Beleidsplan Hervormde Gemeente Nieuwendijk

1.

Inhoud
Het beleidsplan, opgesteld door de kerkenraad bevat:
• Beschrijving van de gemeente
• Profielschets van de predikant
• Beleid en doelstellingen
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7
8

Algemeen
Met dit beleidsplan wil de Hervormde Gemeente Nieuwendijk u een indruk geven van het dorp Nieuwendijk
en inzicht geven in het kerkelijk leven van de Hervormde Gemeente. Verder wordt een overzicht gegeven van
het profiel van de predikant die ons voor ogen staat.
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2.

Beschrijving van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk

2.1 Het dorp Nieuwendijk
Nieuwendijk ligt in het Land van Heusden en Altena in het noordwestelijke gedeelte van NoordBrabant. Het land van Heusden en Altena wordt omringd door enkele mooie rivieren en grenst aan het
prachtige natuurgebied de Biesbosch.
Het dorp maakt deel uit van de gemeente Altena. Vlak langs het dorp loopt de rijksweg van Gorinchem
naar Breda, de A-27. Hierdoor zijn grotere plaatsen zoals Gorinchem, Utrecht, Breda, Rotterdam en 'sHertogenbosch snel en gemakkelijk bereikbaar.
De gemeente Altena telt ongeveer 55.000 inwoners, het dorp Nieuwendijk ca. 3.500. In Nieuwendijk
wordt op slechts beperkte schaal gebouwd zodat het aantal inwoners de laatste jaren redelijk stabiel
blijft.
Het voorzieningenniveau is redelijk: winkels voor de eerste levensbehoeften zijn aanwezig in een
bescheiden winkelcentrum. Ook kent het dorp een dorpshuis. In het dorp zijn diverse verenigingen
actief, zoals een aantal koren, muziekverenigingen, sportverenigingen etc.
De inwoners van Nieuwendijk zijn in het algemeen gastvrij en gemoedelijk. Men draagt het hart op de
tong, terwijl men over geestelijke zaken soms juist wat meer gesloten is. Hoewel de predikant met respect wordt behandeld, wordt het zeer op prijs gesteld als hij informeel is in de omgang.
In het dorp is één school en wel een protestants christelijke basisschool. Voor voortgezet onderwijs
kan men ondermeer terecht in het nabijgelegen Sleeuwijk (vmbo theoretisch, havo, atheneum) en
Gorinchem (gymnasium en vmbo techniek).
Het dorp heeft twee kerken, te weten een Gereformeerde Kerk en een Hervormde Kerk.
2.2 Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Geschiedenis
Eeuwenlang gaan de hervormden uit buurschap Kille naar de kerk in Werkendam. Het merendeel van
de Nieuwendijkse bevolking loopt, of gaat met de wagen naar de hervormde kerk in Almkerk. Voor hen
is de verleiding groot om de dienst te verzuimen of om naar de Gereformeerde predikant te gaan
luisteren. Als in oorlogstijd ook nog eens de benzine schaarser wordt en het vervoer moeilijker, nemen
de hervormde predikanten uit Almkerk en Werkendam het initiatief om in dorpshuis Tavenu
kerkdiensten te gaan houden. In de loop van 1943, 1944 groeit het aantal kerkgangers. Nadat de
Duitsers de zaal in Tavenu in beslag genomen hadden kerkten de hervormden enkele weken in de
Gereformeerde Kerk.
Na de oorlog worden de diensten in Tavenu hervat. Tussen de ruim tachtig gezinnen uit Nieuwendijk
en Kille groeit een hechte band en in 1946 viert men voor het eerst het Heilig Avondmaal en er worden
eigen ambtsdragers bevestigd. Na de watersnoodramp van 1953 gaat men actief verder met de
aankoop van land en de werving van geld. In 1955 wordt Nieuwendijk een wijk van Hervormd
Werkendam. Op Lutherdag 1958 wordt de eerste paal geslagen aan de Biesboschstraat. Op 15 mei
1959 wordt het nieuwe kerkgebouw plechtig en onder grote belangstelling in gebruik genomen. De
kerkgangers zingen: Om ’s Heeren huis in U gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het
goede voor U zoeken.
Twee jaar later, op 1 april 1961, wordt de Hervormde Gemeente van Nieuwendijk als zelfstandige
gemeente erkend en op 26 november van dat jaar doet vicaris J.E.L. van der Geest zijn intrede als
eerste predikant. De opbouw van de gemeente kan zich verder ontplooien.
In 1992 wordt de gerenoveerde Hervormde Kerk uitgebreid met een zalencomplex. Aanzet voor de
renovatie was de wens om zondagsschool en jeugdwerk uit te breiden. ‘Het resultaat is een praktisch
