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Gemeente

De Hervormde Gemeente te Nieuwendijk maakt deel uit van Gods wereldwijde kerk. In Zijn Zoon, de
Here Jezus Christus, heeft God Zijn kerk geroepen om bij Hem te horen en van Hem te getuigen met
woorden en daden. Dat is het doel van onze gemeente en in alle activiteiten willen we ons richten op
dat doel. Daarom willen we biddend luisteren naar de Bijbel – waarin de Here zich aan ons bekend
maakt – om toegerust te worden om naar Zijn wil te leven. In navolging van de Here Jezus willen we
naast hen gaan staan die het moeilijk hebben, pijn lijden of verdriet kennen. Door hen op te zoeken en
met hen en voor hen te bidden, mogen we getuigen van Gods liefde en trouw. Dat is onze opdracht
van Godswege in deze wereld.
De Hervormde Gemeente in Nieuwendijk kan worden getypeerd als een behoudende, confessionele
gemeente die wil staan op de basis van Schrift en belijdenis.

De kerkdiensten
Elke zondag worden twee erediensten gehouden, te weten om 10.00 uur en om 18.30 uur. De
morgendienst wordt doorgaans goed bezocht. Ook in de avonddiensten is een trouwe kern van
gemeenteleden goed vertegenwoordigd. Een aantal avonddiensten wordt ingevuld als themadiensten,
bijvoorbeeld jongerendiensten. Er is een goede aandacht voor de prediking.
In de diensten wordt gebruik gemaakt van de Bijbelvertaling van het NBG 1951 en wordt gezongen uit
de nieuwe psalmberijming en de gezangenbundel 1938. In bijzondere diensten wordt ook gebruik
gemaakt van de bundel van Joh. de Heer en de Opwekkingsbundel.
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppasdienst voor kinderen tot 4 jaar.
Voor hen die moeilijk naar de kerk kunnen komen is een autodienst opgezet.
Ca. 6 keer per jaar is er na de avonddienst 'Arkzang'. Dit houdt in dat na afloop van de dienst
gezamenlijk koffie wordt gedronken, waarna nog gedurende ± een half uur geestelijke liederen worden
gezongen.
Het Heilig Avondmaal wordt 4 maal per jaar gevierd, waarvan één keer op Goede Vrijdag. Met
uitzondering van Goede Vrijdag vindt de avondmaalsviering zowel in de morgen- als avonddienst
plaats.
Doopdiensten worden in principe 6 maal per jaar gehouden. Tijdens de dienst wordt, na de bediening
van de doop, door kinderen van de kindernevendienst een dooplied gezongen.
Zowel na afloop van doopdiensten alsook na bevestigingsdiensten krijgen de gemeenteleden de
gelegenheid doopouders c.q. degenen die zijn bevestigd de hand te drukken als teken van verbondenheid als gemeente van Christus.
Verdere bijzondere diensten zijn: opening winterwerk, gezinsdiensten, diensten samen met de
kindernevendienst en clubs (kerst, Pasen/Pinksteren) en een Kerk en Schooldienst. Ook wordt op 24
december de Kerstnachtdienst georganiseerd.
Naast de diensten op zondag worden ook diensten gehouden op oud- en nieuwjaarsdag, bid- en
dankdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en Eerste kerstdag.
De kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit:
- ouderlingen, waarvan één jeugdouderling
- ouderlingen-kerkrentmeesters
- diakenen, waarvan één jeugddiaken
De kerkenraad wordt ondersteund door het Pastoraal Hulp Team.
In onze gemeente worden alle ambtelijke functies uitgevoerd door mannen. Door de kerkenraad wordt
gemiddeld eenmaal per 6 weken vergaderd. De kerkenraadsvergadering wordt voorbereid door het
moderamen, bestaande uit de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, een diaken en de scriba.
Naast de "zakelijke" onderwerpen wordt in elke kerkenraadsvergadering aandacht besteed aan
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bezinning. In de kerkenraadsvergaderingen wordt verslag gedaan van de vergaderingen van diaconie,
kerkrentmeesters en de organen van bijstand.
De gemeente is verdeeld in 5 wijken met voor elke wijk een wijkouderling en/of bezoekbroeder. De
ouderlingen gaan in het winterseizoen op huisbezoek. Verder bezoeken zij ook zieken binnen hun wijk.
De jeugd
In onze kerk neemt de jeugd een prominente plaats in. Van kinderneven-dienst tot Rock Solid, van
jongerendienst tot Follow Me. Er is ook voor hen veel te doen in onze gemeente. Het streven is een
eigentijds jeugdwerk en een grote inbreng van de jongeren zelf. Gods woord tot het belangrijkste
uitgangspunt voor het leven van onze jongeren maken, dat is ons doel.
Tijdens zondagse ochtenddiensten is er voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool
kindernevendienst.
In onze gemeente zijn een aantal jeugdclubs actief. Ark 1 en 2 is bestemd voor kinderen uit groep
1,2,3 en 4 van de basisschool, zij komen samen op de woensdagmiddag, om de week. Voor kinderen
van groep 5 tot en met 8 is er op de woensdagavond een clubavond.
Elk jaar in de herfstvakantie wordt de Vakantie Bijbel Club georganiseerd.
Verder werken we met het Rock Solid programma van Youth For Christ voor de jongeren in de
leeftijdscategorie 11 tot en met 13 jaar. Per jaar worden enkele bijzondere diensten voor tieners en
jongeren georganiseerd. De jongeren hebben hierin een belangrijke taak en verlenen hun
medewerking bij de voorbereiding en tijdens deze diensten.
Om het jeugdwerk goed te structureren is een Jeugdraad samengesteld waarin jeugdouderling en
jeugddiaken en vertegenwoordigers van kindernevendienst en clubwerk zitting hebben. De predikant
treedt op als adviseur. Door de Jeugdraad is, evenals door de andere organen van bijstand, een
beleidsplan samengesteld. Hierdoor is ook de lijn naar de toekomst vastgelegd.
De kerkenraad vindt de steun aan en verdere ontwikkeling van het jeugdwerk zeer belangrijk.

