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WOORD VOORAF
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Dussen-Hank
2022-2026. Dit beleidsplan is erop 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 alles 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 samen gemeente zijn en investeren in de
toekomst. Samen met elkaar en waar mogelijk met andere gemeenten ons
verdiepen in het Woord van God. Daarnaast willen we ook investeren in
het groeiend aantal kinderen en jonge gezinnen.
Dit kerkenraad heeft dit beleidsplan op 31 mei 2022 unaniem vastgesteld.

Dussen-Hank

De kerkenraad
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1. INLEIDING
In dit beleidsplan worden verschillende deelgebieden van de 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, de pastorale
gemeente, de dienende gemeente en de getuigende gemeente. In de onderstaande
schematische vorm zijn de verhoudingen van de kerntaken van het
gemeenteweergegeven.
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 Woord en sacrament. De belijdende gemeente geeft
aan op welke wijze en vanuit welke visie en missie 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 erop gericht om in de noden in de gemeente en in de wereld te
voorzien. De getuigende gemeente is de plaats om het Evangelie te verspreiden in
onze dorpen en de wijde omgeving.
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
in het laatste hoofdstuk van dit beleidsplan.
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1. BELIJDENDE GEMEENTE
Verbonden en gehoorzaam aan de Bijbel, de enige en onfeilbare bron en norm voor
ons belijden, hebben we voor onze gemeente een missie en een visie geformuleerd.
De visie is ons fundament en vertolkt ons verlangen voor de toekomst en de missie
definieert het bestaansrecht voor onze gemeente.
1.1. Visie
1. 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.
2. De Hervormde Gemeente Dussen-Hank weet zich onlosmakelijk verbonden met
de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest, en ziet dit als een onwankelbaar
fundament van haar geloof en bestaan.
3. We willen een gemeente zijn die geworteld en gegrond is in de Bijbel. De Bijbel is
voor ons een betrouwbaar en gezaghebbend kompas in alle situaties in ons
persoonlijk, gemeenschappelijk en maatschappelijk leven.
4. We weten ons verbonden aan de belijdenissen uit de oudchristelijke kerk
(Apostolische Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea, Geloofsbelijdenis van
Athanasius) en aan de gereformeerde belijdenissen (Nederlandse Geloofsbelijdenis,
Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels). Deze belijdenissen zijn voor ons
richtinggevend voor het interpreteren van de Bijbel.
5. We zijn een gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk
voelen we ons verwant met de Gereformeerde Bond. Tegelijkertijd voelen we ons
verantwoordelijk voor de kerk als geheel en haar belijdenis. Samen met anderen
willen we de Protestantse Kerk aanspreken vanuit de grondslag en de belijdenis van
onze gemeente.
6. De prediking van het evangelie van Jezus Christus staat in onze eredienst
centraal. We streven naar een evenwichtige, appellerende prediking. Dit betekent dat
zaken als 'wet en Evangelie', of 'Gods soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van
ons mensen' of' zonde en genade' in een Bijbels evenwicht aan bod komen. De
prediking van het Evangelie gaat gepaard met de oproep tot geloof in de Heere
Jezus Christus en de oproep tot bekering.
7. Net als in ons hele leven geldt ook in het gemeenteleven als hoogste gebod: 'U
zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en uw naaste als uzelf.'
Daarbij realiseren we ons dat de gemeente een eenheid is in verscheidenheid. We
benadrukken niet wat de verschillen zijn, maar we richten ons op wat samenbindt
binnen de grenzen van de Bijbel en de belijdenis.
8. Wij achten het huwelijk hoog als een door God gegeven instelling waarin man en
vrouw in liefde én trouw verbonden, tot één worden. De bijbel schildert het huwelijk
als geheim dat de eenheid tussen Christus en Zijn gemeente afbeeldt waarbij de
richtlijnen voor het samenleven van man en vrouw binnen het huwelijk worden
ontleend aan de liefde van de Heere voor Zijn gemeente. Het huwelijk tussen man en
vrouw is de enige, unieke plek waar zij zich geestelijk en lichamelijk volledig aan
elkaar kunnen toevertrouwen.
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1.2. Missie
1. De kern van het christelijke leven is een doorleefd geloof. Alle activiteiten die
binnen de gemeente plaatsvinden hebben tot doel dit geloof op te wekken en te
versterken .
2. We willen zoveel mogelijk alle gemeenteleden van jong tot oud met de hun
geschonken gaven inschakelen voor de opbouw van de gemeente en het steunen en
dienen van elkaar in alle omstandigheden van het leven.
3. We hebben oog voor onze jongeren en de vragen die hen bezighouden. Waar
mogelijk (onder)steunen we hen en staan we ouders bij in de opvoeding.
4. We streven als gemeente naar een open communicatie met iedereen binnen en
buiten de gemeente.
5. We willen een missionaire gemeente zijn waar alle inwoners van onze dorpen zich
welkom voelen en zich aangesproken weten.
6. De gemeente leeft vanuit de verwachting en de beloften die oorspronkelijk aan het
Joodse volk geschonken zijn. Onze Heere en Verlosser Jezus Christus werd als
mens geboren te midden van het Joodse volk. Op grond van de Bijbelse beloften
voor dat volk (o.a. Romeinen 11) wordt regelmatig in de kerkdienst gebeden voor het
Joodse volk, opdat het mag komen tot erkenning van de Heere Jezus Christus.
7. We voelen ons verbonden met christenen in Nederland en daarbuiten.

1.3

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. Zo is er tussen de pastores van de 3 kerken in
Dussen- Hank 3x per jaar overleg. Activiteiten die samengedaan worden is de
jaarlijkse gebedsweek, een bijeenkomst tijdens de stille week, een gezamenlijk
kerstzangdienst en een gezamenlijke verspreiding van de Kerst-Elizabethbode.
De samenwerking met gemeenten in de omgeving hebben zich de afgelopen jaren
gericht op het gezamenlijk jeugdwerk, catechese en Geloofopvoedingskring met de
hervormde gemeente Meeuwen. Gezien de (financiële) positie van de gemeente zal
er de komende beleidsperiode een verdere oriëntatie plaats vinden op dit onderwerp.
Uitgangspunt is de identiteit, zoals hierboven geformuleerd.
1.4. Beleidsvoornemens
De volgende beleidsvoornemenszijn in deze beleidsperiode leidend voor de
belijdende gemeente:
1.
We bezinnen ons op welke manier de inhoud van de belijdenisgeschriften in
de lerende gemeente (in de leerdiensten en de catechese) aan de orde gesteld kan
worden.
2.
We bezinnen ons als kerkenraad op verdere samenwerkingsvormen met de
hervormde gemeente Meeuwen.
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2 VIERENDE GEMEENTE
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. De Heere Jezus stelt Zich in de v erkondiging 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 samenk omsten 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.
2.1.

