
  
 
 

 
 

“Geroepen tot eenheid, getuigen en dienen” 
 

 

 
 

Beleidsplan Dorpskerk 
Hervormde Gemeente 

Wijngaarden 
 
 
 
 

2021 - 2025 
 



 

  2 

Inhoudsopgave 

Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 

1 | Onze gemeente ........................................................................................................................... 4 
1.1 Visie .......................................................................................................................................... 4 
1.2 Wie zijn we ................................................................................................................................ 4 
1.3 Waar willen we naar toe ............................................................................................................ 4 
1.4 Waar werken we aan ................................................................................................................ 4 

2 | Identiteit ....................................................................................................................................... 5 
2.1 Dorpskerk .................................................................................................................................. 5 
2.2 Burgerlijke gemeente ................................................................................................................ 5 
2.3 Kerkelijke gemeente.................................................................................................................. 5 
2.4 Klimaat ...................................................................................................................................... 6 

3 | Organisatie .................................................................................................................................. 7 
3.1 De kerkenraad ........................................................................................................................... 7 
3.2 Predikant ................................................................................................................................... 7 
3.3 Ouderlingen ............................................................................................................................... 7 
3.4 Diakenen ................................................................................................................................... 8 
3.5 Rooster van aftreden................................................................................................................. 8 
3.6 Structuur en communicatie ....................................................................................................... 9 
3.7 Website ..................................................................................................................................... 9 
3.8 Overzicht activiteiten m.b.t. gemeentewerk ............................................................................ 10 
3.9 Vrijwilligersbeleid ..................................................................................................................... 10 

4 | Beheer ........................................................................................................................................ 11 
4.1 College van Kerkrentmeesters ................................................................................................ 11 
4.2 College van Diakenen ............................................................................................................. 13 

5 | Visie op Kerkdienst, sacramenten, huwelijk en begrafenis ................................................. 14 
5.1 De kerkdienst .......................................................................................................................... 14 
5.2 De sacramenten ...................................................................................................................... 15 
5.3 Het huwelijk ............................................................................................................................. 17 
5.4 Ziekenzalving .......................................................................................................................... 18 
5.5 De begrafenis .......................................................................................................................... 19 

6 | Beleidsvoornemens.................................................................................................................. 20 
6.1 Algemeen ................................................................................................................................ 20 
6.2 Vieren ...................................................................................................................................... 20 
6.3 Leren ....................................................................................................................................... 20 
6.4 Dienen ..................................................................................................................................... 20 
6.5 Getuigen .................................................................................................................................. 20 

 



 

  3 

Voorwoord 
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland verplicht kerkenraden een beleidsplan op te 
stellen. In het plan worden de principiële uitgangspunten omschreven bij het staan in het geheel 
van de kerk in de huidige situatie en de beleidsvoornemens van de Hervormde gemeente van 
Wijngaarden. 
 
Het is van belang dat het principiële vertrekpunt en deze keuzes in een beleidsplan beschreven 
staan. Met nadruk vermelden we dat dit beleidsplan geen statisch document is of handboek, maar 
een aanzet tot opbouw van de gemeente.  
De bijlagen bij het beleidsplan kunnen tussentijds worden aangepast of uitgebreid. De gemeente 
zal hierover worden ginformeerd. 
Ten behoeve van het leven en werken van onze Hervormde gemeente maakt de plaatselijke 
regeling onderdeel uit van het beleid. Hierin zijn de gemeente specifieke zaken t.a.v. de kerkorde 
weergegeven. 
 
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de kerkenraad tegenover de Heere en de gemeente 
invulling te geven aan het beleid. Wij bidden dat dit beleidsplan mag meewerken tot verheerlijking 
van Zijn Naam en tot opbouw van Zijn gemeente. 
 
Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Wijngaarden, 
 
Ds. M.C. Stehouwer      M. Wervenbos.  
     . 
 
 
 
Preses        Scriba 
 
Wijngaarden, mei 2021 
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1 | Onze gemeente 

1.1 Visie 

Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heere, en in de Heilige Geest. 
Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar. We vormen een 
gemeenschap die samenkomt rondom Woord en Sacramenten. Als gemeente zijn we geroepen 
tot eenheid, getuigenis en dienstbaarheid aan de mensen om ons heen.  

1.2 Wie zijn we 

Als Hervormde Gemeente weten wij ons onderdeel van het ene lichaam van Jezus Christus. Wij 
staan in de Protestantse traditie en hebben onze plaats in het geheel van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN). Daarbinnen rekenen we ons tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.  
Dit betekent dat wij ons willen richten naar de Bijbel als Gods Woord zoals dat is weergegeven in 
de Gereformeerde belijdenisgeschriften. De kerkenraad stemde in 2004 in met het Convenant van 
Alblasserdam. Bijlage 13. 

1.3 Waar willen we naar toe 

Het is ons verlangen om met elkaar vorm te geven aan Gods Koninkrijk, open en uitnodigend, 
midden in ons dorp Wijngaarden. Omdat Jezus de Heere van onze gemeente is, willen we 
luisteren naar de Bijbel en leren leven overeenkomstig Zijn wil. Dat heeft gevolgen voor ons 
denken, doen en laten. We willen een licht zijn, geleid door de Heilige Geest, dat schijnt in een 
duistere wereld. 
 
In onze gemeente uit dit zich in: 
- Erediensten waarin gebed, zingen en woordverkondiging onderdeel zijn; 
- Doordeweekse samenkomsten (verenigingen, kringen en clubs); 
- Daden van liefde doordat men oog heeft voor de nood van mensen 

binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap; 
- Het inzetten van je gaven en talenten tot opbouw van de gemeente. 
 
Jezus Christus is de ware Wijnstok; (Johannes 15). Wij zijn de ranken die 
leven vanuit Hem en dit wordt zichtbaar in wat we doen. Dit wordt 
afgebeeld in het logo van de Hervormde gemeente Wijngaarden. 

1.4 Waar werken we aan 

Onze gemeente is vanouds aan te merken als klassiek gereformeerd. We bieden ruimte en 
zoeken naar manieren om kleur geven aan het gemeente zijn in een taal van deze tijd. We zijn 
ons bewust dat dit een spanningsveld oplevert, wat vraagt om als gemeente voortdurend in 
gesprek te zijn en de eenheid na te streven zoals Jezus ons leert in het hogepriesterlijke gebed 
(Joh. 17). We willen zoveel als mogelijk kerkzijn voor de breedte van de christenheid in ons dorp. 
Een kerk in, van en voor het dorp Wijngaarden. 
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2 | Identiteit 

2.1 Dorpskerk 

De erediensten van de Hervormde Gemeente van Wijngaarden vinden plaats in het uit de 
dertiende eeuw daterende kerkgebouw aan de Dorpsstraat. In 1982 is de kerk geheel 
gerestaureerd en in 2010 is de aanbouw gerealiseerd waardoor er een grote hal, consistorie en 
bovenzaal zijn gekomen. Er zijn ongeveer 225 zitplaatsen. Het monumentale gebouw aan de 
Dorpsstraat 25, verkeert in een goede staat van onderhoud. De pastorie bevindt zich aan de 
Dorpsstaat 29. Het onderhouds- en restauratiefonds van onze gemeente wordt sinds 1979 van de 
nodige geldmiddelen voorzien door de organisatie van een jaarlijkse rommelmarkt.  
De geschiedenis over het kerkelijk leven in Wijngaarden vanaf de Middeleeuwen tot en met de 
20ste eeuw is te lezen in bijlage 1. 

2.2 Burgerlijke gemeente 

Het dorp Wijngaarden (ruim 700 inwoners) maakt deel uit van de burgerlijke gemeente 
Molenlanden en ligt in de Alblasserwaard in een landelijke omgeving. Er is één kerkgebouw en 
één basisschool aanwezig. Voor voorzieningen als winkels, vervolgonderwijs e.d. is men 
aangewezen op grotere omliggende gemeenten als Sliedrecht en Papendrecht. Er zijn veel clubs 
en verenigingen. 

