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0 Inleiding
In dit beleidsplan beschrijft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Linschoten hoe er gewerkt
wordt aan de opbouw, het leven en het werken in de gemeente. De kerkenraad verwoordt de visie
op de gemeente, de uitwerking van de hoofdtaken die de gemeente heeft en welke nieuwe
ontwikkelingen er zijn. We beogen daarmee uitleg te geven van het beleid aan gemeenteleden en
continuïteit te bieden in het werk van de kerkenraad. Dit beleidsplan heeft betrekking op de jaren
2019-2024.
Een beleidsplan geeft hoofdlijnen. Het is niet bedoeld om alles tot in detail te regelen. Dat zou ook
niet goed zijn, want het plan is niet allereerst bedoeld om zoveel mogelijk vast te leggen, maar juist
om de richting aan te geven waar we naar toe willen. Dit gezegd hebbend, hebben we ook onze
principiële uitgangspunten bepaald en aangegeven welke besluiten uit het verleden daaraan ten
grondslag liggen.
Dit beleidsplan beschrijft alle facetten die voor de gemeente belang zijn. Thema’s die aan de orde
komen zijn: 1) identiteit van de gemeente, 2) structuur en werkwijze van de kerkenraad, 3) eredienst
en liturgie, 4) pastoraat, 5) vorming en toerusting, 6) jeugdwerk, 7) zending, 8) evangelisatie,
9) diaconaat, 10) beheer en financiën en 11) communicatie. Binnen elk thema wordt allereerst
gezocht naar een Bijbelse visie. Binnen deze kaders beschrijft dit plan vervolgens de huidige situatie.
Elk thema wordt afgesloten met een aantal doelstellingen en beleidsvoornemens die we in de
komende periode graag gestalte geven.
Als kerkenraad weten we ons bij al het werk en bij alle plannen volledig afhankelijk van Gods
onmisbare zegen. Het is ons gebed dat dit beleidsplan dienstbaar mag zijn aan de instandhouding en
verdere opbouw van Zijn gemeente.
Kerkenraad Hervormde Gemeente Linschoten
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1 De Gemeente
“Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. Overeenkomstig de
genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een
ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan
een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. " (1 Kor. 3:9-11).
1

De gemeente van Christus bestaat uit allerlei verschillende mensen die elkaar niet hebben gezocht,
maar die bij elkaar zijn gebracht door de Geest van Christus, geroepen om Gods Woord te horen en
te verkondigen en van daaruit te leven tot Gods eer. De geloofsgemeenschap bestaat bij de gratie
van Gods genadeverbond. Zoals de oproep tot geloof en bekering geklonken heeft onder de OudTestamentische bedeling van het genadeverbond, zo mag die ook klinken in de NieuwTestamentische bedeling. En zoals Israël in het Oude Verbond betekenis had voor de volken en nog
heeft, zo mag ook de gemeente van het Nieuwe Verbond dat in Woord en daad hebben voor haar
omgeving. De Heere God schakelt gemeenteleden in voor de opbouw en het in standhouden van de
gemeente. Hij is het die Zijn gemeente bewaart, Die kracht geeft en heel veel gaven, die ingezet
mogen worden tot opbouw en uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Gemeenteleden zijn Gods
medearbeiders.

1.1 Missie
De missie zegt iets over de opdracht van de gemeente, de Bijbelse roeping.
Onze missie is gebaseerd op het geloof dat Jezus Christus het Hoofd is van de gemeente. Zijn
gemeente is Zijn lichaam. Door Zijn sterven en opstanding heeft Hij het heil verworven: de
verzoening voor Israël en de volkeren. Door Zijn Woord en Geest deelt Hij, wereldwijd en de eeuwen
door, dat heil uit aan mensen. Wij worden opgeroepen tot geloof en bekering. Iedere gelovige is
persoonlijk verbonden met Jezus Christus. Christus is het Hoofd en de gelovigen zijn leden van Zijn
lichaam. Onderling zijn de gelovigen met elkaar verbonden. Hoofd en leden van één lichaam.
Omdat dit de basis is, hebben we een roeping die we kunnen onderscheiden in drie elementen
aspecten:
 Het dienen van God waarin onder andere gehoorzaamheid en lofprijzing tot uiting komen;
 Het dienen van elkaar waarbij gedacht kan worden aan onderling pastoraat en gemeenteopbouw;
 Het dienen van de naaste door verkondiging en ondersteuning.
Deze elementen geven aan dat de gemeente enerzijds een interne taak heeft: de gerichtheid op God
en elkaar. Om persoonlijk en als gemeente te leven uit Zijn genade.
Anderzijds heeft de gemeente ook een externe taak in de wereld. De gemeente is uitvalsbasis om
met het Woord de wereld in te gaan en christelijke barmhartigheid te betonen.

1.2 Profiel
Het profiel beschrijft de geschiedenis, de identiteit en de samenstelling van de gemeente en bevat
een analyse van hoe de gemeente wordt ervaren.
1.2.1 Geschiedenis
Al omstreeks 1270 was er sprake van een kerkgebouw waar de gemeente samenkwam. Tot 1625
behoorde het kerkgebouw, en daarmee ook de gemeente, tot de Rooms Katholieke Kerk. In 1625
ging de gemeente, o.l.v. haar eerste gereformeerde voorganger, over tot de Reformatie. Vanaf die
tijd mogen we spreken van de Hervormde Gemeente Linschoten.

1

Gemeente in beweging. Opzoek naar een Bijbelse visie, Aart Peters (2009) | Inleiding beleidsplan 2010-2013

6

1.2.2 Identiteit
Als Hervormde Gemeente Linschoten weten wij ons onderdeel van het ene lichaam van
Jezus Christus. Wij staan in de gereformeerde traditie binnen het protestantisme, waarbij wij
ons verbonden weten met de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk.
Als gemeente willen wij ons richten naar de Bijbel als Gods Woord, waarbij we nauwe aansluiting
zoeken bij de gereformeerde belijdenisgeschriften. Dat kleurt de eredienst en andere activiteiten,
waarbij naast de versterking van het persoonlijk geloof en de onderlinge band, het christen zijn in ons
dorp en het getuige zijn van Christus in deze tijd centraal staan.
Het profiel van onze gemeente kenmerkt door een (overwegend) ‘klassiek calvinistische profiel 2 :
“Centraal staat de Woordverkondiging die cirkelt rondom Christus, Zijn verzoenend lijden en sterven en
Zijn opstanding. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging vormen een vast onderdeel van de eredienst.
Er is verbondenheid met de klassieke belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) en met de traditie van de kerk. De Psalmen
worden graag en veel gezongen in de kerkdienst. De liturgie is sober en de preek staat centraal.
Begrippen als bekering, wedergeboorte, groeien in geloof en een persoonlijke relatie met God
kenmerken de gemeente”.
1.2.3 Plaats binnen de Protestantse Kerk in Nederland
Sinds 1 mei 2004 is de Hervormde Gemeente te Linschoten onderdeel van de Protestantse kerk in
Nederland. Als gemeente, die zich rekent tot de Gereformeerde Bond, zijn we met gemengde
gevoelens meegegaan toen de PKN tot stand kwam. Ziende op Gods trouw en hopende op zijn
voortdurende ontferming over Zijn Kerk weten we ons geroepen ook in de PKN onze plaats in te
nemen. Bij het verenigingsbesluit heeft de synode tegelijk een 'verklaring' gevoegd. Een plaatselijke
kerkenraad mag middels die verklaring uitspreken dat zij zich in het bijzonder verbonden weet met
de belijdenissen van de gereformeerde traditie, en dat zij daarop het geheel van de kerk zal blijven
aanspreken. De inhoud van de verklaring staat vermeld in de plaatselijke regeling.
1.2.4 Inrichting van het gemeenteleven
Voor de kerkenraad is het uitgangspunt voor de inrichting van het gemeenteleven dat alles gericht is
op de erkenning van de Drieenige God als de Vader, Die de wereld heeft geschapen en nog bestuurt
en regeert, de Zoon Jezus Christus, gegeven als exclusieve zaligmaker tot verlossing en verzoening
van onze zonden en de Heilige geest, Die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, Die
ons geloof wil schenken en ons leven vernieuwt.
De drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid dient in het leven van de gemeente op evenwichtige
wijze aan de orde te komen, evenals de betekenis van het verbond.
1.2.5 Samenstelling
Eind december 2018 kent onze gemeente 958 ingeschreven leden. Er zijn 556 personen te definiëren
als meelevend. De verhouding man/vrouw is vrijwel gelijk. Wel is zichtbaar dat ook binnen onze
gemeente in Linschoten het ledental licht terugloopt. Vanaf 2012 tot 2019 is een daling van ca. 15%
zichtbaar van het aantal ingeschreven leden. Ook het aantal belijdende leden is afgenomen met
13,9%. We zien dat veel jongeren het doen van belijdenis uitstellen. De waarde van het doen van
belijdenis wordt niet ervaren of men twijfelt om zich als belijdend lid aan onze kerk en gemeente te
verbinden.

