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1. Inleiding 

Het beleidsplan dat voor u ligt is grotendeels gebaseerd op het met zorg samengestelde 
beleidsplan 2014-2018. Daar waar mogelijk zijn punten en beleidsvoornemens geactualiseerd 
naar de huidige situatie. Het huidige beleidsplan is een document waarin algemene 
uitgangspunten en beleidsvoornemens voor de Hervormde gemeente van Westbroek e.o. 
wordt besproken. Het beleidsplan vormt dan ook de basis van de zogenaamde prioriteitenlijst 
in hoofdstuk 10 waaraan we de komende jaren 2020-2024 willen werken. 
 
Bij dit alles moeten wij ons er van bewust zijn, dat de gemeente geen stichting, een vereniging 
of een bedrijf is. De gemeente is het eigendom van Jezus Christus. Hij is het Hoofd van onze 
gemeente. Beleid maken doen wij dan ook in afhankelijkheid van Jezus Christus, Die ons de 
verantwoordelijkheid gaf om de gemeente richting te geven. 
 
Het beleidsplan wordt conform ordinantie 4-8-6 van de kerkorde, elke vier jaar opgesteld. 
Vaststelling vindt plaats na raadpleging van de gemeente. Het beleidsplan is voorzien van een 
planning voor de komende jaren. Per jaar zullen er verschillende beleidsvoornemens worden  
uitgewerkt. Indien het noodzakelijk is, dat het beleidsplan moet worden gewijzigd, dan  zal de 
gemeente daarover geraadpleegd worden. Na vier jaar zal het hele beleidsplan worden  herzien 
en aangepast aan de dan geldende situatie. 
 
Grondslag 
Als eerste willen we duidelijk stellen dat alles in onze gemeente en alles dat in ons beleidsplan 
staat getoetst moet kunnen worden aan Gods Woord, de Bijbel. Dat staat bovenaan ons 
belijden en bovenaan in ons beleidsplan. Gods Woord en het volbrachte werk van Jezus 
Christus is het fundament van onze gemeente en van dit beleidsplan.  
 
In de voortgang van het Samen-op-Weg proces is door de synode van de Nederlandse 
Hervormde kerk in mei 2003 aan de gemeenten van hervormd-gereformeerde signatuur een 
handreiking gedaan ten einde aan hun bezwaren tegemoet te komen. Bij die handreiking was 
ook een door de kerkenraad in het beleidsplan op te nemen verklaring gevoegd, waarin de 
kerkenraad kon verklaren hoe de gemeente meegenomen zou worden in de Protestantse Kerk 
in Nederland. De Hervormde Gemeente te Westbroek heeft daarom in april 2004 middels deze 
verklaring (met aanpassingen) aan de synode en aan de classicale vergadering aangegeven 
dat zij zich gebonden weet aan de gereformeerde belijdenis. Deze verklaring is in bijlage A 
opgenomen. 
 
Daarnaast is door de classis Alblasserdam een convenant opgesteld, waarin ook op 
Schriftuurlijke wijze is beschreven hoe wij als Hervormde Gemeente Westbroek willen staan 
in de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit convenant is in bijlage B 
opgenomen. 
 
Als kerkenraad spreken wij met deze beide documenten uit dat wij in gehoorzaamheid aan de 
Heilige Schrift en in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, zoals die is vervat in 

• de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis 
van Athanasius 

• de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en in de Dordtse 
Leerregels 

in al ons kerkelijk spreken en handelen, zowel binnen de gemeente als in het geheel van de 
kerk ons gebonden weten aan de gereformeerde belijdenis. De gereformeerde belijdenis is 
voor ons onopgeefbaar, omdat zij – gegrond op het Woord van God – de waarachtige en 
volkomen leer der zaligheid bevat. Wij kunnen geen belijdenissen of opvattingen aanvaarden 
die met de voornoemde grondslag strijdig zijn en zullen de kerk blijven oproepen om in 
overeenstemming met deze grondslag de weg van gehoorzaamheid aan Gods Woord te gaan. 
 
Binding aan de belijdenis betekent overigens niet dat de belijdenisgeschriften op één lijn 
gesteld worden met het Woord van God, maar wel dat zij voor ons gezaghebbend zijn, 
omdat zij de waarachtige en volkomen leer der zaligheid die in de Schriften is vervat 
vertolken. Zo verstaan, is de belijdenis niet beperkend, maar bevrijdend, immers heeft 



5 
 

Christus gezegd: ‘Indien gij in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen en zult de 
waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken’ (Johannes 8:31-32). 
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2. Kernfuncties 

In dit hoofdstuk worden de 5 verschillende kernfuncties van de christelijke gemeente 
besproken. In de praktijk zijn deze 5 functies redelijk te scheiden. Maar de ene functie kan 
niet zonder de andere functies en er is sprake van overlapping. Hier geldt ook het beeld van 
het lichaam uit 1 Korinthe 12. In het lichaam van Christus kan niet het ene lid tegen het 
andere lid zeggen: ‘ik heb je niet nodig’. Alle gemeenteleden zijn gelijk en ieder lid is van 
waarde voor de gemeente. Zo is het ook met de kernfuncties van de gemeente. In het 
lichaam van Christus verdienen de verschillende kernfuncties gelijke aandacht. Deze 
kernfuncties kunnen wij vergelijken met de ‘duigen’ van een regenton. Indien de duigen niet 
even hoog zijn kan de regenton niet maximaal gevuld zijn met regenwater. Zo is het ook met 
de gemeente. Indien 1 kernfunctie niet de volledige aandacht krijgt van de gemeente, kan de 
gemeente ook niet maximaal gevuld worden met de Heilige Geest.1 De volgende 
kernfuncties onderkennen wij in de gemeente van Christus:  
 

• de Vierende gemeente 

• de Pastorale gemeente 

• de Diaconale gemeente 

• de Lerende gemeente 

• de Missionaire gemeente 

• Jeugdwerk 
 
Iedere kernfunctie is uitgewerkt volgens een vaste structuur. Achtereenvolgens komt aan de 
orde: 
 

• De doelstelling, wat is het doel van de kernfunctie. 

• Beleidsgedachte, door welke gedachte willen wij het beleid laten vormgeven. 

• Wat doen wij?, inventarisatie van de huidige activiteiten. 

• Knelpunten, als wij de huidige praktijk bekijken in het licht van de doelstelling en de 
beleidsgedachte wat voor een knelpunten zijn er dan? 

• Beleidsvoornemens, op welke manier willen wij de knelpunten richting geven. 
 
Tenslotte wordt het beleidsplan afgesloten met een hoofdstuk over het college van 
kerkrentmeesters en een overzicht van de prioriteitsstelling van de beleidsvoornemens voor 
de komende jaren. 
  

 
1 Voorbeeld van de regenton is ontleend uit het boekje ‘Gespreksnotities over gezonden gemeentezijn’ 
Uitgegeven door de IZB in maart 2001. 
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3. De vierende gemeente 

 
3.1 Doelstelling 

De eredienst is een plaats waar we als gemeente mogen schuilen onder Gods vleugels. 
De Heere is daar en Hij wil ons ontmoeten. Hij spreekt ons aan door Zijn Woord en 
Geest,  wij luisteren naar Zijn stem en antwoorden in gebed en (lof-)zang.  
 