2.3 Kerkelijke gemeente 

De opbouw van de kerkelijke gemeente is weergegeven in onderstaande grafiek, meting 2020. 
Oud en jong zijn vertegenwoordigd. In de gemeente is de verdeling ca. 1/3 in de leeftijd van 0-25 
jaar, 1/3 in de leeftijd van 26-55 en 1/3 van 56 tot 100 jaar. Hoewel er voldoende jongeren zijn, is 
de leeftijdscategorie van 30 – 40 jaar laag te noemen. Vanaf 18 jaar trekken jongeren weg 
vanwege studie of gebrek aan woonruimte.  
 

 
Onze gemeente is samengesteld uit: 
- Ca. 300 (doop)leden,  
- Ca. 150 belijdende leden 
- Ca. 175 pastorale eenheden. 
 
De ledenadministratie wordt bijgehouden in het programma van de Protestantse Kerk in 
Nederland (LRP). Het programma helpt de gemeente administratie actueel en overzichtelijk te 
houden en het is een hulpmiddel om in contact te komen en te blijven met leden van de gemeente, 
bij het pastoraat en het overige bezoekwerk. De predikant, ouderlingen en beheerder hebben 
toegang tot dit programma.  
Verhuizingen vanuit of naar de burgerlijke gemeente Wijngaarden zijn in dit programma gekoppeld 
aan de gemeentelijke basisadministratie.  
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2.4 Klimaat 

Het klimaat van de gemeente wordt gevormd door individuele en gezamenlijk gedeelde waarden. 
De tabel laat zien welke gedragsregels voortvloeien uit de belangrijkste waarden. Enkele 
hoofdkernwaarde is onderverdeeld in subkernwaarden. De laatste kernwaarden (nr. 6 e.v.) 
hebben expliciet betrekking op de kerkenraad. Alle andere waarden op het geheel van de 
gemeente.  
 

waarden aan te moedigen gedrag af te remmen gedrag 

 
1. Waarheid 
 

- Deze basis van het geloof verdiepen  
  door onderzoek van Gods Woord  
  (Jezus zei: Ik ben de Waarheid). 
- Leven naar Zijn wil. 

- Verkeerde prioriteiten stellen. 
- Agenda vol plannen. 
- Druk zijn met menselijke,  
  dagelijkse dingen. 

 
2. Vertrouwen 
 

- Elkaar bemoedigen met deze basis  
  van onze relatie met God. 
- Elkaar wijzen op Gods beloften in Zijn  
  Woord. 

- Wantrouwen. 
- Wetticisme. 

 
3. Liefde 
 

- Liefde uitstralen, vormgeven. 
- Omzien, luisteren, openstaan voor  
  elkaar, in liefde vermanen. 

- Alles met de mantel der liefde  
  willen bedekken. 

 
    Betrokkenheid 
 

- Kerkgang. 
- Deelnemen aan kerkelijke activiteiten. 
- Dialoog, in gesprek blijven, elkaar in  
  liefde bij elkaar houden. 

- Ongezonde betrokkenheid. 
- Roddelen. 
- Elkaar veroordelen. 

    Betrouwbaarheid - Doen wat je zegt, zeggen wat je doet. - Niet over, maar met elkaar praten. 

 
    Warmte 
 

- Open houding naar elkaar. 
- Goed inschatten wat/hoe de situatie op 
  een moment is. 
- Meeleven. 

- Beklemmende warmte /  
  overreactie. 
- Waken voor onverschilligheid. 

 
4. Respect 
 

- Luisteren naar elkaar. 
- Elkaar serieus nemen. 

- Egoïsme: Je eigen mening erg 
  belangrijk vinden. 
- Mensen afschrijven. 

 
    Vrijheid 
 

- Bijbelse bewustwording van de vrijheid 
  in Christus. 

- Elkaar beknotten en bekritiseren  
  in die vrijheid. 
- Vrijheid om te zondigen. 

 
5. Eensgezindheid 
 

- Ontmoeting en samenkomst. 
- Saamhorigheid / één richting op  
  denken. 
- Beleidsplan waarin dit verwoord is. 

- Individualisme. 
- Groepsvorming binnen de  
  gemeente. 

 
    Vrede 
 

- Laten leiden door het Evangelie en het  
  werk van de Geest. 
- Het goede voor elkaar zoeken. 

- Het bedroeven van de Geest door 
  liefdeloos en zondig gedrag. 

 
    

Gemeenschapszin 
 

- De wil om bij elkaar te horen geeft  
  geborgenheid. 
- Denken in ‘wij’ en ‘ons’ i.p.v. ‘ik’ en ‘jij’. 

- Individualisme. 

Kerkenraad 

 
6. Leiderschap 
 

- Signalen oppikken. 
- Luisteren en in gesprek gaan om zo de 
  kudde bij elkaar te houden. 
- Respect hebben voor verschillen. 
- Besluiten nemen met gezond gezag. 
- Richting geven  

- Veel praten. 
- Zwalken. 
- Terugkomen op genomen  
  beslissingen. 

 
Verantwoordelijkheid 
 

- Gekozen door de gemeente, dient de  
  kerkenraad de gekregen  
  verantwoording te némen. 

 
- Negeren van signalen. 

 
    Duidelijkheid 
 

- Aandacht voor heldere communicatie  
  voorkomt verwarring, brengt orde in de 
  chaos en geeft rust. 

- Met twee monden spreken. 
- Roddel (achterklap). 
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3 | Organisatie 
 
Zoals de Heere Jezus is gekomen om te dienen, zo worden wij allemaal geroepen om te dienen. 
Er is echter verscheidenheid in gaven en het gebruik daarvan. Maar het is God, die door zijn 
Heilige Geest een ieder toerust naar wat Hij nodig vindt. Iedereen wordt geroepen bezig te zijn in 
de wijngaard des Heeren, met name tot het belijden van zijn naam en het dienen van elkaar, maar 
sommigen worden geroepen tot het vervullen van een ambt of speciale taak. Samen vormen zij de 
kerkenraad. 

3.1 De kerkenraad 

De kerkenraad bestaat uit drie ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters, drie diakenen en 
een predikant. Zij vormen het bestuur van de gemeente. De ouderlingen-kerkrentmeesters worden bij 
de financiële administratie ondersteund door een benoemde kerkrentmeester van buiten de 
kerkenraad, maar deze maakt geen deel uit van de kerkenraad als ambtsdrager. 
 
De kerkenraad is geroepen tot opzicht houden en wil dienend leidinggeven. Het is een zoektocht 
tussen richting geven en ruimte scheppen. 
Enerzijds sturing geven binnen de bestaande kaders, maar anderzijds het bieden van ruimte en 
zoeken naar manieren om kleur geven aan het gemeente zijn in een taal van deze tijd. Dit uit zich 
in een liefdevolle, luisterende houding. Daarnaast vraagt het om heldere communicatie en 
onderlinge gesprekken. Aangezien de kerkenraad door de gemeente is gekozen, dient zij de 
gekregen verantwoording en besluiten biddend en met een gezond gezag te nemen. De kerkenraad 
draagt er zorg voor, dat de predikant zijn kerkelijke verplichtingen kan uitoefenen. 
Voor alle ambten en taken geldt dat zij bij de uitoefening daarvan geheimhouding is opgelegd van 
alles wat vertrouwelijk ter ore komt. 

3.2 Predikant 

De predikant is ambtshalve lid van de kerkenraad gedurende de periode dat hij aan de gemeente 
verbonden is. Hij is een man, die staat in de modaliteit van de Gereformeerde Bond, is pastoraal 
bewogen, waarbij hij op een evenwichtige wijze zijn tijd verdeelt tussen preekvoorbereiding, 
catechese en pastoraat. 
 
Aan de predikant zijn volgens de kerkorde en zijn beroepsbrief de volgende taken opgedragen, te 
weten; 
- de bediening van het Woord en de sacramenten, 
- catechese aan de jeugd, 
- pastoraat, met name aan de zieken, bejaarden en crisispastoraat.  
Een belangrijk deel van zijn tijd besteedt hij aan de voorbereiding van de prediking. De toerusting 
van de gemeente kan tevens plaatsvinden door het kringwerk onder leiding van de predikant. 
Een profielschets van de predikant staat beschreven in bijlage 2. 