2

Bronnen voor Beleid, PKN (mei 2012)
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Betreffende de leeftijdsopbouw van de gemeente zijn enkele zaken op te merken. Allereerst mogen
we dankbaar zijn voor een groot aantal meelevende gemeenteleden in de leeftijdscategorie van 0-23
jaar. Dit betreft 34% van de meelevende gemeenteleden.

Tegelijkertijd is leeftijdscategorie rond de 30 jaar sterk ondervertegenwoordigd. Uit een eerste
analyse komt naar voren dat een deel van deze categorie niet meer kerkelijk meelevend is, anderen
zijn overgestapt naar een ander kerkverband of andere PKN-gemeente. Weer anderen zijn verhuisd
vanuit Linschoten. We zien gelukkig ook dat jonge stellen van elders in Linschoten komen wonen en
trouw met onze gemeente gaan meeleven.
Tenslotte moet vermeld worden dat de categorie 0-2 jaar ondervertegenwoordigd is. Dat blijkt ook
uit het beperkte aantal dopelingen de laatste jaren en lijkt een direct gevolg van de
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ondervertegenwoordiging van de leeftijdscategorie rond de dertig.
1.2.6 Hoe de gemeente wordt ervaren
Wat is zegenrijk, waar zijn we dankbaar voor?

“

Gemeente. We zijn dankbaar dat we in Linschoten een gemeente mogen hebben,
waarin we als leden van Christus’ Gemeente bij elkaar zijn gebracht en aan elkaar zijn
gegeven om Zijn woord te horen, te verkondigen en van daaruit te leven tot Zijn eer.
- Bijbelgetrouw. We zijn dankbaar voor de inhoudelijk gedegen exegese en Bijbeluitleg, die
wekelijks mag doorklinken in de eredienst. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging vormen
daarbij een vast onderdeel van de eredienst.
- Betrokkenheid. De betrokkenheid van de gemeenteleden bij de gemeente is groot. Zo
vervullen veel gemeenteleden een vrijwilligersfunctie in het jeugd- en kring- of
commissiewerk. Ook kunnen -op een enkele uitzondering na- vacatures in de kerkenraad
relatief snel worden opgevuld. Ook in financiële zin is betrokkenheid van de gemeente groot.
- Gemeenteopbouw. In de opbouw van de gemeente hebben we relatief veel jonge gezinnen
met kinderen. De gemeente heeft ook relatief veel jeugd en jongeren. 34% van de
meelevende leden is jonger dan 23 jaar.
- Bloeiend gemeenteleven. Buiten de erediensten om is er een groot aanbod van activiteiten
in kring- en clubwerk waarin gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten.
- Tentdagen. Al vele jaren wordt er in de zomervakantie een Vakantiebijbelweek
georganiseerd: de tentdagen. Deze worden door veel kinderen bezocht en is ook bij uitstek
een evangelisatiemiddel. Ook werken de inzet en ontmoetingen rond deze dagen voor de
gemeente samenbindend.

Waar hebben we zorgen over, waarin willen we groeien?
In de vorige beleidsperiode is naar aanleiding van het HGJB-onderzoek in de gemeente in 2013 een
aantal zorgpunten benoemd. Daar zijn toen speerpunten uit afgeleid en later ook invulling aan
gegeven. Deze punten zijn daarmee niet zonder meer verleden tijd. Om hier bewust van te blijven,
vermelden we de volgende punten:

“

- Prediking. In de eredienst neemt de Woordverkondiging een belangrijke plaats in; een
uitgangspunt dat binnen de gemeente breed wordt gedragen. Dankbaarheid is er voor de
inhoudelijk gedegen exegese en Bijbeluitleg. Tegelijkertijd geeft een deel van de
gemeenteleden aan regelmatig een praktisch element in de prediking te missen, waardoor
de kerkdienst soms ver afstaat van het dagelijkse leven. Verschillende ouders van kinderen in
de tienerleeftijd geven aan dat de sfeer en invulling van de eredienst niet of nauwelijks raakt
aan de belevingswereld van hun kinderen. Tegelijkertijd vinden diverse jongeren de preek
soms moeilijk om te volgen. Dit houdt deels verband met de taal van de psalmen en in de
prediking. Deze sluit steeds minder aan bij huidige generatie. Niet alleen zijn sommige
woorden verouderd, maar soms zijn ze ook van betekenis veranderd waardoor met name
kinderen en jongeren ze niet of verkeerd begrijpen. Jongeren hebben behoefte om
aangesproken te worden in de kerkdienst.
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Jongeren die dreigen af te haken. Hoewel onze gemeente relatief veel jeugd heeft,
moeten we onderkennen dat er onder de jongeren, bij het ouder worden, een
percentage afhaakt. Soms vertrekken ze naar een andere gemeente maar het gebeurt ook
dat zij het geloof vaarwelzeggen. Met een zekere verlegenheid stellen we vast dat onze
gemeente helaas niet voor alle jongeren meer een geestelijk thuis is. Bij meerdere ouders,
met name ouders van (jonge) kinderen, is dit een zorgpunt, en zij vragen gerichte aandacht
voor de jongeren, in een taal en vorm die meer aansluit bij de belevingswereld van de
jongeren. Dit heeft veel te maken met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij (zie
1.3.2), waar we als kerk in de voorbije jaren mogelijk onvoldoende op hebben ingespeeld.
Gemeenteopbouw. In de leeftijdscategorie van 25-30 jaar is ondervertegenwoordiging
zichtbaar, evenals kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar.
Geloof in het gezin. Uit gesprekken met ouders/opvoeders blijkt dat men zelfstandig vorm
geeft aan de geloofsopvoeding door middel van onder andere Bijbellezen en gebed.
Tegelijkertijd leeft onder sommige (jonge) ouders een verlangen naar meer begeleiding
vanuit de kerk in het vormgeven van geloofsopvoeding in de huiselijke setting. Ouders van
tieners worstelen geregeld met het ter sprake brengen van geloof in het gezin. Ook tienerleidinggevenden geven aan dat het lastig is om inhoudelijk met tieners in gesprek te zijn.
Geloofsgesprek. Tieners en jongeren geven aan behoefte te hebben aan
gemeenteleden die eerlijk en oprecht durven te spreken over hun persoonlijk geloofsleven.
In praktijk blijken er maar weinig contacten te zijn tussen jongeren en ouderen waarin
gesproken wordt over het geloofsleven. Tegelijkertijd leeft er breed, onder jongeren en
ouderen, een verlangen naar een praktisch en zichtbaar geloof. Men wil toegerust worden
om in het dagelijkse leven het geloof vorm te geven in de navolging van de Heere Jezus
Christus. Reeds in de vorige beleidsperiode hebben we dit onderkend en meerdere
momenten gecreëerd voor intergeneratieve ontmoetingen bij o.a. preekbesprekingen,
opening winterwerk en catechisatie. Dit wordt als zeer waardevol ervaren en daarom willen
we dit in de komende beleidsperiode continueren.
Jeugdwerk. Binnen de Hervormde Gemeente Linschoten worden diverse
jeugdwerkactiviteiten georganiseerd. Diverse actief betrokken gemeenteleden geven aan dat
de hoeveelheid aan activiteiten als ‘overweldigend’ wordt ervaren. Deze activiteiten worden
georganiseerd door een betrokken groep vrijwilligers. Tegelijkertijd blijkt het moeilijk om
nieuwe of extra vrijwilligers te vinden die taken binnen het jeugdwerk op zich willen nemen.
De hoeveelheid aan activiteiten geeft gezinnen de ruimte om te kiezen voor specifieke
activiteiten. Uit gesprekken blijkt dat vooral de aanwezigheid van (bekende) leeftijdsgenoten
van belang is in de beslissing om deel te nemen aan een activiteit. Tegelijkertijd hebben veel
jongeren het gevoel dat de gemeente en de kerkdienst op zondag relatief ver afstaan van het
jeugdwerk.
Andere punten van aandacht:
- Verschil in belevingen en visies is in de loop der tijd groter geworden.
- Terugloop in 2e kerkdienst (en dat is niet alleen jeugd)
- Invloed van secularisatie, wat zich uit in omgang met social media, omgang met
relaties/seksualiteit. Maar denk ook aan omgang met zondagsrust, en materialisme.
- Gebedsleven en Bijbellezen staat onder druk, en zondebesef neemt af.
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Daarnaast:
Kerk zijn in ons dorp. In Linschoten bestaat binnen de PKN naast de Hervormde Gemeente te
Linschoten ook de Protestantse Gemeente van Linschoten. Het afzonderlijk bestaan van
beide gemeenten heeft te maken met de verschillen die van oudsher tussen beide
gemeenten bestaan.
Ondanks de verschillen die er zijn tussen de kerkgenootschappen willen we streven naar een
goede verstandhouding met elkaar. We willen daarin meer dan voorheen zoeken naar de
overeenkomsten die we met elkaar hebben vanuit het christelijk geloof. Onze drijfveer is dat
we gezamenlijk kerk willen zijn voor het dorp, om zo op een positieve manier iets van het
Evangelie te laten zien aan hen die het (nog) niet kennen. Hierbij willen we opmerken dat we
het belangrijk vinden dat hierbij de eigen identiteit van de gemeentes wordt gerespecteerd.
Een en ander geven we gestalte door een jaarlijks gesprek tussen de moderamina. Hierin
komen thema’s als de Week van Gebed, de scholendienst, de tentdagen, gemeenteavonden
en sociaal-maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Genoemde activiteiten willen we
wederzijds vermelden via onze communicatiekanalen.
Er kunnen naast de bovengenoemde initiatieven vanuit beide gemeente(n) ook andere
ontstaan. In die gevallen zal de kerkenraad zich hierover buigen om - met het oog op de
eigen identiteit - tot een juiste besluitvorming te komen.