Concreet betekent dit 
- dat de verkondiging van het Woord van God een centrale plaats in de eredienst 
inneemt. Hetgeen tot uiting komt in de klassieke gereformeerde liturgie die wij in onze 
kerkdiensten volgen.  
- dat wij in de eredienst samenkomen om bemoedigd, toegerust, opgebouwd en 
vermaand te worden en zo geïnspireerd tot het volgen van Jezus onze Heere en 
Verlosser 
- dat wij de genade van God in Christus vieren, maar juist daardoor ook worden bepaald 
bij de gebrokenheid van deze wereld en van ons zelf.  
- dat schuldbelijdenis, de verkondiging van de genade en de oproep tot bekering en 
levensheiliging klinken.  In de eredienst worden we opgeroepen om onze schuld te 
belijden, de genade in Jezus wordt verkondigd, we worden opgeroepen tot bekering en 
ons leven aan Jezus toe te wijden.  
 
 

3.2 Beleidsgedachte 

Wij vinden het belangrijk dat alle gemeenteleden zich betrokken voelen in de erediensten. 
Men moet aangespoord worden tot geloof en bekering om uit vreugde te leven in de liefde 
van Christus. Het geloof moet worden gevoed. Waar nodig moeten gemeenteleden worden 
vermaand. Dit alles tot eer van onze God en tot groei van het koninkrijk van God. Daarbij is 
het belangrijk dat de verschillende facetten van de eredienst en het taalgebruik voor de 
gemeenteleden begrijpelijk zijn. 
 
3.3 Wat doen we?  

▪ Iedere zondag worden er 2 diensten gehouden. 

▪ Op bid- en dankdag worden er 2 diensten gehouden. 

▪ Op Goede Vrijdag wordt er een avonddienst gehouden. 

▪ Op Hemelvaartsdag wordt er een morgendienst gehouden. 

▪ Op 2e Paasdag wordt er een morgendienst gehouden die verzorgd wordt door de jeugd. 

▪ Op 2e Pinksterdag wordt er een morgendienst gehouden. 

▪ Met kerst worden er op 1ste kerstdag 2 diensten gehouden en op 2de kerstdag wordt er in 

de morgen een speciale dienst door de zondagsschool verzorgd.  Tenzij 2de kerstdag op 

zondag valt dan wordt de zondagsschool dienst op 1ste kerstdag in de avond gehouden 

en zijn er op 2de kerstdag 2 normale diensten.   

▪ Op zowel oudejaarsavond als nieuwjaarsmorgen wordt er een dienst gehouden. 

▪ Vier maal per jaar wordt het sacrament van het Heilig Avondmaal gevierd.  

▪ Op gezette tijden wordt het sacrament van de Heilige Doop gevierd. 

▪ Bij de schriftlezing wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. 

▪ Er wordt gestreefd om 20 leerdiensten per jaar te houden. Leerdiensten worden bij 
voorkeur tijdens de avonddiensten gehouden, die juist met dat doel door ons 
voorgeslacht zijn ingevoerd.   

▪ Vier maal per jaar houden wij een gastendienst, waarvoor gemeenteleden mensen in hun 
omgeving uitnodigen. 

▪ Tijdens de reguliere ochtenddiensten wordt er een kindermoment gehouden. 
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3.4 Knelpunten 

Verschillende gemeenteleden vinden het moeilijk om de eredienst, in het bijzonder de 

prediking te begrijpen. De volgende oorzaken kunnen worden genoemd.  

▪ Gemeenteleden vinden het moeilijk om langere tijd achter elkaar aandachtig te luisteren. 

▪ Indien gemeenteleden niet beschikken over voldoende kennis van de Bijbelse 

geschiedenis kan het ook moeilijk zijn om de lijn in de prediking te begrijpen.  

▪ Er is een behoorlijke verscheidenheid in de gemeente. Sommige gemeenteleden willen 

de eredienst graag houden zoals het nu is, terwijl anderen graag vernieuwingen willen 

doorvoeren.  

▪ We zien in het bijzonder een afname van het aantal bezoekers in de avonddienst. 

 
3.5 Beleidsvoornemens 

▪ Aandacht besteden aan de geloofsbeleving thuis en aan de dagelijkse omgang met God. 

Wij willen zoeken naar middelen om de koppeling tussen eredienst en de geloofsbeleving 

thuis sterker te maken. 

▪ Kinderen en jongeren horen bij de gemeente en dienen daarom een volwaardige plaats 

binnen de gemeente te krijgen. Kinderen en jongeren moeten aangesproken worden in 

de preek. Blijvend bezinning op de manier waarop dit vorm moet krijgen is dan ook nodig. 

▪ Wij willen heel duidelijk Bijbelkennis hoog op de agenda zetten. 

▪ We willen stimuleren dat we als gemeente met elkaar in gesprek blijven over 

veranderingen in de eredienst, zodat we elkaar beter begrijpen. Het principe ‘dat we door 

God aan elkaar zijn gegeven in de gemeente vinden we belangrijk’. We horen bij elkaar, 

ondanks onze verscheidenheid. 

▪ Wij willen het karakter van de avonddienst als leerdienst behouden, maar de inhoud 

koppelen aan een thema dat aan de hand van de Bijbel en, indien van toepassing, aan 

de hand van de Heidelbergse Catechismus wordt uitgediept. 
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4. De pastorale gemeente 

 
4.1 Doelstelling 

Pastoraat is het van Godswege aandacht schenken aan de leden van de gemeente,  hen het 
Heil in Jezus Christus vertellen en hen bemoedigen en vertroosten. 
 
4.2 Beleidsgedachte 

Wij willen ernaar streven dat de gemeenteleden zich opgenomen voelen in een 
aandachtsvolle en warmte biedende christelijke gemeenschap. De toerusting en begeleiding 
van ouderlingen en overige medewerkers in het pastoraat moet daarop gericht worden. 
Goede voorlichting en toerusting moet de angst voor het ambt wegnemen. Verduidelijkt moet 
worden wat onder pastoraat wordt verstaan.  
 
4.3 Wat doen we?  

▪ Kraam- en doopbezoek door de dominee. 

▪ Crisispastoraat, door de dominee. 

▪ Bezoeken 80+ jarigen, door de dominee. 

▪ Ouderenbezoek 75+, door ouderenouderling of een bezoekbroeder/ zuster in het kader 

van verjaardag. 

▪ Huisbezoek, door ouderlingen en diakenen. 

▪ Enkele malen per jaar vindt er overleg plaats tussen ouderlingen en de predikant met 

betrekking tot de pastorale zorg in de gemeente. 

▪ Verwelkomen van nieuwe bewoners in het dorp door evangelisatiecommissie en 

vrouwendienst  

▪ Vrouwendienst, bezoekt mensen in de leeftijdscategorie 70+, weduwen en weduwnaars 

die dat op prijs stellen en gezinnen waarin pas een kind is geboren. 

▪ Verjaringsfonds, bezoekt mensen die jarig zijn. 

▪ Ophalen van de kerktelefoon busjes, door diakenen. 

▪ Kerk In Praktijk 

▪ Ongeorganiseerd pastoraat door gemeenteleden onderling. 

▪ Ouderenmiddagen, door vrouwendienst, met Kerst en Pasen. 

▪ Gebedskring 

▪ Evangelisatiecommissie kijkt in de kerk of er mensen gemist worden. Mocht iemand 

vaker overslaan dan worden die bezocht door de evangelisatie commissie of door de 

wijkouderling. De namen worden teruggekoppeld met de kerkenraad. 

 

4.4 Knelpunten 

▪ Geen jeugdpastoraat. 

▪ Mensen ervaren soms te weinig (huis) bezoek te hebben gekregen. Met name rondom 

ziekte of overlijden van naasten. 

▪ Randkerkelijken kiezen er vaak bewust voor om niet bezocht te willen worden. 

▪ Het aantal kandidaten voor een vacature in de kerkenraad blijkt beperkt te zijn.  