PREDIKING

De prediking is het hart van de eredienst en het middel om het evangelie van Jezus
Christus te verkondigen. Daarin roept de Heere ons op tot geloof en bekering
waarmee de prediking ook 'de bediening van de verzoening' is.
De prediking voldoet aan een aantal kenmerken:
• Zij vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord van
God is, geïnspireerd door de Heilige Geest.
• Zij dient in overeenstemming te zijn met het belijden van de kerk, zoals dat
verwoord is in de belijdenisgeschriften van onze kerk, te weten: de Apostolische
geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van
Athanasius, de catechismus van Heidelberg, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de
Dordtse Leerregels.
• Zij verklaart het wezen en het werk van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige
Geest.
• Zij geeft vanuit een grondige exegese een pastorale en praktische toespitsing naar
het hart en leven van de gemeenteleden
• Zij heeft als doel om de hele gemeente te brengen tot geloof en om het aanwezige
geloof te versterken.
2.2. Liturgie
De gemeente volgt de klassiek gereformeerde liturgie. Kenmerkend voor
deze liturgie is dat de Woordverkondiging centraal staat. God spreekt en
de gemeente antwoordt op Gods Woord. In de antwoorden van de
gemeente in de vorm van het lied komt ook Gods Woord terug. Het
merendeel van de liederen zal altijd gevormd worden door de Psalmen.
Deze zijn door God aan Israël en door de zending van Zijn Zoon ook aan
ons gegeven. De Psalmen verbinden ons met Israël en met de kerk van
alle eeuwen. De rijkdom van de Psalmen willen we vasthouden.
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Naast het zingen van de psalmen is er ook ruimte om in te stemmen met
enkele gezangen, die achter in ons psalmboekje zijn opgenomen.
Daarnaast wordt in de erediensten ook de bundel Weerklank gebruikt.

2.3. SACRAMENTEN
2.3.1. De Heilige Doop
Onze visie op de Heilige Doop is verwoord in onze belijdenisgeschriften. Op grond
het genadeverbond, hierin verwoord, bedienen wij de doop 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.
Tijdens de doopdienst maken wij gebruik van de hertaalde versie van het
doopformulier zoals vastgesteld op de synode van 1618/1619. De doopvragen
worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen. Zowel belijdende leden
alsook doopleden mogen antwoord geven op de gestelde doopvragen.
De Heilige Doop wordt in de regel bediend in een morgendienst in het midden van de
gemeente.
De aanwezige kinderen worden bij de bediening van de doop uitgenodigd naar
voren te komen om de doopplechtigheid van dichtbij mee te beleven. De
dienstdoende predikant zal daarop voor kinderen begrijpelijke wijze invulling aan
geven.
Voorafgaande aan de doopdienst vindt doopbezoek plaats, waar met de ouders
wordt gesproken over de betekenis van de Heilige Doop, bijvoorbeeld aan de hand
van het doopformulier. Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in
kerkgang en/of levenswandel van de doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen
gesproken worden. Eventueel wordt uitstel van de doop besproken met de oproep
verandering van levenspatroon toe te zeggen en te laten blijken. Uiteindelijk zal de
wens om in onze gemeente het kind ten doop te houden niet geweigerd worden. De
kerkenraad verbiedt de doopbediening van een kind nooit, maar ziet het als Gods
bevel om de ouders te wijzen op de noodzaak van een christelijke levenswandel en
opvoeding en meeleven met de gemeente.
Overdoop
Als een gemeentelid zich heeft laten overdopen en hij of zij zijn /haar visie
op de doop niet wijzigt, zal hij of zij geen toegang hebben tot het Heilig
Avondmaal en tot de ambten, bedieningen binnen de gemeente of
leidinggevende taken in de gemeente .
2.3.2. Het Heilig Avondmaal
Onze visie op het Heilig Avondmaal is verwoord in onze
belijdenisgeschriften. De kerkenraad laat hen toe tot het Heilig Avondmaal
die belijdenis van het geloof hebben afgelegd, tenzij op hen maatregelen
van tucht van toepassing zijn. Gasten/bezoekers die geen lid van de
gemeente zijn en aan het Heilig Avondm aal wensen deel te nemen,
worden verzocht vooraf contact op te nemen met de kerkenraad.
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Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar bediend in een morgendienst
in het midden van de gemeente. Tijdens de dienst maken we gebruik van
de hertaalde versie van het Avondmaal formulier zoals vastgesteld op de
synode van Dordrecht in 1618/1619.
De zondag voorafgaande aan de viering va n het Heilig Avondmaal wordt,
indien mogelijk in de morgendienst, voorbereiding gehouden op het
sacrament. In deze dienst wordt het eerste gedeelte van het Avondmaal
formulier gelezen. De avonddienst op de zondag van de bediening is een
dienst van dankzegging en nabetrachting op het sacrament. De
avondmaalsgangers worden geacht zo mogelijk bij alle diensten aanwezig
te zijn.
In aansluiting op de Avondmaal bediening in de kerkdienst kan het Heilig
Avondmaal bij zieken en bij hen die door omstandigheden de k erkdiensten
niet kunnen bijwonen (bijv. door fobieën) aan huis worden bediend. Naast de predikant zal daarbij minstens één ambtsdrager aanwezig zijn en
zo mogelijk ook enkele gemeenteleden.
In de voorbereidingsweek houdt de kerkenraad een bijeenkomst van
Censura Morum. In de eerste plaats is het bedoeld om als
kerkenraadsleden onderling elkaar te bevragen. Als tweede is de
bedoeling van het Censura Morum om toe te zien en te bevorderen dat het
sacrament in heiligheid gehouden kan worden. Daartoe kunnen ev entuele
verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of door gemeenteleden
gemeld worden, worden behandeld door pastorale zorg en/of vermaning.
Het Censura Morum zal bijgewoond worden door de ouderling van dienst,
de diaken van dienst en evt. de predikant. Aansluitend op het Censura
Morum vindt zo mogelijk een bezinnings moment rondom het Heilig
Avondmaal plaats. Hierbij zijn alle gemeenteleden van harte welkom .
Voor de week van voorbereiding maakt één van de pastorale ouderlingen
tevens een leesrooster, dat speciaal voor de week van voorbereiding door
de kerkenraad ter beschikking wordt gesteld. Dit rooster wordt op de
website geplaatst en uitgedeeld op de voorbereidingszondag.
2.4.

Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overig)

2.4.1 Diensten op feestdagen, Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag
- Op genoemde dagen komt de gemeente als regel ook samen in het kerkgebouw.
Meestal zal dat zijn in de vorm van de gebruikelijke eredienst. - Echter kan in
sommige gevallen daarvan afgeweken worden, bijv. indien een zondag direct wordt
gevolgd door het kerstfeest. - Op de eerste feestdag kunnen aan het begin van de
dienst enkele passende liederen worden gezongen. - Tenzij de eerste kerstdag op
zondag valt, zal er op de eerste kerstdag één dienst zijn. Op de tweede feestdagen
worden geen erediensten gehouden.
2.4.2. Openbare belijdenis van het geloof
Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen worden gemeenteleden gedurende
tenminste een seizoen onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk op de
belijdeniscatechisatie. De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het
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aangezicht van God in het midden van de gemeente tijdens een kerkdienst. Het doen
van openbare belijdenis houdt het volgende in:
• Persoonlijk belijden van het geloof in de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige
Geest.
• Instemmen met de Heilige Schrift als het Woord van God en de belijdenis van de
kerk
• Toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal.
• Uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.
Zij die reeds gedoopt zijn, beamen daarmee de beloften die aan hen met de doop
werden verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn ontvangen dit sacrament na de
openbare belijdenis van het geloof. Van hen die belijdenis van het geloof wensen af
te leggen verwacht de gemeente een trouw kerkelijk meeleven met onze gemeente.
De openbare belijdenis van het geloof wordt in de regel afgelegd in een
gemeenschappelijke dienst die bij voorkeur plaatsvindt op Palmpasen of rond
Pinksteren.
2.4.3. Huwelijksdiensten
Op grond van Gods Woord belijden we het huwelijk tussen man en vrouw als
inzetting van God. Andere levensverbintenissen kunnen daarom niet bevestigd en
ingezegend worden. De kerkenraad weet zich geroepen tot pastorale zorg aan hen
die homoseksueel geaard zijn en aan hen die ongehuwd blijven. De kerkenraad ziet
toe op de levenswandel van hen die aanvraag tot huwelijksbevestiging en inzegening
indienen en zal dit ook in een huwelijksgesprek naar voren brengen. Voorafgaand
aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek met het aanstaande bruidspaar,
waar bijvoorbeeld het huwelijksformulier wordt uiteengezet. De dienst van
bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden van de
gemeente. Tijdens de dienst gebruiken we de hertaalde versie van het
huwelijksformulier zoals vastgesteld in de synode van 1618/1619. Namens de
kerkenraad wordt door de dienstdoende ouderling het bruidspaar de zogenaamde
trouwbijbel overhandigd.
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten,
zodat dus ook kerkelijke bevestiging van een 'tweede' huwelijk mogelijk kan zijn. Dit
zal per geval bezien en besproken worden. De kerkenraad zal op pastorale wijze met
betrokkenen in gesprek treden, met name bij een dreigende scheiding, alsook met
betrekking tot een 'tweede' huwelijk.
2.4.4. Rouwdiensten
Op verzoek van de familie zal er in de kerkzaal of in het Visnet een rouwdienst
gehouden worden, voorafgaand aan de begrafenis. Aangezien zowel Het Visnet als
de kerkgebouwen zijn, is de kerkenraad verantwoordelijk voor de gang van zaken
tijdens deze diensten. Een rouwdienst is geen ambtelijke eredienst. Wel zal bij deze
diensten een ouderling aanwezig zijn Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk
de zorg voor de pastorale begeleiding van nabestaanden op zich. Indien mogelijk
wordt de aan de begrafenis voorafgaande condoléance door de wijkouderling met
gebed afgesloten. We wijzen op Bijbelse gronden crematie af. De kerkenraad zal bij
de crematie niet aanwezig zijn in het crematorium. Wel zal er, indien dit gewenst
wordt door de nabestaanden, pastorale zorg verleend worden en zijn we bereid mee
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te werken aan een samenkomst thuis of bijvoorbeeld in het rouwcentrum, niet zijnde
een crematorium.
2.4.5. Overige diensten
In enkele diensten zal de prediking meer op de jongeren worden gericht, zoals b.v.
bij de kerk- en schooldienst op bid of dankdagen; jeugddiensten, de opening en de
sluiting van het winterwerk, of rondom de vakantiebijbelweek.

2..5. Beleidsvoornemens vierende gemeente
De volgende punten 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. De woordverkondiging vormt de kern van de zondagse eredienst. We
blijven ons bezinnen over hoe we hier gestalte aan kunnen geven en hoe
we gemeenteleden hierbij kunnen betrekken
3. We bezinnen ons op de verder invulling van een kerstviering door clubs en
verenigingen tijdens de Eerste Kerstdag
4. Als kerkenraad bezinnen we ons op de verstaanbaarheid van de psalmen
uit 1773 en bezinnen we ons op alternatieven . Verdere bezinning op de
plaats van de jongeren in de eredienst blijft nodig. Waar mogelijk
verbeteringen aanbrengen.
5. De kerkenraad zal zich blijvend bezinnen op het gebruik van verschillende
varianten van de klassieke formulieren die te vinden zijn in het Dienstboek
van de kerk. Bezinning over het al dan niet gebruik gaan maken van het
verkorte Avondmaalsformulier
6. Het formuleren van een visie op het huwelijk alsmede hertrouw en
alternatieve samenlevingsvormen.
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LERENDE GEMEENTE

De gemeente is naast een vierende en belijdende gemeente ook een
lerende gemeente. Het is voor de 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.
De geloofsopvoeding is conform de doop allereerst een taak van de
doopouders. Daarnaast ook van de kerkelijke gemeente.
3.1.