1.3 Context
De context beschrijft de omgeving, trends en ontwikkelingen van de maatschappij waarin de
gemeente zich beweegt.
1.3.1 Woonomgeving
Sinds 1 januari 1989 behoort Linschoten tot de burgerlijke gemeente Montfoort. Gelegen in het
rustige Utrechtse weidegebied en met zijn goede autosnelweg- en treinverbindingen (via Woerden)
naar verschillende plaatsen in de Randstad, is dit dorp een aantrekkelijke woonplaats voor forensen.
Ondanks de uitbreidingen heeft Linschoten haar dorpse karakter behouden. Het aantal inwoners van
Linschoten bedraagt naar schatting 3.500. Linschoten kan onderscheiden worden in een zestal
gebieden: de dorpskern, het buitengebied, wijk “Noord” (1960-1970), wijk “Rapijnen” (1970-1980),
wijk “Overvliet” (1982-2000). en wijk Voorvliet (2015-2018).
1.3.2 Trends en ontwikkelingen in de maatschappij...met weerslag op de kerk
Gemeenteopbouw functioneert altijd in de cultuur en de tijdsgeest werkt altijd in op de praktijk van
de kerk. Welke ontwikkelingen zien we3?
Culturele verandering. In de twee eeuwen die achter ons liggen, zien we een overgang van een
agrarische samenleving naar een dienstenmaatschappij. In de dienstenmaatschappij van vandaag
geldt: ‘ik vraag, u draait’, ‘wij willen, u geeft’. Gemeenteleden zijn mondiger, benoemen wensen
richting kerkenraad en verwachten inwilliging. In een kerk waarin veel dingen van bovenaf zijn
geregeld, zoals een dominante plek van de predikant en een liturgie die nagenoeg vastligt, ervaren
twintigers en dertigers de kerk als ‘strak’. Er is sprake van vervreemding van de kerk als instituut, van
de kerkelijke belijdenissen en van de kerkelijke liedcultuur: psalmen en gezangen. Mensen verlangen
3

Bron: ‘Hervormd en evangelisch’, Ds. P. Nobel, De Waarheidsvriend (7 maart ’13)
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naar lossere vormen, met meer ruimte voor eigen inbreng en talenten.
Nieuwe leren. In het onderwijs kennen we een nieuwe manier van leren. Dat is interactief en
minder gericht op het overdragen van informatie en het onthouden ervan. Het gaat erom dat je
leert door het delen van de lesstof met elkaar en door ervaringen uit te wisselen. In de
traditionele kerkdienst is het allesbehalve interactief. De dominee doet alles en jij moet stil gaan
zitten. De preek, zo ervaren velen, is een monoloog met veel uitleg over de tekst die niet
relevant is voor het dagelijks leven. En de toepassing blijft vaak steken in algemeenheden.
Mensen missen de aandacht voor het concrete, alledaagse leven als christen. Er is een
verlangen naar samenkomsten waarin God beleefd wordt in getuigenis, aanbidding en liederen
waarin de eigen beleving volop de ruimte krijgt.
Taal. De taal verandert onder invloed van de internetmaatschappij en social media.
Internetboodschappen zijn over het algemeen kort, krachtig en aansprekend. Gevolg is dat aan
onze lees- en spreektaal ook andere eisen worden gesteld: het moet kort en krachtig zijn,
eenvoudig te begrijpen, aanspreken, voorzien zijn van voorbeelden. De taal die in de kerk
gesproken wordt, ervaren gemeenteleden als taal uit een verleden tijd, een verheven taal, met
moeilijke woorden en lange zinnen. Het gevolg kan onder andere zijn dat je je steeds moeilijker
kunt concentreren tijdens een preek, zeker als niet gezegd wordt wat je graag wilt dat gezegd
wordt. Oude vertalingen van psalmen en gezangen worden in deze tijd minder goed begrepen.
Ontmoeting. In onze internetmaatschappij, waarin iedereen achter zijn smartphone, tablet of PC
zit, wordt het ondertussen wel steeds killer en daarom zoeken veel van onze gemeenteleden juist
warmte in de kerkelijke gemeente. Men ervaart eenzaamheid, onzekerheid en juist daarom wil men
elkaar graag ontmoeten. Zingen, lezen, praten, ervaringen uitwisselen aan de hand van de Bijbel. In
de kerkelijke gemeente zien we een afname van preekbesprekingen en een toename van
gemeentedagen en barbecues.
Zelfontplooiing. In deze individualistische diensten- en internetmaatschappij worden alle kaarten
gezet op het unieke van de mens zelf, op zijn eigenheid en op zijn beleving. Een optimistisch
mensbeeld is de bron daarvan. Je moet vooral jezelf zien te ontplooien en je daarbij niet laten
hinderen door de ballast van opvoeding, medemensen of instanties en instituten. In de kerk zien we
een nadruk op het schepsel-zijn van de mens: in Gods ogen ben ik oké en daarom mag ik me
ontwikkelen volgens Zijn plan en mijn eigen gaven ontdekken en inzetten.
Belevingscultuur. In onze tijd is er sprake van een sterke oriëntatie op gevoelens, ervaringen,
emoties. Onze belevingscultuur heeft te maken met een directe tegemoetkoming aan
lichamelijke en geestelijke behoeften. Velen meten de zin van het leven hieraan af. De norm ligt
in de mens: wat goed vóelt, ís goed. Deze oriëntatie is in de kerk ook merkbaar: er moet wat te
beleven zijn.
Maatschappelijke druk. Mensen worden constant beoordeeld op wat ze wel en niet kunnen, wat ze
gepresteerd hebben en hoe ze eruitzien. Een gezin onderhouden, relaties aangaan, er dag in dag uit
zijn op je werk, er goed uitzien, kortom: op een bepaalde leeftijd ergens staan in het leven wordt als
normaal beschouwd, maar is dit niet voor iedereen. De verwachtingen en bijkomende problemen
blijven elkaar soms opstapelen en eisen een constant flexibele mens die deze problemen het hoofd
biedt. Door het toenemend aantal verplichtingen zien we dat de (geloofs)opvoeding van kinderen
onder druk komt te staan, alsmede een toename van het aantal huwelijksproblemen. Dit geldt
grotendeels ook voor onze jongeren. Ze hebben te maken met prestatiedruk in studie en werk en ook
vanuit sociale media als Instagram en Snapchat ondervinden ze veel druk door wat men daar van
elkaar ziet; dit schuurt vaak met hoe men zich werkelijk kan voelen. Studieschulden en de hoge
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prijzen op de woningmarkt voeren de druk verder op. Door de maatschappelijke druk is er
ook te weinig rust, tijd voor bezinning en de dagelijkse omgang met God. De invulling van
de zondag verandert, en daarmee ook trouw in de kerkgang.
Andere belangrijke trends zijn de vergrijzing, ontkerkelijking, het afnemende vrijwilligerswerk in de
samenleving en het verlies van tradities. De kerkgrenzen vervagen daarbij en de netwerksamenleving
manifesteert zich ook binnen de kerk. Er is minder oog voor dogmatische verschillen en mensen
voelen zich minder verbonden met één gemeente of kerkgenootschap. Ook wij signaleren een
toenemende aantrekkingskracht van evangelische bewegingen en andere kerkgenootschappen.