 
4.5 Beleidsvoornemens 
▪ Bezinning is nodig op de invulling van de huisbezoeken. 
▪ Toerusting voor nieuwe en ervaren ambtsdragers blijft wenselijk. 
▪ Bezinning op het jeugdpastoraat. In welke mate is hier behoefte aan en hoe zou dit 

ingevuld kunnen worden. 
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5. De diaconale gemeente 

 
5.1. Doelstelling  

Ons diaconale handelen wordt geïnspireerd vanuit het Evangelie van Jezus Christus met de 
Bijbel als grondslag. Diaconale arbeid mogen we verrichten in navolging van Jezus Christus, 
die kwam om te dienen en Zijn leven heeft gegeven tot een losprijs voor velen. Waarachtig 
dienen van onze naaste ontspringt aan de liefde die van boven komt en ons in Christus 
wordt geschonken. 
In de Bijbel, het Woord van God, worden al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor 
de zorg aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. In het Nieuwe Testament, in 
Handelingen 6 wordt de basis gevonden voor de instelling van het ambt van diaken. 
Dit diaconaat krijgt gestalte in: 

• het betrachten van onderling dienstbetoon. 

• het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen, die dat 
behoeven. 

• het verlenen van medewerking aan andere arbeid ten behoeve van het 
maatschappelijk welzijn. 

• het bijeenbrengen van de voor de uitoefening van het diaconaat in en buiten 
Nederland benodigde gelden. 

• het dienen van de kerk in haar taak om overheid en samenleving te wijzen op 
haar roeping ten aanzien van de sociale vraagstukken de gerechtigheid te 
betrachten. 

 
We erkennen dat bovenstaand een taak is voor de hele gemeente en daarom zal een 
bewustwording of bewustmaking gestimuleerd dienen te worden door de diaconie. 
 
We erkennen dat bovenstaand een breed werkterrein weergeeft. En dat we de voorzieningen 
onder kunnen verdelen in. Plaatselijk, landelijk en wereldwijd.  
En dat dit onder te verdelen is in structurele voorzieningen of noodhulp voorzieningen. 
 
We erkennen dat bekendheid op gebied van diaconaat nog wel te wensen over laat en zullen 
hier dan ook actief mee bezig moeten. 
 
We erkennen dat in een meer en meer individualiserende samenleving ook de zorg binnen 
families (mantelzorg) onder druk komt te staan en dat los van het besef hiervan ook meer 
praktische hulp gevraagd zal gaan worden. 
 
We erkennen dat een diaconie werkzaam met vergaarde middelen vanuit de gemeente een 
transparant karakter moet hebben. 
  
5.2. Beleidsgedachte 

Als zeer belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die 
er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.  
Om in de noden te voorzien worden collecten bestemd en/of acties georganiseerd. Daarnaast 
wordt aan diakenen en gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor de stille noden in de 
gemeente, zodat op de juiste plaats en tijd hulp geboden kan worden. 
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5.3. Wat doen we? 

Financieel;  

▪ Inkomsten en uitgaven volgens vast collecterooster. Daarnaast reactie op gevraagde 

noodhulp. 

Praktisch; 

▪ Voorzieningen in stand houden om kerkdiensten bij te wonen voor iedereen. Te denken 

aan kerkauto en kerktelefoon 

▪ Zorg voor naasten, te denken aan KIP (kerk in praktijk) 

▪ Activiteiten, te denken aan ouderenmiddag, kerstattenties voor ouderen 

▪ Niet bewust georganiseerd diaconaat. Te denken aan burenhulp/mantelzorg 

 
Interkerkelijk/interlokaal 

▪ Samenwerking met NGK rondom christelijke feestdagen 

▪ Samenwerking met buurgemeenten in noodhulpvragen 

▪ Samenwerking met buurgemeenten met kerstattentie/pakketten voor minderbedeelden 

 
5.4. Knelpunten 

▪ De gemeente is onbekend met het werk van de diaconie, presentatie vormen verbreden 

▪ Diaconaat is geen onderdeel van levenswandel van mensen 

▪ De gemeente ervaart geld afzonderen voor diaconie als afdoende 

▪ De diaconie en bijbehorend takenpakket is van oudsher ‘statisch’ , er zijn mogelijkheden 

meer vernieuwend bezig te zijn. 
 
5.5 beleidsvoornemens  

▪ Gemeente actief betrekken bij invulling collectebestemmingen 

▪ Diaconaat onder de aandacht brengen in het algemeen, informatie voorziening 

verbeteren. 

▪ Werelddiaconaat onder de aandacht brengen in het bijzonder. Niet enkele noodhulp 

maar ook structurele hulp initiëren, bijv. vluchtelingen. 

▪ Samenwerking lokaal inventariseren en zonodig uitbreiden (kernpunt; voormalig 

gemeente Maartensdijk) 

▪ Gemeente breed diaconaat stimuleren. Bijv. jeugddiaconaat/zendingsreizen. 
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6. De lerende gemeente  

 
6.1 Doelstelling 

Waarom leren? Als gemeente van Jezus Christus, dienen wij gericht te zijn op het leren 
kennen of beter leren kennen van God. Daardoor wordt de groei in het persoonlijk geloof 
gestimuleerd, zodat wij het ook met anderen kunnen delen. 
Als levende gemeente moeten wij ons dan ook steeds afvragen op welke wijze wij antwoord 
zullen geven op vragen, die wij aan onszelf stellen en door anderen aan ons worden 
voorgelegd. Studie en toerusting zijn voortdurend nodig om ons zelf en anderen beter voor te 
bereiden op deze opdracht. 
 
6.2 Beleidsgedachte 
Naast het catechetisch onderricht en de leerdiensten moeten er mogelijkheden zijn voor 
gemeenteleden om zich te verdiepen in de Bijbel en in geloofszaken. Daarvoor is een 
gevarieerd aanbod vereist van korte cursussen op verschillend niveau. De onderwerpen 
dienen aan te sluiten bij belangrijke actuele ontwikkelingen, zowel maatschappelijk als 
theologisch, en bij de eventuele wensen van de gemeenteleden zelf.  
 
6.3 Wat doen we?  
▪ Catechese 
▪ Verdiepingscatechese 
▪ Leerdiensten 
▪ Doop- en Huwelijksgesprekken 
▪ Bezinningsuur Heilig Avondmaal  
▪ Gesprekskring 
▪ Bijbelkring 
▪ Mannenvereniging  
▪ Vrouwenkring  
▪ Kinderoppas 
▪ Zondagsschool  
▪ Jeugdclub 
▪ Tienerclub 
▪ Jeugdvereniging 
▪ Onderwegkring 
▪ Cursussen op het gebied van geloofsopbouw 
 
6.4 Knelpunten 
▪ De hoeveelheid kennis van Bijbel en geloof neemt af. 
  
6.5 Beleidsvoornemens 

▪ Methoden ontwikkelen en toepassen om meer kennis van de Bijbel en het geloof te 
stimuleren binnen de gemeente. 
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7. De missionaire gemeente 

 
7.1 Doelstelling 

De kerk, de gemeente van Christus, dient gehoor te geven aan het zendingsbevel uit 
Mattheüs 28:19. Zij moet dan ook getuigend en dienend toegewend zijn naar de hele wereld, 
waarin zich het heil voltrekt, door het verzoeningswerk van Jezus Christus. 
 
7.2 Beleidsgedachte 
De missionaire toerusting van de gemeente zal vooral tijdens de eredienst, maar ook door 
middel van commissies en in persoonlijke gesprekken vorm moeten krijgen en gestimuleerd 
moeten worden. Heel duidelijk willen wij benadrukken dat de missionaire opdracht een taak 
is van de gehéle gemeente. Getuigen is een levensstijl die nauw verbonden is met het eigen 
gevonden heil in Jezus Christus. 
 