Catechisaties en kringwerk
Follow Me
Follow Me is de vorm van catechese waarmee onze gemeente werkt voor jongeren van 12 tot 16 jaar.
Het eerste deel van een Follow Me avond bestaat uit een introductie en een uitleg van het onderwerp
van de avond. Daarbij wordt gebruik gemaakt van allerlei werkvormen zoals muziek, drama, video,
power point, interview en spel. Na dit eerste deel gaan we in kleine groepjes uit elkaar. Ieder groepje
wordt geleid door een mentor. In het kleine groepje is er ruimte voor de jongere met zijn of haar vragen
en ervaringen. Door middel van onderling gesprek zoeken we naar verdieping van de relatie met de
Here Jezus. Na afloop van de ontmoeting in het kleine groepje is er gelegenheid om nog wat na te
praten en samen wat te drinken.
Belijdeniscatechese
Elk jaar worden alle doopleden uitgenodigd om belijdenis van het geloof af te leggen. Voorafgaande
aan deze belangrijke stap is er het onderricht vanuit Schrift en belijdenis. Daarbij komen alle elementen
van geloven, kerk etc. aan de orde. Naast uitleg, onderwijs en toerusting gaat het ook om het
geloofsgesprek: welke dingen spreken je aan, wat is moeilijk, wat vraagt om verheldering? Zo mag de
belijdeniscatechisant toegroeien naar Palmzondag. Je legt voor God en Zijn gemeente belijdenis af
van je geloven in je Heiland. Een belangrijke stap in de weg van het geloof. Met deze belijdenis is de
toegang tot het Heilig Avondmaal ontsloten. Voorafgaand aan de belijdeniszondag is er de
aannemingsavond. Op deze avond gaan leden van de kerkenraad in gesprek met de nieuwe lidmaten.
Huwelijkskring
Door middel van deze kring willen we paren met trouwplannen en jong gehuwden helpen met het
bouwen aan een christelijk huwelijk.
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Doopcatechese
In de maanden januari, februari en maart worden een drietal avonden belegd voor echtparen die in het
afgelopen jaar hun kindje ten doop hebben gehouden.
Bijbelkring
De Bijbelkring komt in het winterseizoen éénmaal per maand bij elkaar in de Ark.

Gebedskring
En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood
en de gebeden (Hand. 2:42). Hier noemt Lucas vier aspecten op voor een evenwichtig gemeenteleven.
Eén daarvan is het gebed. Gemeenteleden komen regelmatig bij elkaar om te bidden voor de
gemeente, Israël, zending en andere dingen om ons heen.
Jongeren Bijbelkring
Deze kring is voor alle jonge mensen en oudere jongeren die graag in een ontspannen sfeer over
bijbelse onderwerpen willen praten.

Vrouwen koffie ochtend
Voor vrouwen van alle leeftijden is er één keer in de maand Vrouwen-koffie-ochtend in de Ark. Deze
ochtenden zijn bedoeld om met elkaar over het geloof te praten.
Vrouwen Bijbelstudie
In deze studie wordt een boekje behandeld. Het is een praktisch boekje waar iedereen zich in zal
vinden. Hierover wordt met elkaar van gedachten gewisseld en gekeken wat God erover zegt in Zijn
woord.









Organen van bijstand
Naast de Jeugdraad zijn nog een aantal organen van bijstand actief in onze Hervormde Gemeente. Dit
betreffen:.
zendingscommissie. Door de zendingscommissie wordt er aan gewerkt om het zendingsbewustzijn
in de gemeente te vergroten. Naast het driemaal per jaar houden van gerichte zendingscollecten
wordt ernaar gestreefd om eenmaal per jaar een activiteit te organiseren (bijv. zendingsavond).
Aandacht wordt besteed aan zending zowel in als buiten Nederland. In de zendingscommissie is de
kerkenraad, door middel één van de leden vertegenwoordigd.
Hervormde Vrouwendienst (HVD). De HVD verzorgt bezoeken aan gemeenteleden vanaf 70 jaar rond
hun verjaardag, bij nieuw ingekomenen en bij geboorten. Daarnaast verzorgen de dames de kerstgroet
voor bejaarden, organiseren zij in samenwerking met de Gereformeerde Kerk de kerstmiddag voor
bejaarden en organiseren zij ouderenmiddagen. Ook verzorgen zij de paasmiddag voor de eigen
gemeente. Tevens verzorgen zij het koffiedrinken na een dienst of bijeenkomst.
verjaardagsfonds. Zij bezoeken gemeenteleden tijdens of rond hun verjaardag met een felicitatiekaart
en een collectebus.
gemeentedag- en verkoopcommissie. Deze commissies organiseren resp. de gemeentedag en de
jaarlijkse verkoping. De activiteiten zijn gebundeld op één dag, zaterdag vóór opening winterwerk.
Pastoraal Hulp Team. De leden van dit team hebben een cursus gevolgd bij de stichting voor Psycho
Pastorale Hulpverlening. De predikant bepaalt welke gemeenteleden door dit team bezocht c.q.
begeleid zullen worden. De teamleden gaan in nauw overleg met de predikant en de wijkouderlingen
te werk. Zij wonen daarom het eerste deel van de consistorievergaderingen bij. Daarnaast vergadert
de predikant regelmatig met de leden van het team.
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