3.3 Ouderlingen 

De ouderlingen worden geroepen samen met de herder en leraar, waar mogelijk te getuigen van 
en te wijzen op Jezus Christus als Verlosser en Middelaar. Door het geloof in Hem zijn wij immers 
rechtvaardig en heilig voor God. Het is de roeping van de ouderlingen de verkondiging van het 
woord en de bediening van de sacramenten gaande te houden.  
 
De ouderling-kerkrentmeesters zijn met name geroepen de plaats te onderhouden, waar dit mag 
gebeuren. De apostel Paulus leert ons als gemeente waardering op te brengen voor hen die tot 
deze taak geroepen worden. 
 
Bij zijn afscheid van de gemeente te Efeze zegt hij: “Ziet toe op uzelf en op de gehele kudden, 
waarover de heilige Geest u tot opzieners heeft aangesteld om de gemeente Gods te weiden.”  
 
Op grond van Gods woord is zo aan de ouderlingen toevertrouwd:  
- het vergaderen van de gemeente; 
- de zorg dat alles met orde geschiedt; 
- het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de verkondiging van het woord en het juiste 

gebruik van de sacramenten;  
- de ambtelijke tegenwoordigheid bij de diensten; 
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- het leiden van vergaderingen zo zij daarvoor gevraagd worden; 
- samen met de herder en leraar het opzicht over de gemeente, het pastoraal bezig zijn in de 

gemeente, contact zoekend met hen die van het evangelie vervreemd zijn, verantwoording 
voor catechese en jeugdwerk en tenslotte,  

- met name door de ouderling-kerkrentmeesters de verzorging van de stoffelijke belangen, voor 
zover zij niet van diaconale aard zijn.  

De taken van de ouderlingen staan omschreven in bijlage 3. De visie en afspraken m.b.t. het 
pastoraat zijn toegevoegd in bijlage 4. en m.b.t jeugdpastoraat in bijlage 10.  
De scriba verzorgt de administratie van de kerkenraad en onderhoudt de contacten met 
gastpredikanten. De scriba is vrijgesteld van andere ambtelijke werkzaamheden. Een indicatie van 
zijn taken staat vermeld in bijlage 5. 
 
De ouderling-kerkrentmeesters vormen samen met de kerkrentmeester, die niet in de kerkenraad 
zitting heeft, het college van kerkrentmeesters. Zij komen in die hoedanigheid in een eigen 
vergaderingen bijeen. Het werk van het college van kerkrentmeesters valt onder de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Een omschrijving van de taken staat omschreven in 
bijlage 6. 

3.4 Diakenen 

Het ambt van diaken vindt zijn grond in de liefde van Christus voor zijn gemeente. Want Christus 
is niet alleen het Lam dat de zonde der wereld wegneemt maar ook de knecht des Heeren, die 
onze smarten heeft gedragen. In de tijd tot aan zijn wederkomst roept Hij zijn gemeente op tot 
barmhartigheid naar elkaar en de wereld. De diaken zal daarom namens de gemeente aan hen 
die hulp nodig hebben, de liefde van Christus betonen en de gemeente opwekken om de middelen 
daartoe te verstrekken.  
 
De diaken zal ook een open oog en hart moeten hebben voor het lijden in deze wereld en in 
Christus’ naam meewerken aan vermindering van het lijden.  
 
Samengevat is in de kerk aan de diakenen toevertrouwd:  
- de dienst der barmhartigheid in de gemeente en daarbuiten; 
- waar nodig, bijstand en vertroosting aan hen die verpleging, verzorging behoeven of andere 

nood kennen;  
- voorlichting betreffende sociale nood, indien nodig ook aan de overheid, opdat ook zij haar 

roeping zal verstaan gerechtigheid en barmhartigheid te betrachten;  
- de ambtelijke tegenwoordigheid bij de diensten; 
- het inzamelen van de liefdegaven; 
- het dienen aan de tafel des Heeren;  
- en tenslotte het beheren van de diaconale gelden  

De diakenen hebben de zorg in het omzien naar de naaste. De aandacht gaat uit naar hen die 
eenzaam zijn en/of gebrek lijden, zodat ondersteuning geboden kan worden. De diaconie vervult 
ook een brugfunctie naar instanties die deskundige hulp en/of begeleiding verlenen. Zij vormen het 
college van diakenen en komen in afzonderlijke vergaderingen bijeen. De overige taken staan 
omschreven in bijlage 7. 

3.5 Rooster van aftreden 

Ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden door de belijdende leden gekozen voor 
een periode van 4 jaar en kunnen zich voor maximaal 2 perioden van 4 jaar herkiesbaar stellen. 
Bij tussentijds aftreden wordt een nieuw gekozen ambtsdrager benoemd in de periode van zijn 
voorganger.  
Om de continuïteit te waarborgen is er een vast rooster van aftreden zie bijlage 8. 
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3.6 Structuur en communicatie 

Structuur (of ordening) is één van de onderdelen van gemeente-zijn, welke o.a. wordt bepaald 
door de eigenheid van de gemeente. De structuur hangt nauw samen met de omstandigheden in 
de gemeente en de manier van leiding geven. 
 
Zoals onderstaand organisatieschema laat zien, kent onze gemeente een stijl van leidinggeven 
met bovenliggend gezag. De kerkenraad draagt werkzaamheden over, maar blijft 
eindverantwoordelijk voor alle activiteiten, die er in de gemeente plaatsvinden.  
Gemeenteleden, die verantwoordelijk zijn voor een kring, club, commissie, vereniging, enz. maken 
de kerkenraad deelgenoot van de door hen te ontplooien activiteiten alvorens ze in de gemeente 
worden uitgevoerd. Jaarlijks is er een evaluatie met de kerkenraad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het hierboven getoonde organogram is tevens de communicatiestructuur binnen de gemeente.  
In de gemeentegids staan de contactpersonen uit bovenstaande organogram vermeld.  

3.7 Website 

Onze gemeente heeft een eigen internetsite: www.hervormdwijngaarden.nl  en een 
facebookpagina. 
Het doel van de sites is informatie over de gemeente en haar activiteiten, die in de gemeente 
plaatsvinden, met elkaar en met belangstellenden te delen. 
Het onderhoud van de website en facebookpagina is in handen van ‘webmasters’. Zie 
gemeentegids. 

Kerkenraad 
 
 
 

College van 
diakenen 

College van kerkrentmeesters 

Commissie van 
bijstand 

Koster, Organisten, 
Collectanten, 
Schoonmaaksters, 
Tuinman 

Kerkhulpverleners, 
Oppasdienst, 
Verjaardag- 
Fonds 

Jeugdraad / 
Jeugdwerk 

Kerkbode, 
Website 

Ouderen- 
en alleen- 
staanden 
bezoek 
i.s.m. 
Passage 

Commissie 
voor Zending 
en 
Evangelisatie 

Bidstonden, 
open kerk 

- Kind in de    
      Gemeente 
- VBC 
- Jeugddienst 
- ‘De Kroon’  

Vertrouwens- 
personen 

Kringwerk 

Bezoekbroe- 
ders/zusters 

Afvaardiging 
naar besturen 

http://www.hervormdwijngaarden.nl/


 

  10 

3.8 Overzicht activiteiten m.b.t. gemeentewerk 

3.8.1 Verenigingen 

- Mannenvereniging “De Heere is onze Banier” is voor alle mannen die Gods Woord willen 
onderzoeken en er met elkaar over willen spreken. De broeders komen om de veertien dagen 
bijeen in ’t Wingerds hof (maandagavond 19.45 uur). 

- Vrouwenvereniging “Uw Woord is de Waarheid” wordt bezocht door vrouwen vanuit de 
gemeente, al dan niet verbonden aan onze kerk in Wijngaarden. Men komt om de week op 
maandagavond bij elkaar en behandelen de Bijbelstudies uit ons blad “De Hervormde Vrouw”. 
Het seizen wordt afgesloten met een lekkere maaltijd.  