jeugd- en vergadergebouw en een stijlvol kerkinterieur, strak uitgevoerd.
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Op 2 mei wordt het nieuwe Hervormde centrum, dat de naam ‘De Ark’ heeft gekregen, in gebruik
genomen.
De hervormde gemeente nu
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.
Op dit moment heeft de gemeente ca. 604 leden, van het totale aantal gemeenteleden zijn ca. 254
belijdende lidmaten en ca. 350 doopleden. Het aantal pastorale eenheden bedraagt ongeveer 355.
In Nieuwendijk kerken verschillende personen uit omringende dorpen. De meeste van hen hebben
gebruik gemaakt van de perforatieregeling. Daarnaast zijn er enkele gastleden.
2.3 De kerkdiensten
De eredienst is de belangrijkste ontmoetingsplaats voor predikant, kerkenraad en gemeente. Elke
zondag worden twee erediensten gehouden, te weten om 10.00 uur en om 18.30 uur. In de
morgendienst wordt de Wet des Heren, of een ander vermanend gedeelte, gelezen als verootmoediging
voor het aangezicht van God. De morgendienst wordt doorgaans goed bezocht. In de avonddienst
wordt de geloofsbelijdenis gelezen. 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.
Wekelijks wordt een bloemengroet gezonden aan een gemeentelid. In principe naar een gemeentelid in
omstandigheden van ziekte of een ouder gemeentelid. Daarbij wordt absoluut niet in aanmerking
genomen of een gemeentelid wel of geen kerkganger is.
In de diensten wordt gebruik gemaakt van de Bijbelvertaling HSV en wordt gezongen uit de nieuwe
psalmberijming en de gezangenbundel 1938. Ook wordt gebruik gemaakt van diverse andere bundels.
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppasdienst voor kinderen tot 4 jaar.
Voor hen die moeilijk naar de kerk kunnen komen is een autodienst opgezet. Ook is er kerkradio, en
via kerkdienstgemist.nl kunnen alle gemeenteleden vanuit thuis de diensten volgen. In de kerk is een
camera opgehangen, zodat de diensten in beeld en geluid worden uitgezonden.
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. Aan het Heilig Avondmaal wordt in totaal gemiddeld door ongeveer 170 personen deelgenomen.
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. Van deze gelegenheid wordt doorgaans door velen gebruik
gemaakt.
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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. Voor deze diensten is in de regel
goede belangstelling.
2.4 De kerkenraad
De kerkenraad is naast de predikant samengesteld uit:
- 5 ouderlingen, waarvan één jeugdouderling
- 3 ouderlingen-kerkrentmeesters
- 3 diakenen
De kerkenraad wordt ondersteund door het Pastoraal Hulp Team en de bezoekbroeders. Daarnaast
wordt de kerkenraad ondersteund door vrijwilligers in speciale taken.
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 ouderling en de scriba.
Naast de "zakelijke" onderwerpen wordt in elke kerkenraadsvergadering aandacht besteed aan
bezinning. In de kerkenraadsvergaderingen wordt verslag gedaan van de vergaderingen van diaconie,
kerkrentmeesters en de organen van bijstand.
De gemeente is verdeeld in 6 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.
2.5 De jeugd
In onze kerk neemt de jeugd een prominente plaats in. Van kinderneven-dienst tot kamp, 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.
Elk jaar in de herfstvakantie wordt de Vakantie Bijbel Club georganiseerd.
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/of
jeugddiaken en vertegenwoordigers van kindernevendienst en clubwerk zitting hebben. De predikant
treedt op als adviseur.
Een keer per maand is er tienernevendienst, voor de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar.
De kerkenraad vindt de steun aan en verdere ontwikkeling van het jeugdwerk zeer belangrijk.
2.6 Catechisaties en kringwerk
Follow Me
Follow Me is de vorm van catechese waarmee onze gemeente werkt voor jongeren van 12 tot 18 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. 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
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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.