7.3 Wat doen we? 

▪ Open middagen van het kerkgebouw 
▪ Ondersteuning van een zendingsechtpaar 
▪ We faciliteren de tentdienst rondom Koningsdag 
▪ Samenwerking met basisschool Het Kompas 
▪ Er is een evangelisatie commissie 
▪ Er is een Vakantie Bijbelweek commissie 
▪ Er zijn onderwegkringen die missionair van gestalte zijn 
▪ Er is een gastendienst commissie 
 
7.4 Knelpunten 

▪ De gemeente is zich voldoende bewust van de opdracht om missionair te zijn. Echter is 
het moeilijk om de opdracht concreet te maken. 

▪ Vanuit het bestaande evangelisatiewerk blijkt de stap naar het bezoeken van de 
erediensten te groot te zijn. 

  
7.5 Beleidsvoornemens 
▪ Bezinning op de evaluatie van het projectplan missionair werker 2016 – 2019. 
▪ Gemeente stimuleren haar missionaire taak te verstaan. 
▪ Meer aandacht voor het zendingswerk in de gemeente. 
▪ Blijvende bezinning op de toegankelijkheid van onze gemeente voor buitenstaanders. 
▪ Zichtbaarheid van onze gemeente buiten de kerkmuren vergroten.  
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8. Beheer 

 
8.1 Inleiding                                                                                                                                                        
Alles wat we zijn en alles wat we hebben ontvangen is ons door God geschonken. De 
middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de erediensten en van alle andere in dit 
plan genoemde zaken, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een geestelijke 
aangelegenheid.                                                   In onze gemeente wordt het 
kerkrentmeesterschap conform de kerkorde in meerderheid ingevuld door ouderling-
kerkrentmeesters ( minimaal 2). Daarnaast is er de mogelijkheid dat één kerkrentmeester 
wordt benoemd van buiten de kerkenraad. Dit driemanschap vormt samen het college van 
kerkrentmeesters  (CVK.)                                                                                                                                              
Het college van kerkrentmeesters is belast met de zorg voor alle stoffelijke zaken van de 
gemeente, voor zover niet van diaconale aard, en verricht de daaraan verbonden 
werkzaamheden in overeenstemming met een daartoe opgestelde Plaatselijke Regeling. Het 
aldus gevormde college van kerkrentmeesters wordt bijgestaan door een commissie van 
beheer. Deze leden van de Commissie van Beheer  worden benoemd door het CVK.  

 
8.2 Beheer                                                                                                                                                                                       
De taken van de kerkrentmeesters zijn in grote lijnen te onderscheiden in personeelsbeheer, 
gebouwenbeheer, financieel beheer, geldwerving en bijhouden van de kerkelijke registers en 
archieven. Hieronder wordt op enkele punten nader ingegaan. 
 
8.2.1 Predikant                                                                                                                                                                                      
De Hervormde gemeente van Westbroek beschikt over een fulltime eigen predikantsplaats. 
 
8.2.2 Organisten                                                                                                                                                                      
Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de rouw- en huwelijksdiensten heeft 
onze gemeente vier vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen een beperkte onkostenvergoeding. 
 
8.2.3 Koster                                                                                                                                                                                                  
Het dagelijks beheer met alle daarbij behorende werkzaamheden in het kerkgebouw is in 
handen van een koster die werkzaam is op vrijwillige basis. Hij krijgt hiervoor een 
bescheiden onkostenvergoeding. Bij afwezigheid van de koster fungeert een 
plaatsvervangende koster. Bij afwezigheid van beiden worden de werkzaamheden 
waargenomen door één van kerkrentmeesters. 
 
 8.2.4 Gebouwen                                                                                                                                                              
De gemeente beschikt over vier gebouwen: het kerkgebouw, de pastorie, de kosterwoning 
en verenigingsgebouw Rehoboth.                                                                                                                                              
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van alle 
gebouwen en het feitelijke beheer. Voor het dagelijks beheer van het kerkgebouw is de 
koster verantwoordelijk, voor het beheer van verenigingsgebouw Rehoboth is een 
beheerder(ster) aangesteld. De pastorie wordt primair beschikbaar gehouden als 
ambtswoning voor de aan de gemeente verbonden predikant.                                                                                                                                                                                        
Het kerkgebouw is een Rijksmonument. Voor het kerkgebouw (uitgezonderd de toren) is  
een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld  Belangrijkste onderdelen voor de 
komende jaren  zijn: het vervangen van de leien (deze werkzaamheden zijn reeds in gang 
gezet)schilderwerk aan de binnen en buitenzijde en de muren aan de binnenzijde. 
 
8.2.5 Gebruik van de kerk en gebouw Rehoboth                                                                                                             
Het monumentale kerkgebouw is primair bedoeld voor het houden van de erediensten. 
Nevengebruik voor begrafenisdiensten, zanguitvoeringen en ander gebruik van het 
kerkgebouw is met toestemming van het college van kerkrentmeesters mogelijk. De kerk 
wordt niet beschikbaar gesteld voor diensten waarbij het bruidspaar geen binding heeft met 
onze gemeente. Ditzelfde geldt voor rouwsamenkomsten van personen of families die geen 
binding met de gemeente of dorp hebben. Mochten er toch aanvragen komen zullen deze 
per geval door het CVK en /of kerkenraad worden beoordeeld.                                                                                                                                                  
Rehoboth is primair beschikbaar voor het verenigingsleven en andere aan de kerkelijke 
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gemeente gebonden activiteiten. Hieronder worden verstaan: catechisaties, clubs en 
verenigingen, gemeenteavonden, Bijbellezingen en kringen alsmede commissie- en 
kerkenraadsvergaderingen. Daarnaast kan het gebouw (geheel of gedeeltelijk) worden 
gebruikt voor begrafenissen, verjaardag of jubileumvieringen en regionale vergaderingen of 
bijeenkomsten. Hier wordt een huurvergoeding voor gevraagd. Met name voor verjaardagen 
jubileumviering ect. wordt een terughoudend beleid gevoerd. Het college van 
kerkrentmeesters stelt daarvoor de vergoedingen vast. Bij twijfel over de passendheid van 
het gevraagde gebruik van Rehoboth en kerk, stemt het college van kerkrentmeesters dit af 
met de kerkenraad. Kerkelijke activiteiten hebben voorrang. Andere activiteiten worden niet 
geweerd maar anderzijds ook niet gepropageerd. 
 
8.2.6 Kerkelijke registers en archieven                                                                                                                                    
Een door de kerkenraad aangesteld gemeentelid houdt zich bezig met de registratie en 
mutatie van leden en andere meelevende, waarvoor de informatie wordt ontvangen in het 
landelijke ledenregistratiesysteem, het LRP. 
      
8.3 Financiën                                                                                                                                                                      
8.3.1 Algemene gang van zaken                                                                                                                                         
Het gaat hier over twee onderwerpen: de kosten die het gevolg zijn van de hiervoor 
genoemde zaken van beheer (uitgaven) en waar het geld vandaan komt om die kosten te 
kunnen betalen (inkomsten). Een begroting dient het uitgangspunt te zijn voor het financiële 
handelen in het kalenderjaar waarop het betrekking heeft. 
                                                                                                                                     
8.3.2 Kosten / bestedingen                                                                                                                                                 
Alle kosten worden zo nauwkeurig mogelijk begroot: zowel de personeels- en 
gebouwenexploitatiekosten als de aan centrale organen af te dragen bedragen. 
 