GELOOFSOPVOEDING IN EN RONDOM HET 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 thuis in lijn met de geloofsopvoeding van de kerkelijke
gemeente.
Er is in 2021 gestart met een Geloofopvoedingskring voor jonge ouders uit
de hervormde gemeente Dussen-Hank alsook uit de hervormde gemeente
Meeuwen. Deze kring komt een aantal keer per jaar bij elkaar onder
leiding van de predikant en één van de pastorale ouderlingen.
3.2. GELOOFSOPVOEDING IN DE KERK
3.2.1. 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. 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 catechisatie te laten deelnemen en door belangstelling, meeleven en
gebed zich achter dit werk te stellen.
3.2.2. Doelstelling
Catechese is kerkelijk onderwijs in het verlengde van de Heilige Doop. Het
doel is: Jonge gemeenteleden:
1. Bekend maken met de hoofdlijnen van de Bijbel
2. Toeleiden naar de openbare belijdenis van het geloof.
3. Inwijden in het leven van kerk en gemeente
4. Leren nadenken over hun eigen functioneren als christen.
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3.2.3. 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 leerlesse n, waarbij volop
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 .
3.2.4. Uitvoering
De doelgroep voor de gewone catechisatie bestaat uit de jongeren vanaf
12-17 jaar en een catechese groeigroep voor jongeren van 18 -23. De
catechese wordt samen met de hervormde gemeente van Meeuwen
gehouden en staat onder verantwoordelijkheid van beide kerkenraden. De
catechese zal elk jaar ook door een afvaardiging van de beide
kerkenraden ge- evalueerd worden.
Alle jongeren in de gemeente tussen de 12 en 23 jaar krijgen een
persoonlijke uitnodiging voor de catechese en groeikring door de
predikanten van de beide gemeenten .
3.3. 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 niet het doel
wat we nastreven met de jongerencatechese, wat niet wil z eggen 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
aansluitend op de reguliere catechese de belijdeniscatechese te volgen.
3.3.1 Inhoud en inrichting
De belijdeniscatechisatie wordt door één van de predikanten uit Dussen of
Meeuwen 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 catechisatie
willen volgen, nemen contact op met de predikant. De kerkenraad
stimuleert de jongeren tot die keuze door hen aan te spreken via het
clubwerk en de pastorale contacten . De regel is dat jongeren belijdenis
kunnen doen 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.
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3.3.2. Afronding
Aan het eind van het belijdeniscatechisatieseizoen en ná het onder
paragraaf 0 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 in elk geval 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.
Vervolgens krijgt hij/zij toegang tot het Heilig Avondmaal.

3.4. OVERIGE VORMEN VAN CATECHESE
3.3.1. Catechese voor anders begaafden
De kerkenraad verleent haar medewerking aan de regionale catechese voor Anders
begaafden (lichamelijk en/of geestelijk) zoals die momenteel in Almkerk plaatsvindt.
3.3.2. 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.
3.3.3. 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 uitgeleg d. De
doopcatechese wordt gegeven door de predikant en de avonden worden in
overleg met de doopouders ingepland.
3.4.

BELEIDSVOORNEMENS CATECHESE

De volgende beleidsvoornemenszijn gedefinieerd rondom het onderwerp
catechese binnen de lerende gemeente:
1. Zoeken naar verbindingslijnen tussen catechese en de gezinnen.
Proberen de betrokkenheid van de ouders in stand te houden en zo
mogelijk te vergroten.
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2. Een overbrugging maken tussen de jongeren catechese en de
belijdeniscatechese, d.m.v. de 18+ groeigroep:
3. Trekkend uitnodigen en in beeld blijven via het 18+ jeugdwerk (jaarlijks
keuzemoment)
4. Bewustwording organiseren voor het afleggen van openbare belijdenis
van het geloof, b.v. door middel van Belijdenis is Doen - avonden van
de HGJB.
3.5.

JEUGD- EN OUDERENWERK
Binnen de lerende gemeente is er ook ruimte voor vorming en toerusting
aan volwassenen. Dit krijgt vorm in het zgn. kringwerk. De
jongvolwassenkring, de gesprekskring, de ouderencontactmiddagen en de
vrouwenvereniging zijn bedoeld om zich verder te verdiep en in de Bijbel
c.q. geloofsleer.

3.6.

JEUGDWERK
De kerkenraad beoogt met het jeugdwerk jongeren tot Christus te brengen
en hen op te bouwen in het geloof. We willen hierbij inhoud geven aan
onze verantwoordelijkheid als gemeente om kinderen en jongeren te
(helpen) leren wie God is, wat Hij voor ons geda an heeft en wat dit
betekent voor het leven van elke dag als jongere in onze tijd. Daarbij dient
de gemeente voor jongeren een plaats te zijn waar ze zich thuis en
geborgen weten. Jongeren zijn onmisbaar en maken volledig deel uit van
de gemeente. De kerkenraad wil daarom ook investeren in het vormen en
toerusten van de kinderwerkers en de jeugdwerkleiders. De kerkenraad
streeft ernaar om alle leeftijdsgroepen te bereiken in de taal en vorm die
bij hen en de boodschap past. Dit streven krijgt vorm in het or ganiseren
van de Opstapgroep op de zondag en het jeugd/clubwerk door de weeks
(Benjamin, ’t Baken, ’t Kompas en de 18+ groep). Het aanspreken van de
ouders op participatie van kinderen en jongeren in het gemeentewerk
hoort hier ook bij.

3.6.1. Doelstelling
De belangrijkste doelstellingen voor het kinder-, tiener en jongerenwerk
zijn:
•
•
•
•

Kinderen en Jongeren in aanraking te brengen met het Evangelie van
Jezus Christus.
Onderwijs te geven aangaande de Bijbel en het geloof op praktische en
aansprekende wijze met behulp van het HGJB-materiaal.
Kinderen en Jongeren bij de gemeente te betrekken en te houden.
Ontmoeting tussen kinderen/jongeren onderling en de leidinggevenden.
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Om aan deze doelstellingen te
voldoen, worden de leiding van
de clubs gevormd en toegerust.
Het doel van Vorming en
Toerusting 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
het geloof aan de jongeren
over te dragen.
De leiding van de clubs wordt geleerd om dienend leider te zijn die de
jeugd inspireert en aan het denken zet. Vanuit de dienende houdi ng
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.
Daarnaast biedt het reguliere kringwerk mogelijkheden tot verdieping van
het persoonlijk geloof. Daarom stellen we het als kerkenraad zeer op prijs
dat clubleiding ook deelneemt aan één van de bestaande kringen.
3.7.