3.8.2 Kringen 

- Gesprekskring - Ongeveer één keer in de maand is er in ’t Wingerds hof (aanvang 20.00 uur) 
een bijbelgesprekskring onder leiding van de predikant. Het is belangrijk om in een 
ongedwongen sfeer samen te luisteren naar het Woord van God en met elkaar van gedachten 
te wisselen. Jongeren en ouderen zijn van harte welkom!  

- Bijbelstudiekring - De bijbelstudiekring komt één keer in de 2 weken samen om in huiselijke 
kring de Bijbel te bestuderen. In de loop van de jaren is de kring uitgegroeid tot een 
ontmoetingsplek waar elk gemeentelid welkom is. Op de kring staat de bijbel als het Woord 
van God centraal. We proberen met elkaar te ontdekken wat de Heere God ons heden ten 
dage wil zeggen. Daarnaast zingen we psalmen en geestelijke liederen en natuurlijk bidden 
we met elkaar. De liederen zingen we uit de bundel ‘Op toonhoogte’. De kring komt op 
woensdagavond samen en begint om 20.00 uur (inloop 19.45 uur). 

- Jonge stellen kring - Jonge stellen organiseren met en voor elkaar een aantal bijbelstudie 
avonden per jaar.  

3.8.3 Gebedsbijeenkomsten 

- Vrouwenbidstond - Elke twee weken zijn er vrouwen uit de gemeente, die op 
woensdagmorgen bij één van hen thuis bij elkaar komen om te bidden. 

- Mannenbidstond - Elke tweede zaterdagochtend van de maand wordt er een bidstond 
gehouden. Deze begint om 7.30 uur. 

3.8.4 Jeugdwerk 

Het jeugdwerk is opgedeeld in de volgende groepen: 

- Jeugdclub Bij de Bron (basisschoolgroep 7 en 8). 
- Tienerclub Immanuël (klas 1 en 2, 3 en 4 van het voortgezet onderwijs). 
- Instuif (12 t/m 14 jarigen)  
- Jeugdvereniging Gedenk aan uw Schepper (vanaf 16 jaar). 

In bijlage 16 zijn de visie op het jeugdwerk en de taken van de jeugdraad beschreven. 

3.8.5 Catechese 

De catechese wordt verzorgd door de predikant in samenwerking met één of meerdere 
gemeenteleden. De indeling is als volgt: 
- groep 1 (12, 13 en 14 jaar),  
- groep 2 (15, 16 en 17 jaar),  
- groep 3 (18 t/m 22 jaar)  

en zo mogelijk een groep ter voorbereiding op het doen van belijdenis. 

3.9 Vrijwilligersbeleid 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze gemeente. In onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief, die 
onbetaald werk verrichten ten dienste van de kerk en Gods Koninkrijk. Er zijn in de gemeente veel 
taken die door vrijwilligers vervuld worden. Het vrijwilligersbeleid gaat uit van drie hoofdtaken: 
Werven, begeleiden en afscheid nemen. Zie bijlage bijlage 9. 
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4 | Beheer  

4.1 College van Kerkrentmeesters 

4.1.1 Beleid 

Beleid voor de komende jaren betreffende de geldwerving 
In ons dorp vervult het kerkgebouw een spilfunctie en staat letterlijk centraal in het dorp.  
Het is ons doel dit gebouw te beheren zodanig dat de gemeente kan samenkomen we de rol van 
dorpskerk kunnen invullen, en dat we het gebouw goed beheerd overdragen aan de komende 
generaties tot aan de wederkomst. We doen dit door geldelijke middelen in te zamelen en deze 
aan te wenden voor het onderhoud van het gebouw en de voortgang van de eredienst. 
 
70% van de benodigde inkomsten bestaat uit ‘levend geld’. Het beleid is erop gericht de inkomsten 
uit ‘levend geld’ te optimaliseren naar 85% van de totale inkomsten. Dit betekent met de huidige 
geldwaarde een verhoging van de inkomsten uit collectes en vrijwillige bijdrage van €15.000,00. 
We willen dit te realiseren met 5% verhoging per jaar boven de inflatie. In een open gesprek met 
de gemeenteleden, vertrouwen wij erop dat de doelstelling gerealiseerd kan worden. 

4.1.2 Geldwerving 

Het werven en beheren van de financiële middelen 
Het beleid is erop gericht, dat de geldwerving op basis van vrijwilligheid gaat, met een open 
communicatie naar de gemeente over de benodigde gelden. De geldwerving gaat als volgt: 
 
Ten eerste: 
- in elke eredienst 1 collecte 
- per maand 1 extra collecte 
- 10 extra doelcollectes per jaar 
- Biddag, dankdag en oudejaarsavondcollecte 

Ten tweede: 
Vrijwillige bijdrage: 2x per jaar wordt bij alle kerkelijk meelevende gezinnen en personen boven de 
18 jaar een bijdrage gevraagd. Dit gebeurt in mei en oktober. 
 
De collectegelden worden wekelijks geteld door de kerkrentmeester en een commissielid en 
maandelijks afgestort bij de bank. De collectes voorzien de afgelopen jaren in ongeveer 25% van 
de totale inkomsten. De vrijwillige bijdrage in 45%. Andere bronnen van inkomsten zijn: 
- Rente van kapitaal en legaten     ± 8% 
- Verjaringsfonds    ± 2% 
- Kerkradio en kerkbode   ± 5% 
- Vrijwilligerswerk: rommelmarkt en 

oliebollenverkoop   ± 10% 
- Ondersteuning vanuit de Diaconie ± 5% 

4.1.3 Onderhoudsplan - Staat van onderhoud van de gebouwen 

 
Kerk en Consistorie 
Met als referentie de jaarlijkse controle van Monumentenwacht, kunnen we vaststellen dat de kerk 
en de consistorie in een goede tot redelijk goede staat van onderhoud verkeren. Als we in staat 
zijn de begrote gelden te reserveren, mogen we aannemen dat deze toereikend zijn. 
 
Pastorie 
Gezien de staat van de pastorie en de herziene huurwaarde toerekening voor de predikant vanuit 
de PKN hebben we besloten een plan van aanpak te maken voor de huisvesting van de predikant 
en zijn gezin in de komende decennia. Dit gaan we in 2020 starten. 

4.1.4 Begroting 

Jaarlijks maken we een begroting en jaarrekening die inzichtelijk is voor alle gemeenteleden op de 
website, en waarover we te bevragen zijn.  
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De laatste jaren, bij een volle predikantsplaats, is de begrote reservering voor onderhoud niet 
haalbaar gebleken voor het volle bedrag. 
 
Gezien de te verwachtte kostenstijging, zoals voornoemd, en de noodzakelijke reserveringen voor 
onderhoud, is het ons inziens alleszins noodzakelijk en verantwoord om een beroep te doen op de 
gemeente om de inkomsten van ‘levend geld’, te weten collectes en vrijwillige bijdrage 
opbrengsten, met 5% per jaar te verhogen. 

4.1.5 Meerjarenbegroting 

Reservekapitaal met bestemming voor de komende jaren 
Het reservekapitaal bedraagt ongeveer € 200.000,00  Gezien het feit dat op dit moment de 
uitgaven, incl. de onderhoudsreserveringen, de inkomsten overschrijden, is het reservekapitaal 
noodzakelijk om dit tekort te compenseren, de eerstkomende jaren. 
 
Wenselijke/noodzakelijke investeringen op de middenlange termijn 

- De beglazing van de kerkramen vervangen om reden dat de huidige beglazing, gezet in 1982, 
de uitstraling van matglas heeft en niet te reinigen is.  

4.1.6 Verhuur kerkgebouw 

Onze dorpskerk is eventueel te huur voor zanguitvoeringen, huwelijksbevestigingen, 

begrafenisplechtigheden etc. Zie bijlage 11. 

 

4.1.7 Taakomschrijving  

De taken van de ouderling-kerkrentmeesters zijn beschreven in bijlage 6. 
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4.2 College van Diakenen 

Doel diaconie als dorpskerk 
De inzet van vrijwilligers toont aan dat de gemeente op vrijwillige basis werkzaam wil zijn in het 
koninkrijk van God. De diaconie is dankbaar voor deze houding van de gemeenteleden. Daarnaast 
wil de diaconie ouderen, alleenstaanden en zieken dorpsbreed speciale aandacht geven. 