1.4 Visie
De visie beschrijft onze kijk op de toekomst. Deze is opgebouwd vanuit onze missie (Bijbelse
opdracht), profiel (identiteit) en context waarin we leven en is richtinggevend voor het beleid van
de komende jaren.
De Hervormde Gemeente Linschoten wil graag herkend worden als:
“Een geloofsgemeenschap die bestaat bij de gratie van Gods genadeverbond. Geroepen om
Gods Woord te horen en te verkondigen en van daaruit te leven tot Gods eer. Zij zoekt naar de
diepere verworteling van de Bijbel en verlangt ernaar gereformeerd te zijn in deze tijd.”
Vanuit dit verlangen hebben we voor de beleidsperiode 2019-2024 een viertal speerpunten
benoemd, die richting geven aan het beleid van de onderliggende deelterreinen. In het vorige
beleidsplan hadden we ook als speerpunten het investeren in sterk jeugdwerk en investeren in
bezinning over invulling van de eredienst. Deze speerpunten zullen nog steeds aandacht krijgen
ook in de komende periode.
1.4.1 Investeren in het samen Gemeente zijn
De Kerkelijke gemeente is pluriform. Van origine is de diversiteit aan gemeenteleden binnen de
Hervormde kerk al decennialang een bekend fenomeen. Diversiteit geeft ook kleur aan een
gemeente. Diversiteit hoeft echter niet te leiden tot groepsvorming. Door de diversiteit heen mogen
we elkaar juist kennen in Christus de opgestane Heere. Dit ‘elkaar verstaan’ kan gestalte krijgen
d.m.v. geloofsgesprekken tussen ouderen en jongeren. In het samen gemeente zijn is het belangrijk
dat we onze basis kennen. Wat belijden we eigenlijk als kerk? Waar staan we voor? Tegen
vervlakking en om o.a. geloofsgesprekken een diepere dimensie te geven, is de kerkenraad
voornemens in de nieuwe beleidsperiode te blijven investeren in de overdracht van Bijbelkennis en
(kennis) van de Gereformeerde traditie middels prediking, catechese, clubwerk en kringen. Naast
geloofsgesprekken wil de kerkenraad ook investeren in ondersteuning van ouders bij de
geloofsopvoeding en het geloofsgesprek binnen de gezinnen
1.4.2 Zichtbaarheid op het dorp
In de afgelopen beleidsperiode lag de focus vooral op de eigen gemeente. Als gemeente van Christus
zijn we geroepen om de rijkdom van het Evangelie uit te dragen in Woord en Daad. In onze
Hervormde Gemeente willen we daarom ook gestalte geven aan onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Via ‘Hart en handen’, Stichting OPA, het beheren van begraafplaats en
mortuarium, openstelling van de kerk op open monumentendag en de organisatie van
lunchconcerten nemen we onze verantwoordelijkheid en weten we ons betrokken op de
samenleving. De basis hiervan ligt in de liefde tot God en onze naaste. Ook in de komende
beleidsperiode willen we bovenstaande items continueren en zo nodig uitbreiden.
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1.4.3 Het Wingerdrenovatieplan
In januari 2018 is de commissie vernieuwing Wingerd ingesteld ter ondersteuning van de
kerkrentmeesters. De commissie bestaat momenteel uit 12 leden en ondersteunt de
kerkrentmeesters o.a. bij het voeren van gesprekken met de burgerlijke gemeente Montfoort en de
architect, met als doel te komen tot een verantwoord renovatieplan voor ons wijkgebouw
In de kerkenraadsvergadering van Juni 2019 is een mandaat gegeven aan het college van
kerkrentmeesters wat betreft de voortgang in het proces betreffende het Wingerdrenovatieplan.
In de komende beleidsperiode zullen de renovatie van ons wijkgebouw, verkoop van de pastorie en
het bouwen van een nieuwe pastorie speerpunten zijn. De gemeenteleden zullen op de hoogte
gehouden worden voor wat betreft de vorderingen in het totale proces.
1.4.4 Blijven bij de Bron
In een tijd van secularisatie, culturele veranderingen en maatschappelijke druk is het noodzakelijk
om bij de Bron Jezus Christus te blijven. De manier waarop we dat mogen doen, vinden we in het
prille begin van de kerk. Handelingen 2:42 beschrijft: “en zij volhardden in de leer van de apostelen en
in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden“. Lezen uit de Heilige Schrift, uitleg
hiervan in de erediensten, deelname aan de sacramenten en gebed om Gods Geest zijn cruciaal om
aan de Bron verbonden te blijven. Daarnaast werken persoonlijke stille tijd, bezoek aan Bijbelkringen,
onderlinge geloofsgesprekken tussen jongeren en ouderen mee om met Christus verbonden te
blijven en Hem beter te leren kennen. Door te volharden in de zaken waar Handelingen het over
heeft kunnen we, geleid door de Heilige Geest, gemeente van Christus zijn en blijven.

1.5 Beleidsvoornemens
De komende beleidsperiode worden de volgende punten opgepakt:




Stimuleren onderlinge ontmoetingen en intergeneratieve geloofsgesprekken.
Van betekenis zijn voor de lokale gemeenschap om Gods liefde door te laten klinken.
Stimuleren van Bijbellezen, gebed, kerkgang, persoonlijke stille tijd en bezoek van
Bijbelstudiekringen. We staan open voor opties om opnieuw een gebedskring vorm te
geven.
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2

De Kerkenraad

2.1 Visie
Christus regeert Zijn gemeente middellijk, door de dienst van mensen: de ambtsdragers. Zij vormen
de kerkenraad. In de gereformeerde traditie gaat de instelling van het ambt terug op de bemoeienis
van God met ons. Hij vraagt naar ons. Hij komt tot ons in Zijn Woord door middel van de prediking
van het Evangelie. Keer op keer wil Hij naar ons omzien. Zo stelt God Zich in Christus in de ambten
present in de gemeente en wil Hij – door middel van de ambtsdrager - voor Zijn gemeente de Herder
zijn om het verlorene te zoeken. Hierin komt het bijzondere karakter van het ambt naar voren. Het
ambt is geen instelling van mensen of een functie in de gemeente, maar Gods zoekende liefde om te
behouden. Christus heeft - om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat
haar in Hem geschonken is - de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in
het midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote
verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de
gemeente.
De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen en diakenen, is:
 verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de
sacramenten;
 geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen die tot de gemeente behoren of nog
zullen worden toegebracht;
 gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden en daarin zelf het
goede voorbeeld te geven;
 belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.

