en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al
de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met
u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” Bij evangelisatie wordt zending in
ons eigen land bedoeld, maar ook in het bijzonder de verkondiging van het
Evangelie aan hen die in onze dorpen vervreemd zijn van de Bijbelse boodschap.
De grondslag is bij het evangelisatiewerk niet anders dan het andere werk in onze
gemeente. De vorm van het verkondigen van de boodschap kan verschillen met de
andere vormen van kerkenwerk , maar dit mag niet ten koste gaan van de wezenlijke
boodschap die we hebben uit te dragen.

7.1 EVANGELISATIEWERK
De Hervormde Gemeente wil onderzoeken welk mogelijkheden er zijn om op
structureel niveau invulling te geven aan de opdracht om het Evangelie in onze
dorpen te verkondigen. Om gestalte te geven aan de evangelisatieopdracht in on ze
dorpen, zal er een commissie worden ingesteld om de evangelisatie activiteiten op
te zetten en te stroomlijnen.
Te denken valt aan een benoeming van enkele contactpersonen om een aantal
activiteiten te ontplooien. Zij kunnen dan als contactpersoon fungeren in hun eigen
straat/buurt en zorg dragen voor en extra aandacht hebben voor de mensen om hen
heen. Juist voor diegenen die het evangelie niet kennen of hiervan vervreemd zijn.
Ook dit is indirect het uitdragen van de blijde boodschap en bevordert de
bewustwording van de persoonlijke opdracht die een ieder heeft.

7.2 EVANGELISATIECOMMISSIE
Als orgaan van bijstand van de kerkenraad richt de evangelisatiecommissie zich op
mensen binnen Dussen en Hank, die rand- of buitenkerkelijk zijn. Het doel van de
commissie is dat het contact met deze mensen wordt gelegd of hersteld, zodat zij
tot persoonlijk geloof in onze Heere Jezus Christus mogen komen. Zo moet dat doel
in de eerste plaats verwezenlijkt worden door de gehele gemeente te wijzen op haar
missionaire roeping en daarin te investeren. Dit, opdat ieder gemeentelid een
levende getuige wordt in zijn/haar directe omgeving. De activiteiten die verder
gedaan worden zijn daar ondersteunend aan.
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7.3 ACTIVITEITEN
De volgende activiteiten worden door / in samenspraak met de
evangelisatiecommissie verzorgd:






Echoverspreiding huis aan huis met Kerst en Pasen;
Echoverspreiding aan adressen die aangeleverd worden door de
wijkouderlingen;
Bezoeken nieuw-ingekomenen;
Deelnemen aan de oriëntatie cursus christelijk geloof;
Organiseren van een koffieochtend / maaltijd .

7.4 ONDERSTEUNING EN TOERUSTING
Om de doelstelling te verwezenlijken wordt ter ondersteuning en toerusting gebruik
gemaakt van de kennis en de hulpmiddelen van de IZB en, voor wat betreft de
jongeren, van de HGJB. Voor wat betreft de Bijbelvertaling zal zoveel mogelijk
gebruik gemaakt worden van de Herziene Statenvertaling. We zijn ons er van
bewust dat er situaties zijn waarin, gezien het taalgebruik, het gebruik van
bijvoorbeeld de Bijbel in Gewone Taal passender is. Bij evangelisatieactiviteiten
waarbij liederen worden gebruikt, zal bij voorkeur gebruik gemaakt worden van de
bundels “Op Toonhoogte” en “W eerklank”.
Binnen de kringen zal deze beleidsperiode aandacht zijn voor het missionaire werk
van de gemeente. De kerkenraad acht het noodzakelijk om het punt toerusting
verder uit te werken en in de praktijk te brengen.