8.3.3 Inkomsten / werving                                                                                                                                                    
Met betrekking tot de inkomsten zijn de kerkrentmeesters vrijwel geheel aangewezen op de 
vrijwillige bijdragen en giften uit de gemeente. De overige bijdragen van de gemeenteleden 
zijn afkomstig uit collecten tijdens de erediensten, de bid- en dankdagcollecte, besparing op 
kosten van onderhoud door vrijwilligers, enz. Daarnaast zijn er ook nog een aantal 
zogenoemde quotumcollecten. Hieronder valt ook de Solidariteitskas, wat indirect een 
quotum afdracht is. 
 
8.4 Beleidsvoornemens  
8.4.1 Financieel beheer:                                                                                                                                                        
De gesignaleerde trend van niet-sluitende jaarrekeningen dient te worden doorbroken. Inzet 
daarbij is dat de opbrengsten uit levend geld (met name de vrijwillige bijdrage en reguliere 
collecten) een stijging dient te ondergaan. Hiervoor zal het college van kerkrentmeesters 
initiatieven ontplooien. Uitgangspunt van beleid is dat een duurzaam sluitende jaarlijkse 
exploitatie wordt bereikt en door enerzijds de kosten te beheersen  en anderzijds is 
verhoging van de inkomsten noodzakelijk. 
 
8.4.2 Instandhouding gebouwen:                                                                                                                                               
De maatregelen uit het MJOP van het kerkgebouw zullen in de planperiode indien de 
financiën het toelaten worden uitgevoerd.                                                                             
Wat betreft de ambtswoning en kosterswoning, hier zal in de beleidsperiode een MJOP voor 
worden gemaakt, zodat hiervoor ook het onderhoud inzichtelijk blijft, en waar nodig zullen de 
maatregelen uit het MJOP worden uitgevoerd. Indien de financiën het toelaten. 
De onderhoudstoestand van verenigingsgebouw Rehoboth is matig en gedateerd, we zullen 
ons bezinnen op de mogelijkheid van groot onderhoud dan wel nieuwbouw. Dit ook gezien in 
het kader van het aantal gebruiksuren nu en in toekomstig gebruik 
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9. Integraal Jeugdwerk 

 
9.1 Visie 
Visie op het kind en hun leefwereld 

God heeft ieder kind binnen en buiten de gemeente zijn eigen uniciteit gegeven. Elk kind is 
van nature zondig en heeft Gods vergevende genade en liefde nodig. God verlangt een 
antwoord op de relatie die Hij met het kind is aangegaan met de doop. 
Binnen een snel veranderende leefwereld die met name beïnvloed wordt door sociale 
omgeving (gezin, vrienden en gemeente) en media is het kind op zoek naar veiligheid en 
geborgenheid die alleen te vinden is bij God. 
 

Visie op gezin en gemeente 
Als gemeente dragen we de verantwoordelijkheid het gezin te ondersteunen bij de 
geloofsopvoeding van onze kinderen. 
 

9.2 Missie 

Kinderen worden tijdens de jeugdwerkperiode (0 -23 jaar) uitgenodigd en gemotiveerd om 
Jezus te volgen in de weg van geloof en bekering en als volgeling van Hem een leven te 
leiden, dat toegewijd is aan God. Dat is leven zoals Jezus leefde op aarde, liefhebben zoals 
Jezus liefheeft en gehoorzamen aan God, zoals Jezus Zijn Vader in alles gehoorzaamde. 
Daarnaast worden ouders en opvoeders ondersteund in het Christelijk opvoeden van hun 
kinderen. 
 

9.3 Doelstellingen 
Door Gods genade kan het kind God leren kennen en een levende relatie met Hem aangaan en 
onderhouden. Belangrijk hierbij is het dat: 

1. Het kind Bijbelkennis opdoet, zelfstandig leert Bijbellezen, bidden en het geloof te 
verwoorden. 

2. Het kind zich betrokken voelt bij Gods gemeente en zich daarin veilig voelt. Het kind 
bouwt een band op met gemeenteleden en leert anderen bij God en Zijn gemeente te 
betrekken (door vriendschappelijke contacten, groepsgevoel, 
verantwoordelijkheidsgevoel en inschakeling van zijn talenten). 

3. Het kind door geloofsopvoeding vanuit ouders en kerk, in gezin en gemeente geloof 
in het dagelijks leven integreert en hiervan getuigt. 

4. Ouders ondersteunen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. 
NB: onder ‘kind’ wordt verstaan: alle jeugd van 0 tot 23 jaar. 

 

9.4 Totstandkoming doelstellingen 

In het seizoen 2008-2009 heeft de door de kerkenraad ingestelde werkgroep Integraal 
Jeugdbeleid zich bezonnen op de beleidslijnen voor de periode 2009-2014. Hiervoor heeft de 
werkgroep informatie verkregen via een enquête die uitgezet is onder ouders, kinderen (7- 
23) en leidinggevenden in het jeugdwerk. Daarnaast heeft de kerkenraad en een aantal 
ouders, meegelezen en meegedacht met de werkgroep waarin diverse vertegenwoordigers 
zaten van het jeugdwerk. Hierdoor zijn we tot de missie, de visie en de doelstellingen 
gekomen.  
Gedurende 2018 is er door een nieuwe werkgroep nogmaals gesproken met diverse ouders, 
jongeren, kinderen en leidinggevenden vanuit het jeugdwerk om de inzichten op dat moment 
te verzamelen. 
 

9.5 Doelstelling 1 

Door Gods genade kan het kind God leren kennen en een levende relatie met Hem aangaan 
en onderhouden. Belangrijk hierbij is het dat het kind Bijbelkennis opdoet, zelfstandig leert 
Bijbellezen, bidden en het geloof te verwoorden. 
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9.5.1 Wat doen we? 

Gezin:  
Aan tafel wordt bijbel gelezen, er wordt gebeden en er is openheid om over het geloof te 
praten. Voor ouders met kinderen in verschillende leeftijdscategorieën worden cursussen 
rondom geloofsopvoeding gegeven. Daarnaast wordt de noodzaak van kerkwerk en 
catechese benoemd. 
 

Gemeente en eredienst:  
Tijdens de kerkdienst worden Bijbelgedeelten behandeld en uitgelegd, waardoor het kind 
Bijbelkennis kan opdoen. Ook wordt er verwoord wat het geloof inhoudt. De avonddiensten 
zijn meer ingericht als leerdiensten. Onder andere de catechismus wordt hierin behandeld, 
waardoor het kind kennis krijgt van de geloofsleer. Tijdens de opening winterwerk vindt een 
preekbespreking plaats met jong en oud. 

 

Catechese en zondagsschool:  
Op de zondagsschool leert het kind Bijbelverhalen kennen en worden ze gestimuleerd om 
Bijbelteksten en psalmen uit het hoofd te leren. Ook worden er door de kinderen 
voorbedepunten aangedragen waar zij of de leiding voor bidden. Er wordt elk jaar een sing-in 
georganiseerd, waarbij ouders welkom zijn. 
Op de catechese wordt Bijbelkennis opgedaan, is er ruime aandacht voor christelijke 
kernbegrippen en wordt er gesproken over het geloof. 
 

Jeugdwerk:  
Tijdens het jeugdwerk leert het kind bidden. In groepsverband wordt de Bijbelstudie zo vorm 
gegeven dat dit het kind helpt ook zelfstandig de bijbel te leren lezen. De kinderen leren ook 
zelf een Bijbelstudie te maken. Er is een openheid om vragen te stellen, kritisch te zijn en je 
kwetsbaar op te stellen, zodat er een ontwikkeling plaats kan vinden in het verwoorden van 
het geloof. 
 