2.2 Ambten
De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente gekozen.
De wijze waarop wordt eens per zes jaar (de zesjaarlijkse stemming) bepaald. De al jaren
gebruikelijke wijze van verkiezing in onze gemeente houdt in dat de gemeente wordt gevraagd
namen in te dienen voor een vacature, waarna de kerkenraad (na overweging van de ingediende
namen) de mogelijkheid heeft om een dubbeltal op te stellen waaruit de lidmaten van de gemeente
kiezen. Dit is in overeenstemming met de bepaling van Ord. 3.6.3. In het rooster van aftreden lopen
de ambtstermijnen van ouderlingen en diakenen af op 31 december van het kalenderjaar waarin zij
dienen af te treden. Met het oog daarop vindt de verkiezing van ouderlingen en diakenen in de regel
plaats in de maand november daaraan voorafgaand. Wanneer door het bedanken van gekozenen
een vacature voortduurt of wanneer een tussentijdse vacature ontstaat, worden ook in andere
maanden verkiezingen gehouden.
De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden in de
erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Zijn verblijf bij de
Bron is van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg. Hiertoe behoort ook
het benutten van de geldende regelingen permanente educatie, waartoe de kerkenraad hem de
ruimte biedt. Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar geheel en
gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning en vertroosting, naar wat nodig is. Bovenal
verkondigt hij de noodzaak van bekering tot God en de verzoening met Hem door het geloof in Jezus
Christus. Hij weerlegt met het Woord dwalingen en valse leer met het oog op de rechte wandel van
de gemeente.
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De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht
over leer en leven van de gemeente en geeft daarin ook het goede voorbeeld. Hij is de
predikant behulpzaam met goede raad, ziet erop toe dat alle dingen in de gemeente met orde
geschieden en verleent pastorale zorg aan hen die raad en troost nodig hebben. Ook heeft hij de taak
toe te zien op leer en leven van de predikant. Naast ouderlingen met een algemene pastorale taak
kunnen er ouderlingen worden benoemd met een bijzondere opdracht.
De ouderling-kerkrentmeester staat volledig in het ambt van ouderling en heeft daarbij in het
bijzonder tot taak de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Een nadere
uitwerking hiervan is opgenomen in het hoofdstuk over het College van Kerkrentmeesters.
De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden / liefdegaven.
Hij dient te onderscheiden waar nood is, en met een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Hij gaat
voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert verstaan. Het dienen aan de
tafel des HEEREN behoort ook tot zijn taak.
De verkiezing van een te beroepen predikant geschiedt door de kerkenraad. Daaraan voorafgaand zal
de gemeente in de gelegenheid worden gesteld aanbevelingen in te dienen.
Wij verwachten dat broeders die door wettige verkiezing gekozen zijn en zich geroepen weten
Christus en Zijn gemeente te dienen in het ambt, belijdende leden van de Hervormde Gemeente van
Linschoten zijn en de grondslag van de kerk onderschrijven.

2.3 Positie kerkenraad
Wij mogen als gemeente weten dat we onderdeel zijn van één lichaam in Christus (1 Kor 12: 12-13).
Alle leden van de gemeente zijn geroepen hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht
die Christus aan de gemeente heeft gegeven (Ef. 4: 7).
De kerkenraad heeft hierin een aparte taak, zoals beschreven in Efeziërs 4: 11-13.
‘En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten en
anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van de bediening, tot
opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en
van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de
volheid van Christus.’
De kerkenraad staat niet boven de gemeente, maar zal haar dienen om haar roeping en taak te
volbrengen. Daarbij laten de ambtsdragers in de kerkenraad zich ook zelf steeds toerusten, zodat ze
op de juiste wijze hun ambtswerk verantwoord doen. We denken hierbij aan de Bijbelse prediking,
goed onderricht, de wijze van leidinggeven en de bevordering van het gemeentezijn. Zo breed
mogelijk zetten we gemeenteleden in bij de verdere invulling van taken in de kerk. De uiteindelijke
doelstelling van alles wat er binnen de gemeente gebeurt, is Gods eer en het heil van mensen
(binnen en buiten de gemeente).

2.4 Werkwijze van de kerkenraad
De uitvoerende taken van de kerkenraad zijn kerkordelijk beschreven in ordinantie 4-7.
Praktische uitwerking


De samenstelling van de voltallige kerkenraad is vastgelegd in de zogenaamde “plaatselijke
regeling” en bestaat thans uit: 1 predikant, 9 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 4
diakenen. Verder is er 1 kerkrentmeester die geen ambtsdrager is. Indien de omstandigheden
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daartoe aanleiding geven, kan dit aantal wijzigen zonder dat het plaatselijk reglement
daarvoor hoeft te worden bijgesteld.
De kerkenraad (her)kiest jaarlijks, in januari, uit zijn midden een moderamen. Het moderamen
heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de
kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen
aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken
van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. Het moderamen
stelt de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen vast en bereidt de agendapunten voor, zo
nodig met een advies over bepaalde onderwerpen. Naar gelang de onderwerpen zal het
moderamen in haar moderamenvergadering andere kerkenraadsleden betrekken.
De kerkenraad streeft ernaar dat zoveel mogelijk kerkenraadsleden zich in het voorgenomen
beleid herkennen.
Commissies en werkgroepen worden aangemoedigd om plannen te bedenken en uit te
voeren. De evaluatie gebeurt dan samen met de kerkenraad. De kerkenraad doet niet alles
dunnetjes over, maar geeft richting en schept ruimte.
Nieuwe kerkenraadsleden dienen goed ingewerkt te worden. Zij krijgen een van de andere
kerkenraadsleden als mentor toegewezen. Daar waar het nodig of gewenst is, kunnen
broeders gebruik maken van cursussen die gegeven worden door het regionaal centrum.
Een delegatie van de kerkenraad heeft een jaargesprek met de predikant. Van dit gesprek
wordt een verslag gemaakt voor de kerkenraad.
De kerkenraad vergadert in de regel tien keer per jaar. Van de vergaderingen wordt een
schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende of daaropvolgende vergadering door de
kerkenraad wordt vastgesteld.
Naast de reguliere vergaderingen komt minimaal twee keer per jaar het consistorie bijeen. De
consistorievergadering is de vergadering van predikant, ouderlingen, en indien qua
agendapunten gewenst de bezoekbroeders / pastoraal medewerker(s). In deze vergadering is
specifiek ruimte voor het bespreken van pastorale aangelegenheden binnen de gemeente.
De kerkenraadsvergadering is bij uitstek een mogelijkheid waarin ambtsdragers gestimuleerd
en gemotiveerd raken om verder te gaan. Er wordt daarom ook ruimte gemaakt voor
bezinning aan de hand van een Bijbelgedeelte en voor het geloofsgesprek.
Wanneer bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan de kerkenraad besluiten
dat gemeenteleden of andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde vergadering
toegelaten worden. Op uitnodiging van de kerkenraad kunnen leden van
kerkenraadscommissies (en anderen die namens de kerkenraad taken verrichten) aanwezig
zijn bij de behandeling van agendapunten die hen aangaan.
In het verband van de ambtelijke vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland
behoort de Hervormde gemeente Linschoten tot de classis Utrecht. Belangrijke zaken zoals
consideraties worden vooraf in de kerkenraad besproken en van advies voorzien.
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7.
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2.5 Beleidsvoornemens
De komende beleidsperiode worden de volgende punten opgepakt:
 Ringen
Binnen de nieuwe classis Utrecht wordt op een nieuwe manier invulling gegeven aan de
regionale verbondenheid van gemeenten door het vormen van ringen van gemeenten. Als
hervormde gemeente van Linschoten denken en doen we in de komende tijd graag mee aan de
opbouw en de invulling van een nieuw ringverband.
 Samenwerking
We waarderen het dat er op diverse terreinen van het kerkenwerk meer samenwerking wordt
gezocht met de protestantse gemeente. In de komende periode hopen we de samenwerking te
bestendigen en waar mogelijk uit te bouwen. Aandachtspunt voor de kerkenraad is daarbij of
een bepaalde vorm van samenwerking past binnen de identiteit van onze gemeente (zie Hst.
1.2.6 - Gemeente).
 Informatie uit de gemeente
Om voldoende feeling te houden met wat er in de gemeente leeft, is het geregelde huisbezoek
door de wijkouderlingen en bezoekbroeders belangrijk. Indien nodig kunnen zij belangrijke
signalen direct in de kerkenraad inbrengen. Signalen die zij ontvangen kunnen ook besproken
worden op de consistorievergadering. De gehele kerkenraad ontvangt daarvan een verslag en
bespreekt desgewenst de daarin benoemde aandachtspunten.
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3