BELEIDSVOORNEMENS VORMING EN TOERUSTING
De volgende beleidsvoornemenszijn van belang in de lerende gemeente en
dan met name vorming en toerusting van de gemeenten en de jeugd:

1. Het blijven stimuleren van gemeenteleden om deel te nemen aan het kring en verenigingswerk moet voor de kerkenra ad blijvend een punt van
aandacht zijn.
2. Maatregelen nemen waarmee we leidinggevenden motiveren en stimuleren
om zich te laten toerusten.
3. Leidinggevenden stimuleren om kadercursussen te volgen t.b.v. huidige
clubs.
4. Er wordt gestreefd om naast de reguliere avonden voor de jeugd ook
bijeenkomsten in de regio te organiseren en bij te wonen.
5. Verdere bezinning op de leeftijdsgrenzen van de Opstapgroep.
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PASTORALE GEMEENTE

De pastorale gemeente is het visitekaartje van het evangelie. Pastoraat is
de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een
bijzondere taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen
zijn daarnaast alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en
gemeenschap te betrachten. Pastoraat is essentieel in het ‘gemeente’ zijn
tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het ambtelijk pastoraat
wordt onderscheiden in het reguliere pastoraat en andere specifieke
vormen van pastoraat.
4.1. REGULIER PASTORAAT
Het regulier pastoraat richt zich op de meelevende leden van de gemeente
maar waar mogelijk ook op de randkerkelijken
Huisbezoek
Het regulier huisbezoek is de taak van de pastorale ouderlingen, waarbij
ernaar wordt gestreefd de gemeenteleden één keer per twee jaar te
bezoeken. Het huisbezoek wordt door de pastorale ouderling afgesproken
en wordt in de regel samen met een diaken afgelegd. Elk huisbezoek wordt
geregistreerd in het LRP eventueel aangevuld met een korte notitie.
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 word en naar het geestelijk leven van de
gemeenteleden afzonderlijk. De pastorale ouderlingen zijn belast met het
toezicht op het geestelijk welzijn van de gemeenteleden.
4.2 Andere specifieke vormen van pastoraat
4.2.1. Pastoraat aan ouderen
Met gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn, wordt op of rond hun
verjaardag contact opgenomen door de Hervormde Vrouwen Dienst en
gevraagd of een bezoek op prijs wordt gesteld. De pastorale ouderling
voor het ouderenpastoraat streeft ernaar om de ouderen van 75 jaar en
ouder jaarlijks te bezoeken.
Gemeenteleden van 80 jaar en ouder krijgen in de loop van het jaar tevens
bezoek van de predikant.
4.2.2. Pastoraat in verzorgingstehuizen
De predikant bezoekt ook met enige regelmaat de leden die vanuit de
gemeente in een verzorgingstehuis in de omgeving zijn opgenomen. Om
de gemeente meer te laten meeleven met deze gemeenteleden buiten
Dussen-Hank, zal de lijst met namen rond de feestdagen en voor de
zomervakantie in de Voetius worden vermeld door de predikant.
4.2.3 Pastoraat bij zieken
Gemeenteleden die langdurig in een ziekenhuis zijn opgenomen worden
wekelijks door de predikant bezocht, uiteraard in overleg met de familie en
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met inachtneming van de omstandigheden. Ook na thuiskomst wordt een
bezoek gebracht. Voor langdurig zieken die t huis worden verpleegd,
maken de pastorale ouderling en predikant gezamenlijke afspraken over
het bezoekwerk.
4.2.4 Crisispastoraat
Crisispastoraat (stervensbegeleiding, (psychische) nood) behoort tot de
taak van de predikant. Hij is beschikbaar voor de pastorale begeleiding in
de nood, maar zal voor specifieke (b.v. psychiatrische) problemen
doorverwijzen naar deskundigen op die gebieden.
4.2.5 Pastoraat bij rouw
Rouwpastoraat is troostpastoraat. We mogen elkaar in de christelijke
gemeente eraan herinneren waar we onze hulp vandaan verwachten. We
reiken elkaar een hand en wijzen elkaar op het uitzicht wat de ander
mogelijk ontging. Het is belangrijk dat nabestaanden/gemeenteleden die te
maken krijgen met een overlijden de predikant of de pastoraal medewe rker
daarvan in kennis stellen. De predikant doet daarvan melding aan de
kerkenraad. Wanneer de kerkenraad van het overlijden op de hoogte wordt
gesteld, wordt de naam van de overledene op de eerstvolgende zondag
voorafgaande aan de dienst aan de gemeente meegedeeld. De predikant
brengt tenminste één keer een rouwbezoek bij de nabestaanden en
overlegt met hen over de gang van zaken rondom de uitvaart en een
eventuele rouw/afscheidsdienst. De pastorale ouderling bezoekt hen zo
mogelijk eenmaal tussen het tijdstip van overlijden en de begrafenis. In
principe is een van de pastorale ouderlingen aanwezig bij de begrafenis.
Na de begrafenis legt de predikant na ongeveer zes weken en na ongeveer
zes maanden een pastoraal bezoek af bij eventuele nabestaanden. In het
LRP komen jaarlijkse gedenkdagen naar voren. Hier kan door de
predikant/ouderling aandacht aan worden gegeven.
Familieleden van de overledene krijgen een schriftelijke uitnodiging voor
de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar waar de overledenen
zullen worden herdacht.
Indien een familielid van de eerste graad van een gemeent elid is
overleden, zal de pastorale ouderling 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.
4.2.6. Pastoraat bij huwelijksjubilea
Gemeenteleden die een 12½, 25, 40, 45 (en daarna iedere 5 jaar)
huwelijksjubileum hebben, worden binnen enkele weken na het jubileum
bezocht door de predikant waarbij een passend boek en kaart namens de
kerkenraad zal worden overhandigd. Ook wordt er met het echtpaar
afgesproken of er voorbede wordt gedaan in de kerk en of er melding
wordt gemaakt in het kerkblad de Voetius. Voorbede en melding worden in
de regel de zondag na de huwelijksdatum gedaan.
De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) brengt eveneens een bezoek aan
gemeenteleden met een huwelijksjubileum .
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4.2.7. Pastoraat bij gemeenteoverschrijving of uitschrijving
Indien - een lid van - een aanvankelijk met onze gemeente meelevende
pastorale eenheid besluit tot perforatie of overgang naar een andere
kerkelijke gemeente, zal de predikant of de pastorale ouderling deze
eenheid proberen te bezoeken om de beweegredenen, die t ot deze stap
hebben geleid, te vernemen.
4.3.