Bijbelkringen
Er zijn een aantal bijbelkringen. Voor verschillende leeftijdsgroepen worden verschillende kringen
georganiseerd. In sommige gevallen is de leiding in handen van de predikant, in andere gevallen
leiden gemeenteleden zelf de kring.
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.
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.
2.7 Trouwdiensten
Bevestiging en inzegening van het huwelijk dient tijdig te worden aangevraagd. De kerkenraad beslist of
zij wel of niet de verantwoording kan nemen. Kan zij dat niet dan moet het verzoek worden afgewezen.
De kerkenraad is geen voorstander van samenwonen. In geval van samenwonen worden de
gemeenteleden pastoraal benaderd, waarna een beslissing door de kerkenraad wordt genomen. De
kerkenraad zal geen toestemming geven aan een bevestiging van een huwelijk anders dan dat tussen
een man en een vrouw.
De predikant neemt niet deel aan een oecumenische huwelijksdienst met de Rooms-katholieke kerk. Is
van het trouwpaar man of vrouw verbonden aan een zusterkerk dan geeft de kerkenraad er de voorkeur
aan dat het trouwpaar kiest voor één voorganger.
Voor de huwelijksdiensten die in onze kerk worden gehouden geldt dat dit hervormde diensten zijn; in
principe gaat in deze diensten onze eigen predikant voor. Ook is er een ouderling aanwezig.
2.8 Rouwdiensten
Indien een rouwdragende familie een kerkelijke begrafenis aanvraagt is voorwaarde dat in de dienst van
Woord en gebed het Evangelie wordt verkondigd. Bij een dergelijke dienst past alleen kerkelijke muziek.
Andere muziek wordt afgewezen.
Het is mogelijk dat de rouwdienst in de kerk wordt gehouden. In de regel gebeurt dat in de aula bij de
begraafplaats. Een verzoek tot een rouwdienst bij de crematie van een gemeentelid wordt ingewilligd
onder dezelfde voorwaarden als bij een kerkelijke begrafenis. De predikant en afvaardiging van de
kerkenraad zullen geen bezoek brengen aan het crematorium.
2.9 Pastoraat
Door middel van het pastoraat helpen we elkaar bij de uitwerking van het Woord van God en de
prediking daarvan. Tevens laten we elkaar metterdaad weten dat we het lichaam van Christus zijn. Het
pastoraat valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, bijgestaan door de Hervormde
Vrouwendienst en het Pastoraal Hulp Team.
De predikant bezoekt de zieken in het ziekenhuis, de ouderen vanaf 80 jaar rond hun verjaardag,
geboorten en jubilea, omstandigheden van bijzondere geestelijke of sociale nood in gezinnen en
huwelijken en de alleenstaanden.
De wijkouderlingen hebben in hun wijk gemiddeld 70 adressen van gemeenteleden. Het is de bedoeling
dat elk adres eenmaal per twee jaar wordt bezocht.
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden bezocht door de wijkouderling.
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Werken aan de verdieping van het geloofsleven is een vast aandachtspunt voor de kerkenraad en
gemeente.
2.10 Organen van bijstand
Naast de Jeugdraad zijn nog een aantal organen van bijstand actief in onze Hervormde Gemeente. Dit
betreffen:
• Alpha cursus. De Alpha cursus is erop gericht om mensen binnen of buiten onze kerk te laten
kennismaken met het geloof, of te helpen groeien in het geloof.
• Zendingscommissie. Door de zendingscommissie wordt eraan 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.
• 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 ouderen, 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.
• Verkoopcommissie. Deze commissie organiseert de jaarlijkse verkoping. De activiteiten zijn gebundeld
op één dag, zaterdag vóór opening winterwerk.
• Pastoraal Hulp Team. 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.
2.11 Plaatselijke samenwerking en kontakten
In Nieuwendijk zijn nog een aantal organisaties actief waarbij de Hervormde Gemeente betrokken is
c.q. zich betrokken voelt. De betreffende organisaties zijn:
• de Gereformeerde Kerk. Deze kerk is aanzienlijk groter dan de Hervormde Gemeente. Op beperkte
schaal wordt samengewerkt; deze samenwerking ligt voor een groot deel op het diaconale gebied en
betreft onder meer periodiek overleg tussen de diaconieën van beide kerken. Ook vinden er
gesprekken plaats tussen beiden moderamina. Tijdens het winterseizoen wordt via de kerkradio een
verzoekplatenprogramma (Radio Zonneschijn) georganiseerd samen met de Gereformeerde Kerk,
waarbij bij toerbeurt ook de Hervormde predikant is betrokken voor de meditatie. Ook wordt op
dankdag met de kinderen van de basisschool een gezamenlijke dienst georganiseerd. Deze dienst
vindt afwisselend plaats in de Gereformeerde,- en de Hervormde Kerk. De jaarlijkse Kerk en
Schooldienst wordt gezamenlijk gehouden in de Gereformeerde Kerk.
• de school. Periodiek vindt overleg plaats tussen de plaatselijke kerken en de basisschool op ons
dorp. Dit overleg is met name gericht op de voorbereiding van de Kerk en Schooldienst. Ter
bevordering van de band tussen kerk en school wordt in beide kerken elke zondag het “Lied van de
week” gezongen. Het lied dat de kinderen in de week voorafgaand hebben geleerd.
• Op incidentele basis wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties.