Missionair:  
Tijdens de VakantieBijbelWeek wordt de kinderen verteld hoe zij God kunnen leren kennen. 
Er is gelegenheid om door te praten over geloofszaken. Er wordt gezamenlijk gebeden, 
gezongen, een Bijbeltekst aangeleerd en er worden bijbelvertellingen gedaan. 
 

9.5.2 Knelpunten 

▪ Kinderen tot 16 jaar lezen weinig zelfstandig uit de Bijbel. 

▪ Kinderen van vrijwel alle leeftijden vinden het moeilijk een boodschap uit de bijbel te 

halen, die voor hen betekenisvol is. 

▪ Kinderen hebben weinig parate Bijbelkennis en kennen de kernbegrippen van het 

christelijk geloof (zoals zondekennis, genade, rechtvaardigmaking en heiligmaking) 

onvoldoende. 

▪ Niet alle kinderen worden binnen hun gezin gestimuleerd om Bijbelteksten, psalmversjes 

en opgegeven catechesehuiswerk te leren. 

▪ Kinderen vinden de preek moeilijk te begrijpen. 

▪ De overgang vanuit de Zondagsschool naar de catechese verloopt niet soepel door 

leeftijd en lengte van methoden. 

▪ Binnen het jeugdwerk is er geen doorgaande lijn en geen afstemming in de te 

behandelen thema’s en bekend veronderstelde vaardigheden, met betrekking tot 

▪ Bijbellezen, bidden, gebed en het verwoorden van het geloof. 
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9.5.3 Beleidsvoornemens 

 
Hoge prioriteit  

▪ De preek wordt zowel ’s morgens als ’s avonds op een voor iedereen aansprekende 

wijze gebracht. (Hierbij horen actieve betrokkenheid van de hoorders, begrijpelijke taal, 

eigentijdse voorbeelden, verwerkingsmateriaal.)  
 
Middel prioriteit  

▪ Er wordt nagedacht over structurele toerusting en coaching voor leidinggevenden, 

waardoor zij onder andere leren een open geloofsgesprek met de kinderen te voeren. 

▪ Er wordt nagedacht over de vraag hoe ouders toegerust kunnen worden om met hun 

kinderen bijbel te lezen en te bidden. Hierbij kan gedacht worden aan 

toerustingsavonden, materiaal, het huisbezoek en doopcatechese. 

▪ In de komende beleidsperiode wordt er een doorgaande lijn ontwikkeld, waarin 

vastgesteld wordt welke thema’s op welke plek aangeboden worden. Ook wordt er een 

lijn ontwikkeld met betrekking tot gebed, Bijbellezen en verwoorden van het geloof. 

▪ Er wordt nagedacht over hoe de overgang van Zondagsschool naar de catechisatie 

verloopt. 
 
Lage prioriteit  

▪ Tijdens de catecheseperiode leert een jongere de kernbegrippen van het christelijk 

geloof, zoals genade, rechtvaardigmaking en heiligmaking, en heeft een jongere kennis 

van de inhoud van de Heidelbergse catechismus. 
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9.6 Doelstelling 2 

Om God te leren kennen en een levende relatie met Hem aan te gaan en te onderhouden is 
het belangrijk dat het kind zich betrokken voelt bij Gods gemeente en zich daarin veilig voelt. 
Het kind bouwt een band op met gemeenteleden en leert anderen bij God en Zijn gemeente 
te betrekken (door vriendschappelijke contacten, groepsgevoel, verantwoordelijkheidsgevoel 
en inschakeling van hun talenten). 
 

9.6.1 Wat doen we? 

Gezin:  
Veel ouders nemen hun kind mee naar de kerk. 
Veel ouders hebben zelf een uitgebreid netwerk aan contacten met andere gemeenteleden 
en betrekken hun kinderen hierbij. 
 

Gemeente en eredienst:  
De kinderen worden op verschillende manieren betrokken bij de gemeente en erediensten. 
Er wordt voorbede gedaan voor ziekte en vreugde binnen de gezinnen en voor de 
schoolgaande kinderen na vakanties. De geleerde zondagschoolpsalm wordt voor de dienst 
gezongen. Er wordt tijdens de bid- en dankdag een themadienst voor de kinderen gehouden. 
Ook tijdens de opening van het winterwerk en de afsluiting van de VakantieBijbelWeek is er 
aandacht voor de kinderen. Tweede paasdag wordt de dienst verzorgd door de kinderen van 
de gemeente. 
Buiten de kerkdiensten ontmoeten de kinderen de overige gemeenteleden tijdens de 
gemeentebarbecue, tijdens het koffiedrinken op de eerste zondag van de maand, op 
nieuwjaarsdag en tijdens de preekbespreking bij de start van het winterwerk. 
 

Catechese en zondagsschool:  
De zondagsschool verzorgt met de kinderen de viering van het kerstfeest voor de gemeente. 
Tijdens de zondagsschool en catechese maken kinderen contact met de predikant en 
leidinggevende gemeenteleden. De kinderen krijgen een persoonlijke uitnodiging voor 
catechese en zondagsschool. 
 

Jeugdwerk:  
In het jeugdwerk worden de kinderen actief betrokken om mee te doen met activiteiten. Er is 
een goede sfeer op de clubs. De jaarlijkse spaaractie werkt samenbindend, niet alleen voor 
het onderlinge contact tussen de kinderen, maar ook voor het contact tussen de kinderen en 
de overige gemeenteleden. Het jeugdwerk verzorgt de dienst op tweede paasdag. 
 

Missionair:  
Gemeenteleden worden opgeroepen actief betrokken te zijn bij de VakantieBijbelWeek door 
te bidden, te helpen, te kijken en er te zijn tijdens de afsluitingsavond en de afsluitingsdienst 
in de kerk. We nodigen alle kinderen die deel hebben genomen aan de VakantieBijbelWeek 
uit voor de afsluitingsdienst in de kerk en het koffiedrinken na deze dienst. Rand- en 
buitenkerkelijke kinderen worden persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de 
zondagschool, de catechese en het jeugdwerk. 

9.6.2 Knelpunten 

▪ Kinderen voelen zich niet betrokken bij de eredienst.  

▪ Kinderen van 3 tot 5 jaar vinden onvoldoende uitdaging op de kinderoppasdienst de stap 

naar de kerkdienst is te groot. 

▪ Er is te weinig achtergrondinformatie over de kinderen binnen het jeugdwerk. 

▪ Er is te weinig tijd om een goede band te laten groeien tussen leidinggevenden en 

kinderen. 

▪ Er zouden meer plekken kunnen zijn waarop kinderen en overige gemeenteleden elkaar 

ontmoeten en waar zij iets voor elkaar kunnen betekenen. 
 
 



20 
 

9.6.3 Beleidsvoornemens 

 
Hoge prioriteit  

▪ Ouders worden gestimuleerd positief betrokken in de gemeente te functioneren en 

daarmee voor hun kinderen een voorbeeldfunctie te vervullen. 

▪ De plekken waarop gemeenteleden en kinderen elkaar ontmoeten worden gebruikt om 

onderlinge contacten te bevorderen. Daarnaast wordt gekeken of er meer plekken nodig 

zijn waar jong en oud wat voor elkaar kunnen betekenen.  

 
Middel prioriteit  

▪ Het kind moet zich betrokken voelen bij de eredienst. De wijze waarop dit plaats zal 

vinden, vraagt deze beleidsperiode verdere bezinning. 

▪ Er wordt op de crèche meer uitdaging geboden aan kinderen van 3 tot 5 jaar. 