Eredienst en liturgie

3.1 Visie
4

De eredienst vormt het hart van ons gemeente-zijn. Ze is de wondere ontmoeting van de heilige God
met Zijn gemeente. Als nieuwtestamentische gemeente kennen we het geheim hierachter: alleen het
volbrachte werk van onze Heere Jezus Christus maakt het mogelijk dat wij in de eredienst voor het
aangezicht van onze God kunnen en mogen verschijnen. De verkondiging van het Woord en
bediening van de sacramenten staan centraal in de eredienst. In de eredienst wordt de gemeente
gebouwd in het geloof en in de verbondenheid met Christus en elkaar. Woord en sacrament werken
door in het dagelijks leven. De liturgie geeft de gemeente de ruimte om stil te worden, te belijden, te
aanbidden, te verootmoedigen, te zingen, te luisteren en het geven van haar gaven. De liturgie is
meer dan een traditie, hoewel we bewust de liturgie in de lijn van de gereformeerde traditie volgen.
Daarbij ligt de nadruk op Gods Woord, ook wanneer de gemeente spreekt. Om de betrokkenheid van
de gemeente op het Woord te laten groeien en bloeien in de onderlinge band komt de gemeente
twee keer per zondag samen om elkaar te ontmoeten onder het Woord.

3.2 Inrichting van de eredienst
3.2.1 Momenten van samenkomst
Iedere zondag zijn er twee diensten, aanvang 09.30 en 18.30 uur. Daarnaast is er dienst op
nieuwjaarsmorgen, goede vrijdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste
kerstdag (2x), 2e kerstdag en oudejaarsavond. De dienst op de 2e feestdag betreft een niet-ambtelijke
zangdienst, die naar de avond van eerste kerstdag verschuift als tweede kerstdag op zondag valt.
De morgendiensten worden bezocht door gemiddeld 250-300 mensen. In de avonddiensten is dat
aantal gemiddeld 125-175. Tijdens de morgendiensten is er crèche in “De Wingerd”.
Omdat (vooral in de ochtenddiensten) veel (jonge) kinderen aanwezig zijn, vindt de kerkenraad het
belangrijk dat zij goed betrokken worden bij de liturgie in de dienst door toegankelijke prediking en
passende liedkeuze.
3.2.2 De liturgie
De liturgie heeft tot doel dat de boodschap van het Woord onder de leiding van de Heilige Geest in
de gemeente klinkt en dat de gemeente erop betrokken wordt om antwoord te geven op het Woord.
Daarbij wordt de lofzang gaande gehouden. Daarbij past een eerbiedige houding, die tot uiting komt
in liturgie (orde van dienst). Vanuit de Bijbel wordt geen vast patroon voorgeschreven voor de
liturgie. Maar het is wel belangrijk na te denken over waarom we de dingen doen zoals we ze doen
en wat het meest behulpzaam is bij de dienst van het Woord. Als kerkenraad willen we hierin
geestelijk leidinggeven door een Bijbels verantwoord beleid in relatie tot de eredienst uit te stippelen
en de gemeente uit te nodigen op die weg mee te gaan. In de eredienst wordt in de regel
onderstaande liturgie gevolgd.
4

Stil gebed
Votum en groet
Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis
Gebed
Schriftlezing
Dienst der offeranden

Bron: brochure ‘Zingen in de eredienst’, Gereformeerde Bond, 2013.
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-

Prediking
Gebed voor dankzegging en voorbede.
Gemeentezang
Zegen

3.2.3 Bediening van het Woord
Onze eredienst is voluit dienst van het Woord. Uitleg en toepassing in de prediking zijn onlosmakelijk
aan elkaar verbonden. Het thema van zonde en genade, als ook de oproep tot geloof en bekering en
de evenwichtige samenhang tussen rechtvaardiging en heiliging, vormen een wezenlijk onderdeel
van de prediking. De prediking is erop gericht om het Woord van God betekenisvol te laten zijn in de
realiteit van het dagelijks leven. De belangrijkste opdracht van de kerk is de verkondiging dat
Jezus Christus Heere is en er bij Hem heil te vinden is voor tijd en eeuwigheid. In navolging van haar
Heere kiest de kerk het door Hem uitgezette spoor van dienen en volgen, gericht op het Koninkrijk
van God. Daarbij is het vinden van aansluiting bij de actualiteit en wat de gemeente, ouderen,
jongeren en jonge gezinnen beweegt, van groot belang. Daarbij zoeken we ook hen te vinden die
buiten de gemeente staan om hen met het Evangelie te bereiken. De eigen predikant en kerkenraad
bewaken deze aandachtspunten. De horende gemeente heeft daarin een grote
verantwoordelijkheid, omdat de Heere recht heeft op de gelovige overgave van ons leven aan Hem
en dat wij Hem gaan dienen in een nieuwe gehoorzaamheid.
De kerkenraad wil nadrukkelijk investeren in het overdragen van Bijbelkennis en (kennis over) de
gereformeerde traditie. Naast de catechese nemen de leerdiensten daarbij een belangrijke plaats in.
Tijdens de Dordtse synode werd daarbij nadrukkelijk op jongeren gewezen: de catechismuspreken
mochten niet te lang en te hoogdravend zijn, maar kort, duidelijk en eenvoudig5 om het merg van de
reformatie over te dragen op de jongeren. Als uitgangspunt is 1x per maand een leerdienst gepland
(8x Heidelberger Catechismus/ Ned. Geloofsbelijdenis of Dordtse Leerregels en 4x thema).
3.2.4 Bediening van de sacramenten
De kerkdiensten waarin de sacramenten worden bediend, zijn hoogtepunten, omdat God daarin niet
alleen hoorbaar maar ook zichtbaar nabijkomt.
-

Heilige doop. Op grond van de beloften waarmee God zich heeft verbonden aan Abraham en zijn
nageslacht, waarin na Pinksteren ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt de doop bediend aan de jonge
kinderen van de gemeente. Uit het Nieuwe Testament mogen we leren dat de doop de vervulling is
van de besnijdenis. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd,
na voorafgaande belijdenis van het geloof. De Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing van
onze zonden door het bloed van Jezus Christus. Ook wil ze de belofte van God verzegelen dat de
Heilige Geest persoonlijk wil toe-eigenen alles wat wij in Christus hebben ontvangen. Er wordt
gebruik gemaakt van het hertaalde doopformulier uit de gereformeerde traditie. De doopvragen
worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen. De doopbediening vindt plaats na de
preek. Bij de bediening van de doop mogen kinderen uit de gemeente bij het doopvont komen staan
om getuige te zijn van de doopbediening. Vooraf krijgen zij een korte uitleg over de doop, waarbij
zichtbaar wordt gemaakt dat voor de kinderen van de gemeente het leren bij het doopvont begint.
Voorafgaand vindt een gezamenlijk doopbezoek aan de pastorie plaats, waar zo nodig ook de relatie
met de kerkgang, geloofsbelijdenis en Heilig Avondmaal aan de orde gesteld. Als gemeente hanteren
we een ruime dooppraktijk. Iemand die zich laat overdopen, begeeft zich buiten het belijden van de
kerk. Daarom is het niet te veronderstellen dat diegene een lerende of leidinggevende taak in de
gemeente krijgt. In ieder geval zal er een zorgvuldige afweging moeten zijn in hoeverre er nog
wezenlijke betrokkenheid is op de gemeente en eenheid in belijden.
5