4.2.1 Middelen 

Huidige financiële situatie: 
De financiële situatie van de diaconie is gezond. Dit heeft verschillende oorzaken: 
- De gemeente geeft gul aan de diaconie, met name bij doelcollecten. 
- De diaconie is in het bezit van pachtland. Dit geeft jaarlijks een grote opbrengst. 
- Enige jaren geleden is een boerderij verkocht, waarvan de diaconie eigenaar was. 

Dreigende tekorten: 

Mochten er dreigende tekorten zijn, dan zal er worden bezuinigd op de uitgaven. 

4.2.2 Financiele verantwoording: 

Inkomsten 
De inkomsten zijn ongeveer € 35.000 per jaar. De verwachting is dat dit redelijk stabiel zal blijven.  

Uitgaven 
De uitgaven bedragen ongeveer € 45.000 per jaar. Omdat de diaconie over een redelijk groot 
vermogen beschikt, kunnen we nog enkele jaren interen op ons vermogen. Het college streeft er 
naar elk jaar meer uitgaven te doen dan onze inkomsten en zoeken naar doelen om langere 
termijn financieël te steunen. 

Begroting  
- De diaconie heeft geen personeel in loondienst en geen gebouwen in eigendom. De 

activiteiten worden met vrijwilligers georganiseerd. 
- De diaconie financiert de ouderenmiddagen en de startdag winterwerk en attenties voor 

ouderen en alleenstaanden tijdens bepaalde feestdagen of voor zieken. 
- De diaconie financiert kerkradio/ uitzendingen omdat deze ook een diaconaal doel dienen. 
- Jaarlijks wordt de begroting geplubiceert op de website. 

4.2.3 Kosten voor activiteiten, toerusting en kleinere voorzieningen 

Aangezien het college van kerkrentmeesters moeite heeft om de begroting sluitend te krijgen, 
heeft de diaconie besloten om o.a. bestuurskosten of kosten voor PR en kerkradio/internet over te 
nemen. Deze kosten hebben verwantschap met activiteiten van de diaconie. 
Verwachtingen ten aanzien van het rendement van kapitaal en bezit. De verwachting is dat dit 
voorlopig redelijk stabiel zal blijven. 

4.2.4 Rendement van vermogen 

De diaconie is van mening, dat diaconaat rendement mag hebben van vermogen of bezittingen als 
dat rendement maar gebruikt wordt voor diaconale doelen.  Door een goed beheer kan het 
vermogen groter worden. Hoe meer vermogen, hoe meer financiële steun kan gegeven worden. 

4.2.5 Werk dat onder diaconale financiering mag vallen 

- Diaconaal: Steun aan armlastige gezinnen, jeugddiaconaat, ouderenmiddagen en – bezoek, 
kerkradio en internet. 

- Met diaconale kenmerken: Jeugdwerk, Ouderenpastoraat, Evangelisatiewerk, Zendingswerk, 
Diaconale taken predikant: weeksluitingen in Graafzicht en voorgaan in Waerthove. 
Aangezien het college van kerkrentmeesters hiervoor geen geld kan vrijmaken, heeft de 
Diaconie besloten deze kosten op zich te nemen. (In principe valt het reguliere kerkenwerk 
onder de verantwoording van de kerkrentmeesters. Als door omstandigheden de 
kerkrentmeesters niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, zou de mogelijkheid kunnen 
bestaan om als diaconie te helpen. De diaconie voelt zich ook verantwoordelijk voor de hele 
gemeente.) 

4.2.6 Taakomschrijving diakenen 

De taken van de diakenen zijn beschreven in bijlage 7. 
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5 | Visie op Kerkdienst, sacramenten, huwelijk en begrafenis 
 

5.1 De kerkdienst 

5.1.1 Karakter 

De kerkdiensten zijn samenkomsten van de gemeente op grond van het samenroepen door God, 
tot Zijn eer en tot lofprijzing van Zijn naam. In dit opzicht kan ook gesproken worden van de heilige 
eredienst. In deze diensten komt de Heere tot de gemeente door middel van het gesproken Woord 
en de sacramenten. Hij biedt daarin Zijn heil aan verloren zondaren aan en wil Zijn kinderen in het 
geloof versterken. We worden opgeroepen deze onderlinge bijeenkomsten niet na te laten (Hebr. 
10:25). De visie op de liturgie is beschreven in bijlage 14. 

5.1.2 Orde van dienst 

In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van de klassieke liturgie, zoals die te vinden is in het 
Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk van 1955. Voorafgaand aan de voorbede worden 
in de morgendienst worden personen, zaken of gelegenheden genoemd waarvoor voorbede, dan 
wel dankzegging wordt gedaan. Voor een huwelijksdienst wordt vooraf gebeden, jubilea worden 
tijdens of na de viering in de dankzegging herdacht. 

5.1.3 Vertaling en berijming 

Er wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling (2010). De Psalmen (inclusief Enige 
Gezangen) worden ritmisch gezongen naar de berijming van 1773. Uit de bundel Weerklank worden 
alleen de liederen gezongen en niet de Psalmen. De verhouding Psalmen en Liederen in een dienst 
is [3:2]. De voorzang is een Psalm volgens rooster van de basisschool. 

5.1.4 Aanvang kerkdiensten 

Iedere zondag worden er twee erediensten belegd. Daarnaast zijn er diensten op de eerste 
kerstdag, oudejaarsavond, nieuwjaarsmorgen, goede vrijdagavond, Hemelvaartsdag en de biddag 
in maart en de dankdag in november. Op tweede kerst-, paas- en pinksterdag organiseert de 
zendings en evangelisatie commissie een samenkomst met een extra laagdrempelig karakter, een 
evangelisatiedienst. De aanvang van de kerkdiensten op zondag is vanaf 1 mei tot de dankdag in 
november om 9.30 uur en 18.30 uur. In de overige maanden om 10.00 uur en 18.30 uur. 

5.1.5 Bijzondere diensten 

De kerkenraad kan besluiten een bijzondere dienst te beleggen waarin afgeweken wordt van de 
bovenstaande normale aanvangstijden. Meestal zal dan gebruik worden gemaakt van een geheel 
of gedeeltelijk gedrukte orde van dienst. Dit betreft vrijwel alle diensten, waarbij van de gebruikelijke 
liturgie wordt afgeweken.. Op Bid- en Dankdag is de prediking in de ochtenddienst in het bijzonder 
gericht op de kinderen. We komen dan samen met de Christelijke Basisschool. 
Gewone diensten kunnen een bijzonder karakter krijgen, doordat speciale gebeurtenissen aandacht 
krijgen Bijv. opening winterwerk, feestdagen, Kind-in-de-gemeente (zie bijlage 12). Tijdens deze 
bijzondere diensten kunnen in de dienst naast de psalmen ook andere liederen gezongen worden, 
maar bij voorkeur uit de bundel “Weerklank”. 
We onderstrepen de grote waarde van de psalmen, maar erkennen dat het nieuwtestamentische 
lied daarnaast bestaansrecht heeft (Ef. 5:19 en Kol. 3:16). 

5.1.6 Ambtsdragers tijdens de eredienst 

Zoveel als mogelijk is, zijn alle ouderlingen en diakenen in de erediensten aanwezig in de consistorie 
en/of in de dienst. De scriba stelt een rooster op voor de ouderlingen, waarin wordt aangegeven 
wanneer zij ouderling van dienst zijn dan wel de afkondigingen verzorgen. De diakenen zorgen 
samen met de collectanten, eveneens volgens rooster, voor de inzameling van de gaven. Tijdens 
de gebeden in de erediensten staan de ambtsdragers. 
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5.2 De sacramenten 

5.2.1 De Heilige Doop 

In gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heere Jezus in Matth. 28:19 wordt de Heilige Doop 
binnen de gemeente bediend. De doop wijst ons op verschillende facetten van het werk van Christus 
voor ons en in ons. Allereerst het beeld van het ‘afwassen’ van zonde (Hand.22:16). Hierin is de 
doop een beeld van de vergeving van zonde, die we ontvangen op grond van het geloof in Christus. 
Dit is mogelijk geworden dankzij de gave van Gods Zoon, die in onze plaats Gods toorn over de 
zonde heeft gedragen aan het kruis. Vervolgens wijst de doop op het afleggen van het oude zondige 
leven (Rom.6: 1-14). De doop markeert het begin van een nieuw leven van gehoorzaamheid waarin 
de Heere Jezus ons onderwijst door zijn Woord en vernieuwt door zijn Heilige Geest (Rom.6: 14; 
Rom.8:1-4; 1Petr.3:21). Zo krijgt de dood en de opstanding van Christus concreet zijn uitwerking in 
het christenleven en mag Hij centraal staan in ons geloof, als de Bron van ons nieuwe leven.  
Wanneer iemand eventueel na het volgen van belijdeniscatechese in het midden van de gemeente 
en voor Gods aangezicht Openbare Belijdenis van het geloof aflegt, mag die persoon gedoopt 
worden. 
 