7.5 KINDEREVANGELISATIE BINNEN DE KERK: OPPAS
De jongste kinderen worden bij de gemeente betrokken door middel van de oppas
tijdens de erediensten. De kinderen van ongeveer 3 tot 6 jaar helpen we tijdens de
oppas vertrouwd te raken met de Bijbe lse verhalen, zodat zij God leren kennen. W e
geven de Bijbelse boodschap aan hen door, op een manier die aansluit bij hun
jonge leefwereld en niveau. De oudste kinderen willen we ook kennis laten maken
met de kerk, met name met de liturgie van de eredienst . Zo worden de jonge
kinderen tijdens de kerkdienst voorbereid om de overstap te maken naar de
vierende gemeente, de kerkdienst.

7.6 KINDEREVANGELISATIE BUITEN DE KERK: VAKANTIEBIJBELWEEK
De kinderen van de basisscholen in de dorpen Dussen en Hank worden uitgenodigd
om mee te doen met de VakantieBijbelWeek (VBW). Alle kinderen in de
basisschoolleeftijd worden op een laagdrempelige manier in aanraking gebracht met
het Evangelie en de kerk. De VBW wil rand- en buitenkerkelijke kinderen en tieners
(en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus door het Evangelie te
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vertellen en door voor te leven wat ons met hulp van de Heilige Geest door de
Bijbel is bekend geworden.
Bij de VBW is een sfeer van veiligheid en gezelligheid belangrijk. Kinderen en
tieners wordt duidelijk gemaakt dat ze schepselen van God zijn en dat God naar
hen kijkt. Door het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches,
gesprekjes in kleine groepjes en door verschillende andere activiteiten als
knutselen, (buiten)spelletjes en samen eten, worden kinderen en tieners door
christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel. Al deze onderdelen zijn erop
gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

7.7 JEUGDEVANGELISATIE
Er zijn in onze dorpen veel jongeren die niet van het Evangelie horen. Het doel van
jeugdevangelisatie is deze jongeren door onderlinge ontmoeting en het bouwen aan
een vertrouwensrelatie in contact te brengen met het Evangelie.

7.8 ZENDINGSWERK
De Hervormde Gemeente verleent op dit moment op structureel niveau
ondersteuning aan de opdracht om het Evangelie wereldwijd te laten verkondigen.
De zendingscommissie draagt er zorg voor dat er aandacht is voor de zending in
het geheel van de gemeente door verschillende activiteiten te organiseren met als
doel het zendingsbewustzijn te vergroten en de financiële middelen te verzamelen
om een deelgenoten project van de GZB te ondersteunen.

7.9 SPEERPUNTEN
In een steeds verder seculariserende context van onze dorpen, zal het missionaire
werk de komende jaren belangrijker worden. De volgende speerpunten zijn
gedefinieerd:
1. Er worden mogelijkheden gezocht om de evangelisatieactiviteiten te laten
organiseren door een evangelisatiecommissie.
2. Periodiek wordt tijdens het winterseizoen een avond georganiseerd met als
doel in gesprek te komen met onkerkelijke jongeren om hen zo in aanraking
te brengen met het evangelie.
3. Het beleid rondom evangelisatie uitwerken in concrete acties die passen bij
onze gemeente.
4. Onderzoeken naar mogelijkheden, binnen de beperkte capaciteit in de
kerkenraad, om meer betrokkenheid op het z endingswerk te ontwikkelen.
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8 KERKBEHEER
Onder kerkbeheer worden alle activiteiten verstaan die de voortgang van het
gemeentewerk en in het bijzonder de gang van zaken rondom de eredienst
omvatten. Kerkbeheer behartigt de financiële belangen van de gemeente,
organiseert het onderhoud van de gebouwen, draagt verantwoordelijkheid voor het
uitvoeren van de ondersteunende taken in en rondom de eredienst en beheert de
begraafplaats, die eigendom is van de kerk.
De gemeente wordt opgeroepen om kerkbeheer van middelen te voorzien om deze
taken te kunnen uitvoeren.

8.1 ORGANISATIE
Hoewel kerkbeheer een specifiek takenpakket he eft, maakt de OKR deel uit van de
kerkenraad. Kerkbeheer bestaat uit ten minste drie kerkrentmeesters, waarvan er
tenminste twee het ambt van ouderl ing(-kerkrentmeester) bekleden.