PASTORAAT BIJ BIJZONDERE GEBEURTENISSEN

4.3.1 Bezoek 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 bezoek wordt
ook gevraagd of de ouders het kindje willen laten dopen. Als dat laatste
het geval is wordt met de ouders doop onderricht 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 dienstdoende ouderling bij aanwezig zijn.
Als de gemeente een geboortebericht krijgt, zal de HVD namens de
gemeente een kraambezoek afleggen.
4.3.2. Bezoek 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 de
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 pastorale ouderling.
4.3.3. 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 pastorale
ouderling).
In zo’n gesprek wordt ook het Bijbels onderwijs aangaande het h uwelijk
besproken. Dit krijgt vorm in de huwelijkscatechese (zie bij 3.3.2.)
4.4.

PASTORAAT BIJ OVERLIJDEN

Bij overlijden van een gemeentelid wordt op verzoek van de familie een
dienst (b.v. een rouwdienst, dankdienst voor het leven) gehouden. Deze
dienst heeft niet het karakter van een door de kerkenraad belegde
eredienst, maar het is wel een kerkelijke bijeen komst. Deze
dankdienst/rouwdienst wordt in principe gedaan door eigen predikant. In
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overleg met de predikant en kerkenraad kan hier incidenteel van
afgeweken worden. Vooraf wordt door de predikant, in overleg met de
familie, de vorm en inhoud van deze afscheidsdienst vastgesteld. De
Kerkenraad is tijdens de diensten ambtelijk vertegenwoordigd door een
ouderling en de predikant.
De kerkenraad beschouwt het als een goed christelijk principe dat ieder
gemeentelid begraven moet worden. Daarbij wordt opgemerkt dat de
Bijbelse lijn is dat de overledenen begraven horen te worden. Bij een
crematie draagt de kerkenraad geen verantwoordelijkheid bij de
plechtigheid. Indien sprake is van een crematie zal de predikant geen
dienst namens de gemeente verzorgen in het crematorium. Wel kan, indien
de familie dat verzoekt, een bijeenkomst worden belegd waarin door de
predikant een gedeelte uit het Woord van God wordt behandeld.
4.5.

GEBEDSPASTORAAT

Binnen de gemeente is er de mogelijkheid om de ouderlingen van de
gemeente te roepen om gebed en ziekenzalving (Jacobus 5). De Bijbelse
opdracht om deze vorm van pastoraat uit te voeren is in de loop van de
eeuwen uit het zicht va de kerk als geheel verdwenen. Dit krijgt vorm door
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 .
4.6. Pastoraatsoverleg
Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan pastorale aangelegenheden is
het pastoraatsoverleg. Het overleg wordt tenminste tweemaal per jaar
gehouden. Voor dit overleg worden de predikant en de pastorale
ouderlingen uitgenodigd en indien nodig andere leden van de kerkenraad
uitgenodigd. Een belangrijk accent ligt op de onderlinge vorming en
toerusting. Ook kunnen ervaringen vanuit pastoraat worden uitgewisseld.
Dit laatste uiteraard met inachtneming van de verschuldigde
geheimhouding en respect voor het vertrouwelijk karakter van het
huisbezoek.
4.7. BELEIDSVOORNEMENS PASTORAAT
1. Bewustwordingsproces van de pastorale roeping van alle gemeenteleden op
gang brengen of intensiveren.
2. De kerkenraad en/of het pastoraatsoverleg streeft ernaar om in haar
vergaderingen zich te bezinnen op weerbarstige pastorale problematieken zoals:
hoe om te gaan met echtscheiding en hertrouwen? Hoe om te gaan met
gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid?
3. Nadenken hoe het LRP-systeem optimaler voor pastoraatsdoeleinden
ingezet kan worden.
4. Zoeken naar wegen hoe we met Gods hulp de rand en
buitenkerkelijken in aanraking kunnen brengen met het evangelie, om
hen zodoende bij de gemeente (terug) te brengen ( zie ook hoofdstuk
6: de getuigende gemeente).
5. De kerkenraad denkt na over het bezoekwerk bij kerkenraadsleden.
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6. Bijzondere aandacht is gewenst voor de jonge gezinnen. Zij zijn de
toekomst van de kerk. In een tijd van kerkverlating zal daarom veel
aandacht aan jonge gezinnen moeten worden gegeven. Het inle ven
en meeleven met zaken die afkomen op hen is noodzakelijk.
7. We hebben aandacht voor nieuwe gemeenteleden, zodat zij zich
snel thuis voelen in onze gemeente.
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5. DIENENDE GEMEENTE
In de dienende of diaconale gemeente komt de dienstbaarheid aan onze
naaste 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 Woord).
Het diaconaat is één van de ambten 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.
5.1.

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.
5.2.

ORGANISATIE

In deze paragraaf wordt de diaconale organisatie beschreven
De diakenen ontvangen financiële middelen uit collecten en giften . De
inkomsten worden verkregen uit:
• Collecten in de eredienst.
• Doel- en/of projectcollecten, waarvoor de bestemming vooraf bekend
gemaakt wordt.
• Diaconale acties.
De inkomsten worden als volgt besteedt en variëren jaarlijks.
• Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuningen, zieken
en ouderenzorg, werk onder jongeren).
• Regionale/landelijke instellingen.
• wereldwijd werkende instellingen
• Administratie- en beheerskosten en verplichte bijdragen aan bredere
organen.
Jaarlijks wordt een collecterooster vastgesteld. Het concept
collecterooster wordt vervolgens ieder jaar vóór 1 januari aan de
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kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd en vervolgens vastgesteld. Er
wordt elk jaar gezocht naar mogelijkheden om doelen extra onder de
aandacht te brengen
Het uitgangspunt is dat de diaconale vermogens niet worden vermeerderd.
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.
5.3.

FINANCIËLE EN MATERIËLE HULP

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.
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.
5.4.

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), onze anders begaafde gemeenteleden; gemeenteleden
die een jubileum hebben te vieren en kraambezoeken. De contacten
tussen de HVD en de kerkenraad lopen via één van de diakenen. Minimaal
één keer per jaar is er overleg met de HVD .
5.5.

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.
5.6.

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 werk. 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”.
5.7.