5.2.1.1 De Kinderdoop 
Op grond van het Woord van God en in overeenstemming met de beschrijving van het klassieke 
doopformulier, wordt de Heilige Doop binnen de gemeente ook bediend aan de kinderen van de 
gelovigen. Uitgangspunt is de rode draad van Gods verbond die we zowel in het Oude en het Nieuwe 
Testament terugvinden. Als God zijn verbond opricht met Abraham, geldt dat ook voor zijn kinderen 
(Gen.17:7). Zij moeten besneden worden en onderwezen in de waarheid en geleid worden op de 
weg van gehoorzaamheid (Gen.17:10-11; 18:19). Daar het Abrahamitsche verbond en het nieuwe 
verbond een en hetzelfde verbond zijn, geldt dat ook onder het nieuwe verbond kinderen van 
gelovige ouders behoren tot zijn volk (Gal.3:7). De kinderen raken dus niet buiten het vizier. In deze 
lijn verstaan wij dan ook de teksten over de huisdoop  van Lydia ‘en haar huis’ (Hand.16:15), van 
de gevangenbewaarder ‘en al de zijnen’ (Hand.16:31-33), en van het huisgezin van Stefanus 
(1Kor.1:16). Hierin zien we dat God de hand legt op het gezin van een gelovige ouder. Zo spreekt 
ook de apostel Paulus de kinderen aan in Éf.6:1 en Kol.3:20 als voluit behorend tot de gemeente 
van Christus (vgl.1Kor.7:14). Vanuit deze gedachten dopen we de kinderen in het verlangen dat zij 
onderwezen worden in de waarheid en geleid worden op de weg van het nieuwe leven en van de 
gehoorzaamheid aan het woord van Jezus Christus. 
 

5.2.1.2 Welke kinderen? 
In principe kan ieder kind van ouders uit onze gemeente gedoopt worden. Één van de ouders dient 
dooplid of belijdend lid te zijn. Volgens de Schrift en zoals o.a. verwoord in het doopformulier en de 
orde van onze kerk, behoort men kerkelijk meelevend te zijn. (Hebr. 10:25; Heidelberger 
Catechismus, zondag 34 en de Ned. Geloofsbelijdenis, art. 28). Als dit niet het geval is, zal de 
predikant of wijkouderling hierover in gesprek gaan met de ouders, omdat de doop onlosmakelijk 
verbonden is met persoonlijk geloof, de verantwoordelijkheid om het kind in dit geloof te laten leren 
en groeien, en het kind in de Bijbel onlosmakelijk deel is van de gemeente van God (Ef.6: 1-3). 
 

5.2.1.3 Doopaangifte en algemene richtlijnen 
Voorafgaande aan de Doop is er gelegenheid tot doopaangifte. Het pastoraat rond de Doop vindt 
o.a. plaats tijdens de doopzitting en/of een kraam/doopbezoek aan huis. Tijdens de doopzitting 
willen de predikant en de aanwezige ouderling de doop aan de hand van de Bijbel en het formulier 
verduidelijken.  
Voor hen die niet gedoopt zijn en zich als volwassene willen laten dopen wordt in een doopbezoek 
het eventueel volgen van belijdeniscatechese besproken. Het doel is dat zij bewust en met 
overtuiging Openbare Belijdenis van het Geloof mogen afleggen en gedoopt mogen worden. 
Voor hen die hun kinderen willen laten dopen, is het doel van de doopzitting of doopbezoek om bij 
de ouders het inzicht in de betekenis van de doop te vergroten en hen te bemoedigen om de doop 
niet alleen te zien als een teken van Gods verbond, maar ook een teken dat ons de weg wijst van 
navolging van Jezus Christus (Rom.6:4). Zo willen we naast hen staan om oprecht in het midden 
van de gemeente en voor Gods aangezicht hun jawoord te geven. 
Indien de ouder(s) alleen dooplid zijn, worden zij aangespoord tot het doen van openbare 
geloofsbelijdenis, omdat in het formulier, en met name in de tweede doopvraag, deze belijdenis 
verondersteld wordt (zie 3.2.1). 
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Tijdens de doopzitting of het bezoek komen verder aan de orde eventuele praktische zaken voor de 
doopdienst. Bij dit gesprek dienen bij voorkeur beide ouders aanwezig te zijn. Na de doopbediening 
wordt de doopkaart in de dienst overhandigd. Als blijkt dat er behoefte is aan uitvoeriger  
kennisoverdracht betreffende de Doop, dan is er de mogelijkheid tot het volgen van doopcatechese. 
 

5.2.1.4 Doopdienst 
In de doopdienst gaat de plaatselijke predikant voor. In geval van ziekte of in een vacaturetijd gaat 
de consulent of een andere predikant voor. Omdat er tijdens doopdiensten altijd gasten van buiten 
de gemeente komen, is het beleid er op gericht dat er niet meer dan twee dopelingen tegelijk zijn. 
De Doop wordt bediend voorafgaand aan de verkondiging na beantwoording van de vragen. We 
gebruiken hiervoor de (hertaalde) klassieke doopformulieren uit de Gereformeerde traditie.  
Na de dienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om de doopouders Gods zegen toe te 
wensen. 
 

5.2.2 Het Heilig Avondmaal 

 
5.2.2.1 Algemeen 

Het Heilig Avondmaal wordt als regel vier maal per jaar gevierd, wat tevens als minimum 
beschouwd kan worden. De zondag voor de viering is er een dienst van voorbereiding, waarin een 
deel van het formulier gelezen wordt. Het Heilig Avondmaal wordt bij voorkeur ’s morgens gevierd. 
In de avonddienst vindt nabetrachting en dankzegging plaats. 
In de week voorafgaande aan de viering wordt er Censura Morum gehouden. Daar kunnen 
ambtsdragers en lidmaten van de gemeente bezwaren over belijdenis en wandel van lidmaten van 
de gemeente en over zaken waar men zelf niet tot een oplossing of vergelijk kan komen, 
inbrengen bij de kerkenraad waarna deze tot behandeling daarvan overgaat. In het bijzonder 
zullen ook de ambtsdragers van de gemeente voor de bediening van het Heilig Avondmaal 
zichzelf en elkaar beproeven en uit hun midden wegnemen, wat voor de rechte viering van het 
Heilig Avondmaal een beletsel zou kunnen zijn. 
Tevens wordt er in de week van voorbereiding (zo mogelijk) een uur van bezinning in de 
bovenzaal van de kerk gehouden, waarin de predikant een gedeelte uit de Bijbel of het 
Avondmaalsformulier behandelt. Er is dan ook ruimte voor gesprek en vragen. 
 