Leerdienst en Belevingscultuur (2), Dr. M. van Campen, De Waarheidsvriend, augustus 2010. |
De leerdienst, een geschenk!? Themanummer Gereformeerde Bond, september 2010.
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-

-

Heilig Avondmaal. Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het
andere sacrament in de christelijke kerk. Is de Heilige Doop een teken en zegel van de
inlijving door de Vader in de gemeente als Zijn huisgezin, het Heilig Avondmaal is het teken en zegel
van de voortdurende verzorging door de Vader van hen die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen.
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Dit
geschiedt tenminste viermaal per jaar. Er wordt gebruik gemaakt van het hertaalde
avondmaalsformulier uit de gereformeerde traditie. Het Heilig Avondmaal wordt gelijktijdig ook
bediend in verzorgingstehuis De Lindewaard en wordt verzorgd door een ouderling en diaken. De
zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt (indien mogelijk in de
morgendienst) voorbereiding gehouden op de bediening van het sacrament. De avonddienst op de
zondag van de bediening is een dienst van dankzegging en nabetrachting van het sacrament. De
diensten van de voorbereiding op het avondmaal, van het avondmaal en van de nabetrachting en
dankzegging daarop vormen één geheel. Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij,
die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd. De kerkenraad laat tot het Heilig Avondmaal toe
diegenen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht van
toepassing zijn.
Er is sinds 2018 geen vast moment voor censura morum. De kerkenraad roept gemeenteleden op om
eventuele hindernissen welke de gang naar het Heilig Avondmaal in de weg staan, uit de weg te
ruimen, en in een geest van verzoening met elkaar om te gaan. Als dit om verschillende redenen niet
lukt, staat de kerkenraad ervoor open om mee te denken in oplossingen. Aanvragen hiervoor kunnen
via de wijkouderling of predikant gedaan worden.
3.2.5 Zingen in de eredienst6.
Een zeer oud gebruik is het zingen door de gemeente van de psalmen. In het zingen wordt God
aangeroepen en geprezen. Het is een gave van God om in muziek de gevoelens te vertolken en
harten te ontroeren. Ook vinden we in het zingen andere onderdelen van de eredienst terug, zoals
woordverkondiging, verootmoediging, schuldbelijdenis, antwoord op de prediking, bidden en
danken, etc.
In onze eredienst zingen we psalmen. Sinds 2014 is er ook de principiële ruimte voor het zingen van
twee andere liederen in de eredienst. Voor de komende beleidsperiode continueren we deze
bestaande situatie.
-

Psalmen. In de gereformeerde traditie is steeds vastgehouden aan het beginsel: Gods Woord aan
het woord in de liturgie. Dat is de voornaamste reden dat we in de eredienst de berijmde
psalmen zingen. De psalmen vertolken de hoogten en diepten van de gelovige, zijn gevarieerd
van toon en inhoud. Veel gemeenteleden zijn opgegroeid met de psalmen en willen die rijkdom
niet kwijtraken. Daarnaast verbinden de psalmen ons met Israël. Maar ook met Christus, omdat
we ze Hem nazingen.

-

Andere liederen. Naast het zingen van de psalmen is er ruimte voor het zingen van geestelijke
liederen waarin het werk, de heilsfeiten en Naam van onze Zaligmaker expliciet worden
benoemd.

Elke predikant mag de ruimte voor twee andere liederen gebruiken. Dit is echter geen verplichting.
Voor ‘bijzondere diensten’ (zoals jeugddiensten, afsluiting Tentdagen) kan de verhouding
psalmen/andere liederen qua accent anders zijn, afhankelijk van de aard van de dienst.
Uitwerking principiële lijn in praktijk

6

Zingen in de eredienst, themanummer 9, Gereformeerde Bond, mei 2013
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-

Voor wat betreft de psalmen houden we (vooralsnog) vast aan de psalmberijming van
1773.

-

Voor wat betreft de keuze van liederen hanteren we de volgende criteria7:
o Het principiële uitgangspunt ‘Gods Woord aan het woord in de liturgie’ betekent dat de tekst
van de liederen moet teruggaan op de inhoud van de Bijbel als het Woord dat God ons zelf
gegeven heeft. Tegelijk geldt dan: wat met Gods Woord in strijd is, hoort niet in ons lied thuis.
o liederen dienen in overeenstemming te zijn met de belijdenisgeschriften
o liederen dienen liturgisch verantwoord te zijn en passend bij de identiteit van de gemeente
o liederen moeten literair en muzikaal van een goede kwaliteit zijn

-

We maken ons principiële uitgangspunt bekend aan alle predikanten die voorgaan in de
diensten. Dus zowel de eigen predikanten als gastpredikanten. Elke predikant mag deze
principiële ruimte gebruiken. Dit is echter geen verplichting.

-

Om de kinderen niet over het hoofd te zien is het van belang regelmatig een psalm/lied te zingen
dat afgestemd is op de kinderen (kinderlied).

-

Voor de liederen gebruiken we de HGJB-bundel ‘Op Toonhoogte’. Deze bundel bevat namelijk
een brede en verantwoorde selectie van liederen uit meerdere bundels. Voor extra liederen die
niet in deze bundel staan wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van een liederenblad.
Voor de kerkradioluisteraars wordt geregeld dat zij tijdig de tekst van deze extra liederen krijgen.
Als ‘Op Toonhoogte’ vervangen dient te worden, dan zal overwogen worden of de nieuwe versie
van Op Toonhoogte gebruikt gaat worden of de bundel Weerklank die inmiddels in veel andere
gemeentes gebruikt wordt naast de Psalmen.

-

Voor de reguliere erediensten is het uitgangspunt dat de psalmen en andere liederen worden
begeleid op het orgel. Daar waar een ander lied zich minder leent voor orgelbegeleiding kan dit
desgewenst ook op de piano worden begeleid. Voor bijzondere diensten is ruimte voor
begeleiding met verschillende – passende - instrumenten.

-

De kerkenraad bespreekt regelmatig wat de ervaringen zijn.

3.2.6 Dienst der offeranden
Voorafgaand aan de prediking is er de dienst der offerande. Voor de eerste collecte is er een vast
patroon van 2x kerkelijk beheer en 1x diaconie. Daarnaast is er meestal een tweede collecte voor
doelen als zending, evangelisatie, jeugdwerk, dan wel onderhoud gebouwen of De Wingerd. In
voorkomende gevallen wordt de derde collecte bij de uitgang bestemd voor een gericht doel in het
kader van het onderhoud van de gebouwen of nieuwe voorzieningen. Op de laatste zondag van de
even maanden is deze bestemd voor een project van de GZB. Het collecterooster is zodanig
samengesteld, dat er in iedere dienst gelegenheid is om te geven voor een diaconaal doel.
3.2.7 Enkele praktische uitwerkingen
- Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed in de consistoriekamer.
- De laatste psalm wordt staande gezongen.
- Het consistoriegebed zal +/- 5 minuten voor aanvang van de dienst plaatsvinden. De dienst kan
dan ook daadwerkelijk om 9.30 uur en 18.30 uur aanvangen.
- Voor wie het moeilijk is om de erediensten te bezoeken is er de mogelijkheid om gehaald en
gebracht te worden (autodienst).
7

Ontleend aan de brochure ‘Zuiver Zingen. Een handreiking voor het toetsen van liederen in de eredienst’. Uitgave van de Christelijk

Gereformeerde Kerken in Nederland. Kanttekening daarbij is dat het formuleren van waterdichte criteria niet mogelijk is en
interpretatieverschillen mogelijk zijn.
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-

-

Voor hen, die niet in de gelegenheid zijn een kerkdienst te bezoeken, wordt de
mogelijkheid gegeven om thuis mee te luisteren/kijken, wat ook op een later tijdstip
kan.
Huwelijksdiensten kunnen met beeld en geluid worden opgenomen.
De predikant verzorgt ca. 70 preekbeurten (exclusief de huwelijks- of rouwdiensten) per jaar in
de eigen gemeente, waarvan er 10 beurten te ruilen zijn. Voor de overige beurten worden gastvoorgangers aangezocht. Hierbij wordt, met gebruik van het adresboekje van de Gereformeerde
Bond of het preekbeurtenbureau, gestreefd naar een evenwichtige spreiding.