BLAD “LICHTSPOOR”

Het blad “Lichtspoor” wordt volgens een door de diakenen vastgestelde
lijst bezorgd bij gemeenteleden boven de 70 jaar. De persoonlijke
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bezorging van dit christelijke contactblad geeft op gestructureerde tijden
ontmoeting met gemeenteleden.
5.8.

BELEIDSVOORNEMENS

Binnen de diaconale gemeente blijft de nadruk liggen op het dienstwerk in
het midden van de gemeente, waarbij ook d e naaste in nood niet wordt
vergeten. De volgende beleidsvoornemenszijn gedefinieerd:
1. De contacten met maatschappelijke instanties die kunnen voorzien in
diaconale nood, zoals Stichting Schuilplaats meer in kaart brengen en
blijven onderhouden.
2. Onderzoeken in hoeverre de diakenen samenwerking kunnen aangaan met
de diaconie van de Gereformeerde kerk De Hoeksteen of met andere
diaconieën zoals de diaconie van Meeuwen, zodat de specifieke kennis op
een diaconaal gebied wordt ontwikkeld.
3. Er wordt nagedacht over het invoeren van een Avondmaal collecte.
4. Bezinning op mogelijkheden om diaconaal bewustzijn van de gemeente te
vergroten. Jeugddiaconaat is bijvoorbeeld een gebied waar nog veel aan
gedaan kan worden. Hier zal extra aandacht aan worden gegeven.
5. Inventariseren hoe hoog de behoefte aan ondersteuning is, sinds de
wijzing binnen de WMO. Zie Armoedepact.
6. Instellen Doelencollectecommissie: Deze commissie bestaande uit één van
de diakenen en twee gemeenteleden en heeft als belangrijkste taak het
opstellen van een concept collecterooster. De doelencollectecommissie
adviseert het college van diakenen over het al of nie t ondersteunen en de
hoogte van een eventuele gift. Het college van diakenen bespreekt dit in
een vergadering en beslist hier uiteindelijk over. Vervolgens wordt dit aan
de kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. Het doel van deze
samenstelling is de gemeente betrokken te laten zijn bij het opstellen van
het collecterooster en zo een afgewogen keuze te maken uit de vele
doelen.
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6. MISSIONAIRE/ GETUIGENDE GEMEENTE
In de getuigende 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 nem en. 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 (Dussen en Hank) 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 ZENDINGSWERK
Het zendingswerk van onze gemeente richt zich onveranderd op het
ondersteunen en bevorderen van het werk van de Gereformeerde
Zendingsbond (GZB). Daarom ook ontleent de zendingscommissie haar
missie en doelstellingen aan die van de GZB: Het verlangen dat alle
volken Jezus Christus leren kennen als hun Redder, waardoor ze door het
geloof deel gaan uitmaken van Gods Koninkrijk laat zich formuleren in
twee doelstellingen:
• Zich inzetten voor het behoud van mensen, zodat zij Jezus Christus leren
kennen als hun Heere en Heiland en deel gaan uitmaken van Zijn
gemeente.
• Bijdragen aan de toerusting van die gemeente, zodat mensen in het
doorgeven van Gods Woord en in hun daden gestalte geven aan het
Koninkrijk van God op aarde.
De belangrijkste opdrachten van de zendingscommissie zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

De eigen gemeente bewust te maken van haar zendingsopdracht.
Opname van de jaarlijkse collectes in het collecteroost er en hiervoor
aandacht te vragen via folders en/of het kerkblad;
Promoten van de GZB-dagboekjes ‘Een handvol koren’;
Vragen van aandacht voor het zendingswerk in prediking, pastoraat en
voorbede.
Het organiseren van activiteiten die dat concreet vormgeven.
Gemeenteleden ondersteunen om activiteiten concreet uit te voeren.
De gemeente actief informeren over het vormgeven van onze
zendingsopdracht.
Steun verlenen aan het Deelgenotenproject van de GZB.
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EVANGELISATIEWERK

De Hervormde Gemeente Dussen-Hank draagt er door middel van de dagelijkse
levenspraktijk van al haar leden en door haar kerkelijke activiteiten aan bij, dat
mensen in Dussen-Hank in contact komen met het Evangelie. De omgeving ervaart
bij onze gemeente een open deur als zij nader kennis willen maken met het christelijk
geloof
6.2.1.

DE VAKANTIE BIJBEL WEEK /KINDEREVANGELISATIE

De kinderen van de basisscholen in de dorpen Dussen en Hank w orden elk
jaar 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 organisatie wordt
gevormd door een aparte VBW-commissie. Er wordt bij voorkeur gebruik
gemaakt van materiaal beschikbaar gemaakt . De verantwoording naar de
kerkenraad loopt via een van de daartoe aangewezen kerkenraadsleden. .
6.2.3. De Elizabethbode
Aan een deel van de randgelovigen van onze gemeente wordt met Kerst
een Elisabethbode aangereikt voor evangelisatie. De Elisabethbode wordt
bij voorkeur doorgaans persoonlijk overhandigd en geprobeerd wordt
daarbij contact te houden met de rand kerkelijke.
6.4.

BELEIDSVOORNEMENS GETUIGENDE GEMEENTE

In een steeds verder seculariserende context van onze dorpen, zal het
missionaire werk de komende jaren belangrijker worden. De volgende
beleidsvoornemenszijn gedefinieerd:
1.
Er worden mogelijkheden gezocht om de evangelisatieactiviteiten te
laten organiseren door een evangelisatiecommissie.
2.
Het beleid rondom evangelisatiewerk uitwerken in concrete acties
die passen bij onze gemeente.
3.
Onderzoeken hoe we samen met de Gereformeerde kerk De
Hoeksteen een alpha-cursus kunnen aanbieden in Dussen/Han k.
4.
Onderzoeken naar mogelijkheden, binnen de beperkte capaciteit in
de kerkenraad, om meer betrokkenheid op het z endingswerk te
ontwikkelen.
5.
Onderzoeken mogelijkheden om Eliza bethbode i.s.m. met de andere
kerken te Dussen bij alle inwoners van Dussen en Hank te verspreiden.
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KERKBEHEER

Kerkbeheer wil zeggen het behartigen van de zichtbare zaken, ofwel: de
stoffelijke belangen van de gemeente, om daarmee mogelijk te maken dat
het gemeenteleven in onze Hervormde Gemeente zo goed mogelijk
voortgang kan vinden. Hieronder valt de zorg voor gebouwe n, inventaris,
collectes, het beheer van de begraafplaats die eigendom is van de kerk en
de financiële afhandeling van veel zaken.
7.1.