5.2.2.2 Wie worden genodigd 
Tot de deelneming aan het Avondmaal worden de belijdende lidmaten van de gemeente 
toegelaten, met uitzondering van hen, die bij bijzondere maatregel ter handhaving van de 
kerkelijke tucht daarvan zijn uitgesloten; verder zij, die een reisattestatie overleggen, terwijl zij, die 
als belijdende leden tot een andere gemeente van de Kerk behoren, door de kerkenraad als gast 
worden toegelaten. Belijdende leden van andere Kerken worden tot het Heilig Avondmaal 
toegelaten via de regels daarvoor gesteld in de ordinantie voor het verband met andere kerken en 
overeenkomstig dit beleidsplan. De kerkenraad ziet toe op de leer en het leven van hen die aan 
het Heilig Avondmaal deelnemen. Indien doopleden zich getrokken voelen aan het Heilig 
Avondmaal deel te nemen, kan dit een enkele keer bij wijze van uitzondering eenmalig toegelaten 
worden. Doch op grond van deze ‘belijdenis’ zal men wel gevraagd worden openbare belijdenis af 
te leggen wanneer de eerste mogelijkheid zich voordoet, evt. na een periode van de te volgen 
catechese. 
 

5.2.2.3 De bediening 
De bediening gebeurt met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek 
van de kerk, het avondmaalsformulier van de hertaalde ‘Liturgische formulieren uit de 
Gereformeerde traditie’, en op de manier die is vastgesteld door de kerkenraad overeenkomstig 
de orde van de kerk. Dat betekent in onze situatie dat 1 ouderling en 1 diaken dienen aan de tafel. 
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5.3 Het huwelijk 

5.3.1 Het huwelijk in de Bijbel 

In onze visie op en omgang met het huwelijk in de gemeente sluiten we ons aan bij de hertaalde 
‘Liturgische formulieren uit de Gereformeerde traditie’ om het huwelijk voor de gemeente van Christus 
te bevestigen. We vinden hierin een Bijbelse verwoording van het huwelijk als een scheppingsgave van 
God die we dankbaar aanvaarden en waarderen. 
 

In Genesis 2:18; 21-24 vinden een beschrijving van het huwelijk tussen Adam en Eva. We geven de 
tekst weer met enige toelichting:  
 

“18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken 
als iemand tegenover hem. 19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld 
en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam 
elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. 20 Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan 
de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als 
iemand tegenover hem. 21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in 
slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. 22 En de HEERE 
God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. 
23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal 
mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. 24 Daarom zal een man zijn vader en 
zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij waren 
beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.” 

 

In de Bijbel is het huwelijk een verbond voor het leven. Je belooft elkaar trouw totdat de dood scheiding 
maakt (Rom.7:2). De eenheid is zo sterk dat er gesproken wordt van: ‘tot één vlees zijn’. Dit wijst op 
een geestelijke, emotionele en lichamelijke eenheid van man en vrouw. Ook Jezus wijst er ons op dat 
deze eenheid uniek en onverbrekelijk is (Mattheüs 9: 4-6). In het Nieuwe Testament wijzen we op Éfeze 
5: 22-33, waar de unieke relatie tussen man en vrouw aan de orde komt en zelfs als een afspiegeling 
van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente wordt beschouwd. In deze spiegel leren we dat 
liefde en trouw het kloppend hart zijn van het huwelijksverbond.  
Binnen deze levenslange verbondsrelatie van liefde en trouw heeft de seksualiteit een veilige plaats. 
Ook hier verwijzen we naar Genesis 2: 22-25. Eerst dient de man zijn ouders te verlaten om vanaf dan 
verder te leven met zijn vrouw in de unieke relatie van het huwelijk. Eerst lezen we als een omschrijving 
van het huwelijk de woorden ‘en zich aan zijn vrouw hechten’ en pas dan is er sprake van ‘tot één vlees 
zijn’, waarin ook de seksualiteit een plaats heeft.  
 
In de Bijbel is het huwelijk geen privézaak, zoals bij samenwonen doorgaans het geval is. Trouwen is 
een zaak van de gemeenschap; in het Oude Testament zelfs een zaak van de dorpsgemeenschap. Het 
is in elk geval een publieke aangelegenheid. Het huwelijk wordt gesloten te midden van familie, vrienden 
en bekenden. Dit ging in de Bijbelse tijden zo, maar is nu in principe niet anders. Vergelijk Gen.29: 21-
25; Ruth 4: 9- 12; Matth.25: 1, 11; Joh.2: 1-12. Duidelijk zien we dit in Ruth 4: 7-10, waar niet alleen 
familie en bekenden, maar ook de dorpsgemeenschap erbij betrokken is, met de overheid (oudsten in 
de poort). Het verloop is: het werven de bruid, elkaar aannemen; beloften en plichten voor God en de 
mensen; daarna de bruiloft. Aan het eind van de eerste dag komen we dan de officiële en plechtige 
‘overgave’ van de bruid aan haar bruidegom tegen en daarna de eenheid van het huwelijksleven. In het 
Nieuwe Testament stuiten we op het eerste teken van Jezus: op een bruiloft. Ook daar is de 
huwelijksvoltrekking en de bruiloft een publieke zaak en Jezus heeft Zich daarbij willen voegen. 

5.3.2 Huwelijk in de kerk. 

 
5.3.2.1 Aangifte 
Gemeenteleden die een kerkelijke huwelijksbevestiging verlangen, wordt aangeraden om geruime tijd 
van te voren contact op te nemen met de eigen predikant, die de eerst aangewezene is om het huwelijk 
te bevestigen. Hij voert met het a.s. bruidspaar gesprek(ken) over de motivatie, het huwelijk en de 
trouwdienst. Alleen die huwelijken kunnen kerkelijk worden bevestigd, die eerst voor de wettige overheid 
zijn gesloten en waartegen door de leden van de gemeente(n) waaruit de huwelijkskandidaten komen 
geen wettige bezwaren zijn ingebracht. 
De eigen predikant is geroepen de huwelijksdienst  te leiden. In uitzonderlijke gevallen kan de 
kerkenraad toestemming geven hiervan af te wijken, bijv. als een familielid van de trouwkandidaten 
predikant is in de hervormde kerk en de predikant bereid is zich aan te passen aan de hier gangbare 
liturgie.  
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5.3.2.2 Voorbereiding en dienst 
Omdat het huwelijk een verbond van liefde en trouw voor het leven is, hechten wij veel waarde aan een 
goede voorbereiding op het huwelijk. Wij willen daar als kerkenraad aan bijdragen. We doen dit door 
middel van voorbereidende huwelijkscatechese. Allereerst is het goed om als voorbereiding een goede 
Bijbelse visie op het huwelijk te ontwikkelen en om belangrijke aspecten daarvan te bespreken. 
Daarnaast hopen we dat deze gesprekken bijdragen aan een goede band tussen het aanstaande 
bruidspaar en de predikant die de huwelijksdienst zal leiden. 
 
De dienst staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Dit betekent dat er een ouderling en een 
diaken aanwezig zijn. Na of voor de dienst is het in overleg met de predikant mogelijk naast de Psalmen 
vrije liederen te zingen (eventueel door een koor of een groep van school). Het bruidspaar mag in 
overleg een eigen organist voordragen. In de huwelijksdienst wordt de hertaling van het klassieke 
huwelijksformulier gebruikt, zoals hierboven genoemd. 
Wanneer de kerkenraad een kennisgeving ontvangt van een huwelijksvoltrekking die elders dan wel 
niet-kerkelijk plaatsvindt, bezoekt de  predikant en / of wijkouderling de receptie en overhandigt hij het 
bruidspaar een Bijbel of een Bijbelsdagboek, zulks ter beoordeling van de ambtsdrager. 
 
5.3.2.3 Toerusting  
Gezien het hoge scheidingspercentage in ons land, is een bloeiende relatie geen vanzelfsprekendheid. 
We moedigen echtparen daarom aan om tijd en aandacht te investeren in hun huwelijkse relatie. We 
hopen en vertrouwen dat praktisch en Bijbels onderwijs zal bijdragen aan de verdieping van relaties, 
waarin de zegen van de Heere wordt ervaren. 
 