8.1.1

College van bijstand

Kerkbeheer wordt ondersteund door een college van bijstand. Dit college heeft een
adviserende rol omtrent het algemeen beleid van Kerkbeheer . Ten overvloede wordt
vermeld dat dit zowel gevraagd als ongevraagd advies betreft. De
verantwoordelijkheid voor het te voeren beleid ligt bij Kerkbeheer.

8.1.2

Vrijwilligers

Kerkbeheer maakt gebruik van vele diensten van vrijwilligers. Er worden vrijwilligers
gevraagd voor het beheer van de gebouwen, onderhoud van de tuinen, het
uitvoeren van de administratie, het beheer van de collectebonnen en de
begraafplaats.
De vrijwilligers hebben de mogelijkheid om adviezen te geven om de
werkzaamheden die ze uitvoeren beter te laten verlopen.

8.1.3

Organisten

De gemeentezang wordt door (vrijwillige) organisten begeleid. Deze dragen
gezamenlijk zorg voor een rooster voor de begeleiding van de erediensten. Met de
kerkenraad is de snelheid van spelen afgesproken.

8.1.4

Koster

Op dit moment wordt gewerkt met een vaste koster. Het bestaande contract loopt
tot de pensioendatum van de huidige koster . De huidige koster heeft een beperkt en
afgestemd takenpakket.
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Naast de koster zijn er vrijwilligers die beheertaken voor het kerkgebouw en de
bijgebouwen uitvoeren. Het streven is om het werk in en om de kerk zo veel
mogelijk met vrijwilligers uit te voeren.

8.1.5

Predikant

Kerkbeheer maakt de zakelijke afspraken met de predikant en regelt de
noodzakelijke voorzieningen. De meeste van deze zaken zijn vastgelegd in de
kerkorde, zoals het aantal preekbeurten, de vergoedingen, etc.
Het streven van de gemeente is om een predikan t te kunnen blijven houden. Het
streven daarbij is dat de predikant de pastorie blijft bewonen. Er worden naar
mogelijkheden gezocht, als de middelen te beperkt worden, om in samenwerking
met andere gemeenten een predikant te kunnen behouden in het dorp.

8.2 FINANCIEEL BELEID
Het financieel beleid is gericht op de instandhouding van de kerkelijke gemeente.
De ouderling kerkrentmeesters is toevertrouwd om te waken voor de instandhouding
van de openbare eredienst. Ze behartigen de stoffelijke belangen van de gemeente.
De gemeente wordt opgeroepen om kerkbeheer ruim van middelen te voorzien,
zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijk doelen. Hierbij zal een reëel
beroep op de gemeente worden gedaan, waarbij kerkbeheer erkent dat de
bereidwilligheid om te geven ook een plafond kent.

8.2.1

Plannen en verantwoording

Om het financiële beleid vorm te geven, word t structureel een aantal plannen
gemaakt. Deze plannen zijn bedoeld om inzicht te geven in de financiële situatie
naar de gemeente en de hogere vergaderingen van de kerk. Om dezelfde reden
wordt er ook een jaarlijks financiële verantwoording gegeven.
Om inzicht te geven in de te verwachten uitgaven en inkomsten wordt er jaarlijks
een begroting opgesteld. Deze begroting wordt opgesteld door kerkbeheer en
voorgelegd aan de bevoegde instanties ter goedkeuring en ter informatie aan de
gemeente.
Jaarlijks wordt de jaarrekening van het voorgaande jaar opgesteld. Een
jaarrekening dient als een verantwoording naar de gemeente en de hogere
vergaderingen van de kerk. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een
accountant die deze goedkeurt. Ook zijn er twee gemeentelede n met financieel
inzicht die controle op de jaarrekening uitvoeren.