2.12 Stoffelijke zaken
Om goed en plezierig te kunnen werken zijn goede middelen en een goede huisvesting van belang.
De huisvesting heeft zowel betrekking op de pastorie als op de kerk en de kerkelijke gebouwen.
De pastorie is een vrijstaande woning met garage. De pastorie is gelegen midden in het dorp op ca.
100 meter van het kerkgebouw en is omgeven door een flinke tuin. Op de begane grond zijn een ruime
woonkamer, een keuken, een bijkeuken en een grote studeerkamer. Op de eerste verdieping zijn drie
slaapkamers en een badkamer. Verder beschikt de pastorie nog over een met een vaste trap
bereikbare zolder met daarop een vierde slaapkamer.

6

Beleidsplan Hervormde Gemeente Nieuwendijk

De kerkelijke gebouwen (De Ark) bestaan uit een kerkzaal met ca. 325 zitplaatsen, een consistorie,
een grote ontmoetingsruimte en 4 kleinere functioneel ingerichte zalen.
Om de werkzaamheden te ondersteunen beschikt de kerk verder over de nodige apparatuur, zoals:
videoapparatuur, dia,- en overheadprojector, kopieerapparaat en een computer ten behoeve van de
ledenadministratie (gekoppeld aan het LRP).
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3. Profielschets van de predikant
Hoe stelt de Hervormde Gemeente Nieuwendijk zich de predikant voor die geschikt is voor haar?
Van deze predikant wordt het volgende verwacht:
•