5.3.2.4 Uitzonderingen 
Het huwelijk wordt in de gemeente geëerd als een goede gave van God. De Bijbelse visie op het huwelijk 
wordt in de huidige cultuur nauwelijks nog gewaardeerd. Dit vraagt van ons dat we zorgvuldig de 
Bijbelse grenzen verhelderen en in acht nemen. 
Op grond van de visie op het huwelijk, zoals verwoord in 3.1., stellen wij vast dat alternatieve 
samenlevingsvormen niet in overeenstemming zijn met de Bijbel. Dit betekent dat de kerkenraad niet 
meewerkt aan het inzegenen van een relatie tussen personen van een gelijk geslacht en dat het 
samenwonen van niet-gehuwden wordt afgewezen.  
Wanneer samenwonenden huwelijksbevestiging aanvragen moet de aanvraag afzonderlijk door de 
kerkenraad behandeld worden en kan het huwelijk kerkelijk bevestigd worden na het doen van 
schuldbelijdenis. Tevens zal gevraagd worden om na het moment van schuldbelijdenis de tijd tot aan 
de huwelijksvoltrekking uit elkaar te gaan als teken van erkenning, dat ongehuwd samenwonen geen 
Bijbelse vorm van samenleven is. 
 
De kerkenraad stelt zich zeer terughoudend op ten aanzien van het hertrouwen na echtscheiding 
(Matth.19:4-9). Iedere aanvraag wordt afzonderlijk ter beoordeling aan de kerkenraad voorgelegd. 
 

5.4 Ziekenzalving 

Ziekenzalving is een gebruik dat dateert uit de tijd van de Bijbel. Het zalven bestaat concreet hieruit 
dat een ouderling of predikant olie strijkt op het voorhoofd en in de handpalmen van een zieke. Deze 
handeling is ingebed in een korte gebedsdienst waarin uit de Bijbel gelezen wordt, gebeden wordt, 
schuldbelijdenis plaatsvindt en de belofte van vergeving klinken mag. Het gebed krijgt alle nadruk. 
 
De kerkenraad zal na een verzoek om ziekenzalving in gesprek gaan met het gemeentelid, dat 
ziekenzalving verlangt. 
 
De visie op ziekenzalving en de praktische uitwerking staat beschreven in bijlage 15. 
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5.5 De begrafenis 

5.5.1 Begraven of cremeren 

De Heere Jezus is begraven en opgestaan. Zo geloven wij ook dat ons gestorven lichaam 
opgewekt wordt op de jongste dag. De christelijke kerk begraaft daarom haar doden. Op grond 
van deze belijdenis wordt crematie afgewezen. De predikant en ambtsdragers verlenen geen 
medewerking aan een crematieplechtigheid. Desgewenst verlenen we wel pastorale zorg aan de 
nabestaanden. 

5.5.2 Leiding bij begrafenis 

De plaatselijke predikant heeft de leiding van de rouwplechtigheid. Hij kan vervangen worden door 
een pastoraal medewerker. Slechts in zeer uitzonderlijke bijzondere gevallen kan hiervan worden 
afgeweken en een andere predikant worden gevraagd. Daarvoor is eerst toestemming van de 
kerkenraad nodig. 

5.5.3 Kerkelijke begrafenis 

Wanneer iemand in de gemeente overleden is, dient de familie zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met de predikant. Plaats, datum en tijdstip van de begrafenis zullen door de begrafenis-
verzorger na overleg met de predikant worden vastgesteld. 

5.5.4 De kerk of ’t Wingerdshof’ 

De begrafenisdienst kan in de kerk, in gebouw ‘t Wingerdshof’, in een rouwcentrum of vanuit de 
thuissituatie plaatsvinden. Predikant en familie beslissen over de plaats. De liturgie wordt in 
overleg met de predikant vastgesteld. De begrafenis wordt bijgewoond door een ambtsdrager. 

5.5.5 Na de begrafenis 

Na de begrafenisplechtigheid op de begraafplaats gaat men meestal terug naar de plaats waar de 
rouwdienst werd gehouden. Als de begrafenisplechtigheid op het graf niet is afgesloten, sluit de 
ambtsdrager direct na terugkomst de plechtigheid af met gebed, eventueel voorafgegaan door 
Schriftlezing. 

5.5.6 Pastoraat 

Wanneer het overlijden is gemeld, bezoekt de predikant zo spoedig mogelijk de nabestaanden..  
De nabestaanden ontvangen pastorale nazorg van de predikant of een andere ambtsdrager. 
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6 | Beleidsvoornemens 
 

De volgende beleidsvoornemens zijn opgesteld en per thema weergegeven. 

6.1 Algemeen 

a) Het is ons verlangen om met elkaar Dorpskerk te zijn, door vorm te geven aan Gods 
Koninkrijk, open en uitnodigend, midden in de samenleving: 
- De contacten in het dorp met niet gemeenteleden;  
- Niet-kerkelijken en randkerkelijken dorpsgenoten betrekken bij onze kerkelijke gemeente; 
- Bijna alle kinderen uit het dorp zitten op de basisschool de Zaaier. Via de ouders zijn er 

mogelijkheden om de gezinnen in aanraking met het geloof te brengen. 
- In het dorpshuis ’t Wingerdshof komen de ouderen uit de gemeente regelmatig samen, dit 

biedt een goede kans op contacten te onderhouden en op te doen. 
b) Zowel de omvang als de identiteit van de gemeente staat onder druk door vergrijzing en het 

niet voorradig zijn van woningen voor jongeren. De komende jaren zal dit veel aandacht 
vragen, omdat dit in financieel opzicht en wat betreft het aanbod van vrijwilligers 
consequenties heeft.  

c) Gemeenteleden betrekken bij de jeugdactiviteiten zodat ze met elkaar in contact komen als 
onderdeel van intergeneratieve contact.  

d) De jeugd is de toekomst van de kerk!. De moeite waard om daar ‘werk’ van te maken. De  
tienerbegeleiders vinden hun doelgroep erg belangrijk. Een cruciale leeftijdscategorie waarin 
veel jongeren de kerk (lees geloof) vaarwel zeggen en hun heil elders zoeken. Vaak niet in 
een christelijke omgeving. 

e) Tieners zijn onderdeel van de gemeente van Christus en bouwstenen van de kerk van de 
toekomst. De gemeente heeft de taak en roeping om deze jonge bouwstenen te koesteren en 
te bewaren bij de Bijbel. Het jeugdwerk biedt in haar activiteiten een ‘veilige‘ plek waar de 
jeugd op  ‘kerkelijk’ terrein zichzelf kan zijn. 

f) De geloofsopvoeding thuis is van groot belang.De kerk kan met al haar activiteiten in het 
jeugdwerk NOOIT compenseren wat in het gezin is / wordt nagelaten  Hier moet visie op 
worden ontwikkeld. 

g) Aanpassen van de plaatselijke regeling bij publicatie van de nieuwe kerkorde. 

6.2 Vieren 

a) Tijdgebrek bij gemeenteleden kan leiden tot passief gemeenteleven; keuzes maken is 
noodzakelijk. Er zullen prioriteiten moeten worden gesteld. 

6.3 Leren 

a) Gemeenteavonden over pastorale thema’s (echtscheiding, LHBT-ers, etc.) 
b) Aandacht voor huwelijk en gezin door onderwijs en onderlinge waardering.  
c) Betrokkenheid van gemeenteleden bij kring- en verenigingswerk bevorderen. 
d) Ook “doeners“ in de gemeente aanspreken in het leren. 

6.4 Dienen 

a) Tienerparticipatie continueren en hierin investeren. (Tieners meer betrekken bij invulling en 

organisatie jeugdwerk, waarbij begeleiding en coaching vereist is.) 

b) Gebed voor het clubwerk van zowel leiding (persoonlijk) als voorganger (in eredienst). 

c) Het beleid van de diaconie is er op gericht om in de gemeente een luisterend oor te 
ontwikkelen onder de gemeenteleden om zo te vernemen waar er nood is en hulp geboden  
kan worden.  

d) De volgorde van prioriteit van noodlediging bij de diaconie is:  
Nood in eigen gemeente of personen en instellingen die een relatie hebben met de eigen 
gemeente. Nood van christenen wereldwijd. Nood wereldwijd. 

6.5 Getuigen 

a) Randkerkelijken bij het clubwerk betrekken door persoonlijke uitnodiging. 

b) Laagdrempelige activiteiten en diensten houden, bijvoorbeeld de zangdiensten met kerst- en 

paasfeest of open jeugdwerk De Kroon.  

c) Het ondersteunen van zendingswerkers; 