8.2.2

Geldwerving

Naast de administratieve verantwoording, heeft kerkbeheer ook de
verantwoordelijkheid om de daadwerkelijk geldstromen te bewaken en de
verschillende mogelijkheden voor geldwerving uit te nutten. Ondanks de vele
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inspanningen blijft het lastig om voldoende middelen te krijgen om in de toekomst
als Hervormde Gemeente zelfstandig te kunnen blijven bestaan. Kerkbeheer zal een
aantal scenario’s ontwikkelen om te zien hoe we al s Hervormde Gemeente met een
duidelijke Gereformeerde identiteit kunnen blijven bestaan.
Kerkbalans
De gemeente doet mee aan de landelijke actie voor kerkbalans. Hiervoor worden
alle leden van de gemeente die 18 jaar en ouder zijn aangeschreven. Kerkbehee r
houdt rekening met de samenstelling van de gezinnen, bekende historie van de
gemeenteleden en opmerkingen die zijn gemaakt bij vorige acties.
Bij de actie kerkbalans worden vrijwilligers uit de gemeente betrokken. Zij bezorgen
de enveloppen en halen de gesloten enveloppen weer op. Op deze manier wordt de
privacy van de gevers en geefster gegarandeerd. De giften zijn alleen bekend bij de
administratie.
Solidariteitskas
Jaarlijks wordt de verplichte bijdrage voor de kerk opgehaald. Deze bijdrage wordt
gevraagd van alle belijdende leden. Om deze bijdrage te innen wordt het college
van bijstand ingeschakeld.
Collecten
Iedere zondag wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om hun gaven af te
zonderen voor de dienst aan de kerk. Dat gebeurt met de collecte. Dat is een
bewust onderdeel tijdens de kerkdienst. Met speciale gelegenheden wordt hier extra
aandacht voor gevraagd. Ook worden collecten voor specifieke doelen gehouden.
Vermogensbeheer
Binnen de regels van de landelijke kerk wordt gestreefd naar een optimaal
rendement uit de vermogens en het bestaande vastgoed. De risico’s die met
vermogensbeheer gepaard gaan, worden beperkt door risicospreiding. De rente
inkomsten zijn de afgelopen jaren tot een minimum gedaald. De verwachtin g is dat
deze op termijn weer zullen toenemen.
Begraafplaats
De begraafplaats (zie paragraaf 0) kent ieder jaar nog een aanzienlijk positief
resultaat. Hiervan dient wel een aanmerkelijk gedeelte gereserveerd te blijven voor
toekomstig onderhoud.
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8.3 KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS
De Hervormde Gemeente heeft een eigen kerkelijke begraafplaats. De
begraafplaats is de achterliggende jaren sterk uitgebreid. Ook is de administratie
vereenvoudigd en op orde gebracht. Kerkbeheer voert, samen met een aantal
vrijwilligers, het beheer uit van begraafplaats. Voor de begraafplaats is een eerste
aanspreekpunt aangesteld. Deze hoeft geen deel uit te maken van het college van
kerkbeheer. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit de komende jaren in stand
te kunnen houden.
Voor de kerkelijke begraafplaats is een reglement opgesteld. Deze is gestoeld op
de landelijke richtlijn. Ook zijn de tarieven voor de grafrechten gelijkgetrokken en
wordt er gekeken naar de tarieven van de burgerlijke gemeente Werkendam.
De komende jaren wordt gewerkt om de reserves, die zijn ge bruikt voor de
uitbreiding van de begraafplaats, weer op het gewenste en verplichte pijl te
brengen.

8.4 SPEERPUNTEN
Binnen kerkbeheer zijn de komende jaren grote financiële uitdagingen. Van belang
is om de tekorten zo klein mogelijk te houden en te komen tot goede
samenwerkingsafspraken: De volgende speerpunten zijn gedefinieerd:
1. Onderzoeken van de mogelijkheden om met vrijwillige kosters te gaan
werken, nadat de huidige koster de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
2. Het in stand houden van een fulltime predikant. Hiervoor zullen verschillende
vormen van samenwerking met andere gemeenten worden onderzocht.
Hierbij wordt rekening gehouden met minimale groepsgroottes voor het jeugd
en jongerenwerk.
3. Het ontwikkelen van een aantal financiële scenario’s voor het in standhouden
van de gemeente met behoud van eigen identiteit.
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