•
•
•

•
•
•
•

hij is een oprecht christen die zich laat leiden door Gods Woord, en de gemeente met liefde wil dienen.
hij is van rechts-confessionele signatuur. Hij wil staan in de gereformeerde traditie, zoals die door het
werk van reformatoren als Luther, Zwingli en Calvijn is verwoord. Hun vernieuwde concentratie op
het wezen van het evangelie erkent hij als richtinggevend voor zijn doen en handelen. In het
bijzonder noemen wij hierbij hun aandacht voor de eer van God (soli Deo gloria), het gezag van het
Woord (Sola Scriptura), de voorrang van Gods genade boven alles (Sola Gratia) en het belang van
het levendmakende geloof (Sola Fide). In die traditie wil hij staan en hij zal met vreugde proberen om
die traditie actueel te laten spreken in de samenleving van vandaag.
hij heeft bij voorkeur al één gemeente gediend of op andere wijze relevante ervaring opgedaan.
hij draagt zorg voor een rechtzinnige prediking op een zodanige manier dat het begrijpelijk is voor de
gehele gemeente - inclusief de jeugd - en trekt daarbij de lijn door naar het heden.
hij is actief in de gemeente bij de pastorale begeleiding van ondermeer:
o gemeenteleden van 80 jaar en ouder
o alleenstaanden
o gemeenteleden met huwelijks, - en gezinsproblemen
o gemeenteleden met sociale problemen
o ernstig en langdurig zieken
hij draagt het jeugdwerk een warm hart toe. Hij is betrokken bij het jeugdwerk en ondersteunt de
jeugdleiding door middel van toerusting en ontmoetingen.
hij wil luisteren naar hetgeen in gemeente en kerkenraad leeft én is bereid mede op basis daarvan te
handelen c.q. tot besluitvorming te komen.
hij is in staat de kerkenraad en kerkelijke medewerkers te inspireren en te motiveren, zodat zij zich
gesteund weten door hun predikant bij hun arbeid in de gemeente.
hij is integer in al zijn doen en handelen.
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4.1 Beleid
De Hervormde Gemeente Nieuwendijk wil staan op de basis van Schrift en belijdenis. De Bijbel is het
Woord van God. De Gemeente leeft in dienst van Jezus Christus. Wel in de wereld, maar niet van de
wereld. Het centrum van ons gemeente-zijn is de verkondiging van het Evangelie, met name tijdens de
zondagse erediensten. Van daaruit wil de gemeente getuige zijn in woord en daad. Daarbij houdt zij in
oog de naaste, dichtbij en ver weg, en probeert waar mogelijk te helpen.
De kerkenraad heeft als roeping: de gemeente leiden. Belangrijk daarin is het toezicht houden op de
leer, in de verkondiging en in alle organen van de gemeente. Daarnaast is haar taak het organiseren
van het gemeenteleven. Tevens moet worden gepeild hoe bestaande tradities functioneren. In de
praktijk betekent dit, dat tradities niet worden afgeschaft, tenzij ze niet goed (meer) functioneren of er
een duidelijk beter alternatief is.
Het beleid voor de komende jaar is gericht op:
1) Jeugd actief betrekken bij onze kerk
We merken dat de jeugd steeds minder betrokken raakt bij onze kerk. Een aantal clubs zijn
afgeschaft wegens te weinig belangstelling en ook de KND is een stuk kleiner geworden. We
beseffen wel dat de jeugd de toekomst vormt voor onze gemeente.
We zullen meer het gesprek aangaan met de jeugd. Daarnaast zal actief gezocht worden hoe de
jeugd ook in de eredienst beter kan worden aangesproken.
2) Evangelisatie
Het is de roeping van de kerk om het evangelie te verkondigen. Dit gebeurt in de zondagse
eredienst. Echter, we ervaren ook dat voor niet-kerkelijken de drempel hoog is om binnen te komen.
We willen daarom als gemeente actief naar buiten treden om zo de mensen in onze omgeving over
Jezus te vertellen
3) Gemeente zijn
Als gemeente is het belangrijk om steun te hebben aan elkaar. Er zijn voor de ander, als het goed
gaat, maar nog veel meer als het niet goed gaat.
4) Het geloofgesprek voeren met elkaar
Het is belangrijk om elkaar aan te moedigen in het geloof. Om ook door te durven vragen hoe het
echt gaat met je buurman of buurvrouw. Concreet merken we dat er mensen zijn die actief in de
kerk staan, maar toch geen belijdenis hebben gedaan.
4.2 Heilige Doop
Op een verzoek tot bediening van de Heilige Doop volgt een doopgesprek aan huis met de predikant en
een ouderling.De kerkenraad wordt hiervan op de hoogte gesteld. In het geval dat er bijzonderheden
zijn, zullen deze in de kerkenraad worden besproken, en zal de kerkenraad een besluit nemen over
goedkeuring voor de doop.
Wat betreft samenwonen volgen wij de traditionele lijn: alleen een huwelijk tussen man en vrouw wordt
gezien als geldig. Samenwonen valt daar niet onder. Als er ouders komen die hun kind willen laten
dopen, zullen we in een gesprek het standpunt uitleggen. Het pastorale gesprek is leidend in de
beslissing of het kind gedoopt kan worden.