ORGANISATIE

Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is de zorg voor de
'vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard' een taak van de
kerkenraad, die dit toevertrouwt aan het college van kerkrentmeesters. De
kerkrentmeesters werken dus nadrukkelijk onder verantwoordelijkheid van de (totale)
kerkenraad.
7.1.1 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.
7.1.2 Vrijwilligers
Kerkbeheer maakt gebruik van vele diensten van vrijwilligers. Het streven is om het
werk in en om de kerk zo veel mogelijk met vrijwilligers uit te voeren. De vrijwilligers
hebben de mogelijkheid om adviezen te geven om de werkzaamheden die ze
uitvoeren beter te laten verlopen.
7.1 Onderhoudscommissie Naast vooral oudere vrijwilligers is er een groep van
jongere vrijwilligers gestart die ook een aantal onderhoudstaken in en rondom de
kerk en begraafplaats uitvoeren.
7.1.2.2. Organisten
De gemeentezang wordt door 3 (vrijwillige) organisten uit de gemeente en 1
gastorganist begeleid. Deze dragen gezamenlijk zorg voor een rooster voor de
begeleiding van de erediensten. De organisten krijgen een vrijwilligersbijdrage.
Kerkbeheer stimuleert geïnteresseerde en getalenteerde gemeenteleden de
eredienst op het orgel te begeleiden door bijvoorbeeld het aanbieden van
muziekboeken of orgellessen.
7.1.3. Koster
De komende jaren werken we nog met een vaste koster. Het takenpakket is in een
aparte overeenkomst met de koster afgesproken. Voor de toekomst bestaat de
mogelijkheid om met vrijwilligers te gaan werken.

7.1.4 Predikant
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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 predikant 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.
7.2 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.
7.2.1 Plannen en verantwoording
Om het financiële beleid vorm te geven, wordt 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 Kantoor
Kerkelijke Administraties Op de website worden conform de geldende regels vóór 1
juli van dat jaar de betreffende ANBI-gegevens gepubliceerd.
7.2.2 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
inspanningen blijft het lastig om voldoende middelen te krijgen om in de toekomst
als Hervormde Gemeente zelfstandig te kunnen blijven bestaan. Kerkbeheer heeft
aantal scenario’s ontwikkeld om als Hervormde Gemeente met een
duidelijke Gereformeerde identiteit kunnen blijven bestaan.
Scenario 1: Het bouwperceel achter Zuideveldlaan 16 verkopen.
Scenario 2: Op het bouwperceel achter Zuideveldlaan 16 zelfstandig een huis
bouwen en dit verhuren.
Scenario 3: In samenwerking met de diaconie samen een huis bouwen op het
bouwperceel achter Zuideveldlaan 16, waarbij kerkbeheer de grond inbrengt en de
diaconie een woning bouwt en deze verhuren en de opbrengst naar rato verdelen.
Scenario 4: Actief de mogelijkheden van subsidies ten volle uit nutten.
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7.2.3. 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. Kerkbeheer
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
ouderlingen-kerkrentmeester.
7.2.4 Solidariteitskas
Jaarlijks wordt aan de belijdende leden verzocht om het bedrag van € 10,00 van de
solidariteitskas te voldoen. 50% van bovengenoemde bedrag is ten behoeven van de
landelijke kerk en 50% voor de plaatselijke gemeente verplichte bijdrage voor de kerk
opgehaald. Om deze bijdrage te innen wordt het college van bijstand ingeschakeld.

7.2.5 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. Eén keer in de drie maanden wordt er een collecte met een
specifiek doel gehouden.
7.2.6 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.
7.3 KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS
De Hervormde Gemeente heeft een eigen kerkelijke begraafplaats. De begraafplaats
is de achterliggende jaren uitgebreid. Conform de nieuwe regels van de landelijke
kerk dient vanaf 2019 de administratie geheel los te staan van de exploitatie van de
kerkelijke gemeente. Ook het overhevelen van inkomsten van de begraafplaats naar
de exploitatie van de kerk is niet of nauwelijks mogelijk. Hierdoor mist de kerk een
aanzienlijk deel inkomsten. Eind 2022 is de papieren administratie naar verwachting
gedigitaliseerd. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de lopende en vrijvallende
grafrechten. Mogelijk kan hierdoor in de toekomst een deel van de inkomsten van de
begraafplaats weer ten gunste komen van de exploitatierekening van de kerkelijke
gemeente.
Kerkbeheer voert, samen met een aantal vrijwilligers, het beheer uit van
begraafplaats. Voor de begraafplaats is een beheerder aangesteld. Deze beheerder
maakt geen deel uit van het College van Kerkrentmeesters.
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Voor de kerkelijke begraafplaats is een reglement opgesteld en in 2022 vastgesteld.
Deze is gestoeld op het modelreglement van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk
Beheer (VKB) Ook zijn de tarieven voor de grafrechten geactualiseerd.

7.4.

Beleidsvoornemens voor kerkbeheer

Kerkbeheer heeft 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 Beleidsvoornemens zijn gedefinieerd:
1. Het zoeken naar extra inkomsten door exploitatie van het bouwperceel achter
Zuideveldlaan 16
2. Het door ontwikkelen van een van de financiële scenario’s ( genoemd onder
8.2..) voor het instandhouden van de gemeente met behoud van eigen
identiteit.
3. Door digitalisering van de administratie van de begraafplaats en het nemen
van andere maatregelen trachten een deel van de opbrengsten van de
begraafplaats ten gunste te alten komen van de exploitatierekening van de
kerkelijke gemeente
4. Het opstellen van een meerjarenbegroting
5. Gebruikersprotocol van de kerkelijke gebouwen updaten
6. Updaten van de website van onze gemeente en nadenken over andere
effectieve vormen van communicatie met de gemeente
7. Periodiek bezien en herijken van zorg voor veiligheidsaspecten (o.a.
calamiteitenplan).
8. Onderzoeken zo nodig voorzieningen treffen voor een veilige digitale
omgeving qua documentenbeheer en gegevensverstrekking.
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Bijlagen

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. Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze
kerk. Gedachtig aan het woord van de apostel: 'indien wij 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 'Christus 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 verkondiging van Zi jn 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 we ren 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.
Omdat wij ons schuldig weten aan on ze 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 v an de kerk - de weg
van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.
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