 
Lage prioriteit  

▪ Leidinggevenden zijn op de hoogte van relevante bijzonderheden van ieder kind.  
 

  



21 
 

9.7 Doelstelling 3 

Door Gods genade kan het kind God leren kennen en een levende relatie met Hem aangaan 
en onderhouden. Belangrijk hierbij is het dat het kind door geloofsopvoeding in gezin en 
gemeente geloof in het dagelijks leven integreert en hiervan getuigt. 
 

9.7.1 Wat doen we? 

 
Gezin:  
Er is ruimte in de gezinnen om over het geloof te praten. In de gezinnen wordt de 
geloofsopvoeding serieus genomen. Er wordt in veel gezinnen samen gezongen, gebeden 
en uit de bijbel gelezen. 
Door het voorbeeld dat de ouders geven, maken kinderen zich een christelijke levensstijl 
eigen. 
 

Gemeente en eredienst:  
Door de prediking worden kinderen aangemoedigd hun geloof in de dagelijkse praktijk te 
brengen en krijgen zij handvatten om dit te doen. Er zijn een aantal toerusting avonden 
geweest met het thema geloofsopvoeding. 
 

Catechese en zondagsschool:  
Op de zondagsschool wordt m.n. in de hoogste groepen aandacht besteed aan getuigen van 
je geloof d.m.v. Bijbelstudies, vragen en gesprek. 
 

Jeugdwerk:  
In het jeugdwerk is tijdens de Bijbelstudies, maar ook door de contacten tussen de leiding en 
de kinderen, veel aandacht voor de vraag hoe zij in hun eigen omgeving als christen kunnen 
leven. Een enkele keer vindt praktische toepassing plaats, o.a. de uitwisseling met 
Marokkaanse jongeren en een werkvakantie naar Roemenië. 
 

Missionair:  
Tijdens de VakantieBijbelWeek horen de kinderen wie God voor hen wil zijn in hun leven. 
 

9.7.2 Knelpunten 

▪ Kinderen vinden het moeilijk als christen te leven, als hen dat buiten hun vriendengroep 

plaatst of het hen op een andere manier wat kost. 

▪ Bij een aantal ouders leeft de vraag naar ondersteuning in de geloofsopvoeding, waarbij 

zij echter geen mogelijkheden kennen om hun vragen te stellen. 

▪ Steeds meer kinderen hebben een klein christelijk netwerk. 
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9.7.3 Beleidsvoornemens 

 
Hoge prioriteit  

▪ Ouders worden toegerust om hun kinderen te helpen om hun geloof te integreren in het 

dagelijks leven en hierbij zelf een voorbeeld te zijn. Hierbij kan gedacht worden aan 

toerustingsavonden, materiaal en het huisbezoek. 

▪ Clubwerk is erop gericht kinderen toe te rusten en te ondersteunen bij de gevolgen die 

hun keuzes als christen hebben op hun dagelijks leven in deze maatschappij. 

 
Middel  prioriteit 

▪ Tijdens het huisbezoek wordt nadrukkelijker aandacht besteed aan de kinderen en aan 

vragen die over de geloofsopvoeding bij de ouders leven. 
 
Lage prioriteit 

▪ Ouders worden bewustgemaakt van het positieve effect en belang van een christelijke 

school. 
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10. Beleidsvoornemens D.V. 2020 t/m 2024 

 
10.1 Beleidspunten hoogste prioriteit  

De onderstaande beleidspunten hebben vanuit de kerkenraad de hoogste prioriteit gekregen 
en zullen als eerste opgepakt worden: 
 
▪ We willen stimuleren dat we als gemeente met elkaar in gesprek blijven over 

veranderingen in de eredienst, zodat we elkaar beter begrijpen. Het principe ‘dat we door 
God aan elkaar zijn gegeven in de gemeente vinden we belangrijk’. We horen bij elkaar, 
ondanks onze verscheidenheid. 

▪ Bezinning op de evaluatie van het projectplan missionair werker 2016 – 2019. 
▪ Ouders worden gestimuleerd positief betrokken in de gemeente te functioneren en 

daarmee voor hun kinderen een voorbeeldfunctie te vervullen. 

10.2 Overige beleidspunten 
Hieronder staan per hoofdstuk de overige beleidspunten. Wanneer de bovenstaande zijn 
opgepakt zal de kerkenraad zich beraden welke er vervolgens zullen worden behandeld. 
 
De vierende gemeente: 

▪ Aandacht besteden aan de geloofsbeleving thuis en aan de dagelijkse omgang met God. 

Wij willen zoeken naar middelen om de koppeling tussen eredienst en de geloofsbeleving 

thuis sterker te maken. 

▪ Kinderen en jongeren horen bij de gemeente en dienen daarom een volwaardige plaats 

binnen de gemeente te krijgen. Kinderen en jongeren moeten aangesproken worden in 

de preek. Blijvend bezinning op de manier waarop dit vorm moet krijgen is dan ook nodig. 

▪ Wij willen heel duidelijk Bijbelkennis hoog op de agenda zetten. 

▪ We willen stimuleren dat we als gemeente met elkaar in gesprek blijven over 

veranderingen in de eredienst, zodat we elkaar beter begrijpen. Het principe ‘dat we door 

God aan elkaar zijn gegeven in de gemeente vinden we belangrijk’. We horen bij elkaar, 

ondanks onze verscheidenheid. 

▪ Wij willen het karakter van de avonddienst als leerdienst behouden, maar de inhoud 

koppelen aan een thema dat aan de hand van de Bijbel en, indien van toepassing, aan 

de hand van de Heidelbergse Catechismus wordt uitgediept. 

 
De pastorale gemeente: 
▪ Bezinning is nodig op de invulling van de huisbezoeken. 
▪ Toerusting voor nieuwe en ervaren ambtsdragers blijft wenselijk. 
▪ Bezinning op het jeugdpastoraat. In welke mate is hier behoefte aan en hoe zou dit 

ingevuld kunnen worden. 
 

De diaconale gemeente: 
▪ Gemeente actief betrekken bij invulling collectebestemmingen 
▪ Diaconaat onder de aandacht brengen in het algemeen, informatie voorziening 

verbeteren. 
▪ Werelddiaconaat onder de aandacht brengen in het bijzonder. Niet enkele noodhulp 

maar ook structurele hulp initiëren, bijv. vluchtelingen. 
▪ Samenwerking lokaal inventariseren en zo nodig uitbreiden (kernpunt; voormalig 

gemeente Maartensdijk) 
▪ Gemeente breed diaconaat stimuleren. Bijv. jeugddiaconaat/zendingsreizen. 
 
De lerende gemeente: 
▪ Methoden ontwikkelen en toepassen om meer kennis van de Bijbel en het geloof te 

stimuleren binnen de gemeente. 
 
De missionaire gemeente: 
▪ Bezinning op de evaluatie van het projectplan missionair werker 2016 – 2019. 
▪ Gemeente stimuleren haar missionaire taak te verstaan. 
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▪ Meer aandacht voor het zendingswerk in de gemeente. 
▪ Blijvende bezinning op de toegankelijkheid van onze gemeente voor buitenstaanders. 
▪ Zichtbaarheid van onze gemeente buiten de kerkmuren vergroten. 
 
Integraal Jeugdwerk: 
 
Hoge prioriteit  

▪ De preek wordt zowel ’s morgens als ’s avonds op een voor iedereen aansprekende 

wijze gebracht. (Hierbij horen actieve betrokkenheid van de hoorders, begrijpelijke taal, 

eigentijdse voorbeelden, verwerkingsmateriaal.)  

▪ Ouders worden gestimuleerd positief betrokken in de gemeente te functioneren en 

daarmee voor hun kinderen een voorbeeldfunctie te vervullen. 