4.3 Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd op zondagen in januari, juni en oktober, zowel in de morgen- als in
de avonddienst. De zondag vooraf is er een voorbereidingsdienst, waarin het eerste gedeelte van het
avondmaalsformulier wordt gelezen. Vóór elke viering van het Heilig Avondmaal wordt Censura Morum
gehouden in de consistorie. In de avonddienst van de avondmaalszondag wordt er dankzegging en
nabetrachting gehouden.
In de avonddienst van Goede Vrijdag wordt eveneens het Heilig Avondmaal gevierd. Aan de eerste tafel
worden dan, als eerste genodigd de eventuele nieuwe lidmaten, die op palmzondag belijdenis hebben
gedaan. De tafel des Heren is open voor belijdende lidmaten. Wij allemaal hebben de verzoening door
het offer van Jezus Christus nodig en dat belijden wij aan de tafel des Heren. Een ieder moet in zijn
eigen hart verantwoording afleggen over de wenselijkheid van deelname aan de tafel des Heren. De
tafel des Heren is in principe niet open voor degenen die bewust en zonder berouw volharden in hun
met de Bijbel strijdige handel en wandel. Zaken die de kerkenraad als strijdig met de Bijbel ziet zijn de
zaken die genoemd worden tijdens de lezing van het formulier ter voorbereiding op het Heilig
Avondmaal. De weg van het pastorale gesprek zal gevolgd worden om dit kenbaar te maken. Voorop
staat dat wij niemand willen uitsluiten, wij staan immers vanuit onszelf met volkomen lege handen. Als
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kerkenraad hebben wij echter de verantwoordelijkheid van het opzicht over de gemeente. Wij zullen
daarom mensen wijzen op de wegen die in de Bijbel worden gewezen.
4.4 Catechese
Onder het hoofdstuk ‘beschrijving van de gemeente’ punt 2.6 is meer informatie weergegeven over de
vormen van catechese die binnen onze gemeente worden onderwezen.
Mensen die samenwonen kunnen wel deelnemen aan de belijdeniscatechisatie. Tijdens de catechese
zal de bijbelse lijn over trouwen en samenwonen helder worden gesteld. Mocht een samenwonend paar
belijdenis willen doen, dan zal er een pastoraal gesprek worden gevoerd. Dit gesprek is leidend om een
besluit te nemen hierover.
4.5 Positie binnen PKN
De fusie tussen de Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk en de Evangelische Lutherse kerk heeft
plaatsgevonden. Omdat de kerkorde van de nieuw gevormde kerk sterk afwijkt van onze vroegere
kerkorde heeft de kerkenraad besloten om een verklaring (de verklaring van de Commissie
Stelwagen) te tekenen die kort samengevat, het volgende stelt:
“Wij verklaren dat wij ons gebonden weten aan de gereformeerde belijdenis. Bij de inrichting van het
leven van de gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis
overeenstemmen. In onze gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het
ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. Verder wordt
onderschreven dat geen andere levensverbintenis wordt ingezegend dan een huwelijk van een man
en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.”
De kerkenraad is zich bewust van de noodzaak van de eenheid van de gelovigen zoals verwoord is in
Johannes 17.
De samenwerking met de Gereformeerde Kerk ter plaatse vindt plaats via een gezamenlijke
kerstfeestviering voor ouderen en alleenstaanden; de gezamenlijke uitzendingen van Radio Zonneschijn
voor de kerkradio en de maandelijkse Ontmoetingsochtenden in het Jan Biesheuveldijkhuis.
Tevens is er samenwerking tussen de Gereformeerde en de Hervormde diaconie en vinden er
gesprekken plaats tussen de moderamina.
Deze samenwerking wordt gecontinueerd. De kerkenraad is bereid tot een gesprek met de
gereformeerde kerkenraad naar aanleiding van elkaars beleidsplan.
4.6 Verkiezing ambtsdragers
Periodiek zijn een aantal ambtsdragers aftredend. De gemeente heeft de gelegenheid om namen in te
dienen van belijdende lidmaten. De kerkenraad bestaat op dit moment alleen uit mannen. Vanuit de
gemeente zijn verschillende meningen te horen of het nodig is om dit te veranderen, en ook vrouwen in
het ambt toe te laten. In de komende periode willen we met elkaar op een zorgvuldige manier het
gesprek aangaan over dit onderwerp. Tot het moment dat hierover besloten is kunnen de ambten alleen
door mannen worden ingevuld.
4.7 Wijziging beleidsplan
Wijzigingen in het beleidsplan kunnen worden aangebracht als deze de instemming hebben van
kerkenraad, predikant en gemeente. Voor deze afstemming zal een gemeenteavond belegd worden.
Eenmaal per jaar zal het beleidsplan, bij eventuele wijzigingen, ter inzage van de gemeente worden
gepresenteerd.
Vastgesteld door de kerkenraad d.d. 19 mei 2021
J. De Graaf
preses

W. Olieman
scriba
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