▪ De plekken waarop gemeenteleden en kinderen elkaar ontmoeten worden gebruikt om 

onderlinge contacten te bevorderen. Daarnaast wordt gekeken of er meer plekken nodig 

zijn waar jong en oud wat voor elkaar kunnen betekenen.  

▪ Ouders worden toegerust om hun kinderen te helpen om hun geloof te integreren in het 

dagelijks leven en hierbij zelf een voorbeeld te zijn. Hierbij kan gedacht worden aan 

toerustingsavonden, materiaal en het huisbezoek. 

▪ Clubwerk is erop gericht kinderen toe te rusten en te ondersteunen bij de gevolgen die 

hun keuzes als christen hebben op hun dagelijks leven in deze maatschappij. 
 
Middel prioriteit  

▪ Er wordt nagedacht over structurele toerusting en coaching voor leidinggevenden, 

waardoor zij onder andere leren een open geloofsgesprek met de kinderen te voeren. 

▪ Er wordt nagedacht over de vraag hoe ouders toegerust kunnen worden om met hun 

kinderen bijbel te lezen en te bidden. Hierbij kan gedacht worden aan 

toerustingsavonden, materiaal, het huisbezoek en doopcatechese. 

▪ In de komende beleidsperiode wordt er een doorgaande lijn ontwikkeld, waarin 

vastgesteld wordt welke thema’s op welke plek aangeboden worden. Ook wordt er een 

lijn ontwikkeld met betrekking tot gebed, Bijbellezen en verwoorden van het geloof. 

▪ Er wordt nagedacht over hoe de overgang van Zondagsschool naar de catechisatie 

verloopt. 

▪ Het kind moet zich betrokken voelen bij de eredienst. De wijze waarop dit plaats zal 

vinden, vraagt deze beleidsperiode verdere bezinning. 

▪ Er wordt op de crèche meer uitdaging geboden aan kinderen van 3 tot 5 jaar. 

▪ Tijdens het huisbezoek wordt nadrukkelijker aandacht besteed aan de kinderen en aan 

vragen die over de geloofsopvoeding bij de ouders leven. 
 
Lage prioriteit  

▪ Tijdens de catecheseperiode leert een jongere de kernbegrippen van het christelijk 

geloof, zoals genade, rechtvaardigmaking en heiligmaking, en heeft een jongere kennis 

van de inhoud van de Heidelbergse catechismus. 

▪ Leidinggevenden zijn op de hoogte van relevante bijzonderheden van ieder kind.  

▪ Ouders worden bewustgemaakt van het positieve effect en belang van een christelijke 

school. 
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Bijlage A 

Notitie “Verbonden aan de gereformeerde belijdenis” 
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Bijlage B 

Convenant van Alblasserdam 

Uitgangspunt 
In het voorjaar van 2002 heeft het moderamen van de triosynode aangegeven dat op 12 december 
2003 het fusiebesluit in de hervormde synode in stemming wordt gebracht en bij aanvaarding per 1 
mei 2004 de kerkorde van de verenigde kerk van kracht zal zijn. Inmiddels wordt er door velen 
gesproken over de vraag welke positie er ten aan zien van de kerkfusie moet worden ingenomen. De 
kerkenraden zullen zich in dit jaar moeten uitspreken welke weg voor Gods Aangezicht begaanbaar is. 
Allerwegen wordt gesproken over breuken en scheuren, die dwars door de gemeenten heen dreigen 
te gaan lopen. Kerkenraden voelen zich verantwoordelijk voor de gehele gemeente(n), die krachtens 
hun ambtelijke ja-woord aan hun zorg is toevertrouwd. Vanwege deze verantwoordelijkheid en grote 
zorg willen wijal het mogelijke in het werk stellen om in de kerkelijke verwarring van onze tijd de 
eenheid te bewaren in de gemeenten. Wijwillen met dit voorstel de kerkelijke weg gaan, dat wil 
zeggen de weg van de ambtelijke vergaderingen van kerkenraden en classes.  

Convenant 
De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort. 
Bovengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een convenant waarin gemeenten, die in de 
klassiek-gereformeerde zin hervormd zijn, zich kunnen verenigen. Aan het convenant ligt in iedere 
afzonderlijke gemeente een beleidsplan ten grondslag. In dit beleidsplan spreekt de kerkenraad 
namens de gemeente uit dat zij zich gebonden weet aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde 
Woord van God, aan de oecumenische symbolen van de Kerk en aan de gereformeerde 
belijdenisgeschriften van de Kerk, conform artikel X van de hervormde kerkorde. Hiermee geven de 
gemeenten aan dat de binding aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften voor 
hen de enige deugdelijke basis is voor hun kerk-zijn. Met Gods hulp zullen zij weerspreken en weren 
alles wat in strijd is met dit belijden. Als gemeenten, ontstaan uit de gereformeerde reformatie 
aanvaarden zij niet zondermeer de Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther en 
aanvaarden zij niet de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

Het bewaren van de eenheid 
De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente de eenheid te 
bewaren. Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers voor het Aangezicht Gods niet te 
verantwoorden (Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als gemeenten zomaar laten meevoeren in de SOW-
kerk, zal dit – onzes inziens – onvermijdelijk leiden tot breuken en scheuren in en tussen gemeenten. 
Daarom zoeken zij als gemeenten ook elkaar vast te houden op basis van Schrift en belijdenis. Het 
convenant is daarom een verband waardoor gemeenten elkaar in de kerkelijke verwarring 
vasthouden. Het convenant wil geen kerkpolitieke factor zijn, maar wil een bundeling van gemeenten 
zijn die door de synode in de onmogelijke positie van “wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee” 
terecht zijn gekomen. Wanneer de Kerk onverhoopt besluit tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het 
convenant gesloten hebben, zelf geen actie ondernemen om los te raken van het kerkverband. Deze 
keuze zou immers onherroepelijk leiden tot scheuringen binnen gemeenten. Aan de andere kant laten 
zij de synode weten dat de SOW-kerk niet kan rekenen op hun instemming met het geheel van de 
nieuwe kerkorde, zoals die op dit moment voorligt.  

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend 
aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de 
christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend 
voor leer en leven. In de beide sacramenten, t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening 
van de heilige doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en 
de verbondstrouw van God. De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals 
neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische 
Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De 
gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het 
voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, 
de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding 
worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. 
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord 
en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken 
willen en mogen worden. 
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1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan 
de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van 
de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat 
hiermee in strijd is, verwerpen. Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, 
aanvaarden wij daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van 
Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus Christus om 
ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de 
gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen. 
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van Jezus 
Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente 
belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke 
zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met 
Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten. 
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel 
ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden 
mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest. 
5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van 
God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn niet 
bijbels en daarom censuurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen 
die deze instelling van God ontkrachten. 
6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige 
dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en 
verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus. 

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods 
Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door 
verwereldlijking. 

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons 
Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods. 

Wat betekent dit in de praktijk? 
De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de huidige basis van 
Schrift en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel de kerk waarachtig belijdende kerk zal zijn, 
levend overeenkomstig het Woord van God. Omdat wij met dit voorstel de kerkelijke weg, de weg van 
de ambtelijke vergaderingen bewandelen, ligt de coördinatie van het convenant o.i. op de weg van de 
classes. 

De rol van de classis 
Vanuit haar verantwoordelijkheid leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort ziet de 
classis het als haar taak dit convenant te coördineren. 

Namens het breed moderamen der classis Alblasserdam 
W. van. Weelden (Preses) en A.F. Kaars (Scriba) 

 

 