3.3 Bijzondere diensten
Naast de reguliere zondagse erediensten zijn er ook zogenaamde bijzondere diensten, waarin ruimte
is voor een afwijkende liturgie.
-

Kerkelijke hoogtijdagen. In de morgendiensten van Kerst, Pasen en Pinksteren worden
voorafgaand aan de dienst ook enkele toepasselijke liederen gezongen om het feestelijk karakter
van de dienst te onderstrepen. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van andere
instrumenten naast het orgel.

-

Opening winterwerk. Aan het begin van het winterwerk is er in de morgendienst aandacht voor
de start van het gemeentewerk in het nieuwe seizoen. Deze dienst is afgestemd op de totale
gemeente.

-

Openbare geloofsbelijdenis. De kerkdienst waarin nieuwe belijdende leden hun geloofsbelijdenis
afleggen is een heel bijzonder moment waarop God zijn goedheid laat blijken en Hij Zijn trouw
toont. De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het
midden van de gemeente tijdens een kerkdienst.

-

Dienst van kerk en school. In samenwerking met de Timotheüsschool wordt jaarlijks een dienst
gehouden gericht op de betrokkenheid van kerk en school, waarbij de kinderen ruime aandacht
krijgen in de eredienst. Deze dienst zal afwisselend in het Kruispunt of de Hervormde kerk
gehouden worden. Predikanten van beide gemeenten brengen in de week voorafgaand hieraan
een bezoek aan de school.

-

Bid- en Dankdag. De middagdiensten van Biddag en Dankdag zijn op kinderen van de gemeente
afgestemd. Hierbij wordt in de regel gebruik gemaakt van toerustingsmateriaal van de HGJB.

-

Jongerendiensten. In onderlinge afstemming met de predikant en in samenwerking met het
Jeugdverband worden er diensten met het oog op jongeren van de gemeente gehouden. De ene
keer is de dienst voor jongeren van 14-16 jaar, de andere keer voor jongeren boven de 16 jaar.
Voor elk van beide leeftijdsgroepen is er ruimte voor 2 diensten. In de praktijk bleef het nu toe
beperkt tot één keer per categorie omdat animo bij de voorbereiding wat te wensen over laat.
Er is ruimte voor andere instrumenten dan het orgel. Voor de gemeente is het een goed moment
om te zien wat jongeren bezighoudt in hun (geloofs-)leven. Jongeren kunnen op deze manier hun
gaven ontdekken en inzetten in de gemeente.

-

Markering afscheid zondagsschool en overgang naar middelbaar onderwijs en catechese. De
leeftijd van ca 12 jaar is een belangrijk moment is in de groei naar meer zelfstandigheid. Kinderen
gaan dan naar het middelbaar onderwijs. Zondagsschool wordt afgerond, en de mentorcatechese
begint. Deze momenten markeren we in een dienst waarin hier aandacht aan gegeven wordt.

-

Afsluiting Tentdagen. Op de zondag na de Tentdagen is er een dienst afgestemd op kinderen.
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-

Dienst andersbegaafden. Jaarlijks is er in het najaar een dienst voor andersbegaafden,
afgestemd op hun niveau.

-

Huwelijksdienst. De bedoeling van de Heere God met het huwelijk is een levenslang verbond
tussen man en vrouw. Alleen het burgerlijk huwelijk tussen één man en één vrouw sluit daar
principieel bij aan. Bij het begin van zo’n huwelijk, waarbij twee mensen samen verder gaan, past
het om Gods zegen te vragen. Zo’n ‘drievoudig snoer’ (man, vrouw, God) is volgens Pred. 4:12
nauwelijks te verbreken. Na een verzoek tot inzegening van een huwelijk heeft de predikant ca
een maand voor de huwelijksdatum in ieder geval een pastoraal gesprek over huwelijk en gezin.
De huwelijksdienst staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Hierbij is naast de
predikant een ouderling en diaken aanwezig. Tijdens de kerkdienst overhandigt de ouderling van
dienst de huwelijksbijbel. In beginsel wordt de huwelijksdienst door de eigen predikant geleid.
Op verzoek van het bruidspaar kan in bijzondere situaties hiervan worden afgeweken. Daarvoor
is eerst toestemming van het moderamen vereist. Er wordt dezelfde liturgie gevolgd als in de
zondagse erediensten, waarbij er ruimte is voor enkele andere liederen dan psalmen. De
kerkenraad verleent in beginsel geen medewerking aan huwelijksinzegeningen in de kerk onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad van personen die geen band hebben of krijgen met onze
plaatselijke gemeente.
Op basis van eerdere besluitvorming heeft de kerkenraad richtlijnen in geval van andere
samenlevingsvormen, echtscheiding, hertrouwen of een verzoek tot een oecumenische dienst.
Sinds 2018 is het de gewoonte om voor aanvang van de huwelijksdienst de kerkklokken te luiden.

-

Rouwdienst. De christelijke kerk belijdt dat het lichaam in de aarde gezaaid wordt, om op de dag
van Christus’ wederkomst te worden opgewekt. De rouwdienst is in onze gemeente een
ambtelijke dienst, waarbij ook aan het eind van de dienst - juist dan! - de zegen op de gemeente
wordt gelegd. Er wordt dezelfde liturgie gevolgd als in de zondagse erediensten, waarbij er ook
ruimte is voor andere liederen. Buiten de dienst kan de familie een in memoriam uitspreken, een
koor laten zingen e.d. Daarbij is het gewenst dat tijdig afstemming plaatsvindt met de predikant
en/of de kerkenraad. De plaatselijke predikant heeft de leiding over de rouwplechtigheid. Bij zijn
afwezigheid zal de bijstand in het pastoraat (of vervanger) deze verantwoordelijkheid
overnemen. Op verzoek van de familie kan in bijzondere situaties hiervan worden afgeweken.
Daarvoor is eerst toestemming van het moderamen vereist. Na de begrafenisplechtigheid zal in
overleg met de familie met Schriftlezing en gebed worden de eventuele maaltijd worden
afgesloten. De kerkenraad biedt tevens aan het condoleancebezoek op de avond voor de
begrafenis af te sluiten met Schriftlezing en gebed. Op grond van Gods Woord wordt crematie
afgewezen. In voorkomende gevallen zal deze moeite ook worden aangegeven. Indien gevraagd
zijn we uit pastorale overwegingen wel bereid een rouwdienst in de Wingerd te leiden, maar in
de gang naar het crematorium zullen we niet meegaan.

3.4 Beleidsvoornemens
De komende beleidsperiode worden de volgende punten opgepakt:
-

Prediking. De zondagse eredienst is een dienst voor heel de gemeente, jong en oud. Allerlei
draden van gemeente-zijn komen hier samen in de ontmoeting met God in Woord en Sacrament.
In de prediking zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om met het Woord van God in deze
tijd te staan. De inhoudelijke verkondiging van het Woord vanuit de gereformeerde traditie is
voor ons onopgeefbaar. Daarbij is het vinden van aansluiting bij wat de gemeente, ouderen,
jongeren en jonge gezinnen beweegt van groot belang. Om dit zoveel mogelijk te bereiken zullen
we onze predikant en gastpredikanten vragen in de prediking:
o begrijpelijk en eigentijds taalgebruik te bezigen
o specifiek aandacht te schenken aan de (grote groep) kinderen met een aansprekend
voorbeeld
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o
o

aandacht te geven aan praktische invulling waarmee jong en oud worden
aangesproken, zodat ze de preek kunnen doorvertalen naar de praktijk van alle dag
actuele leerdiensten te houden (alleen eigen predikant), om het kennisniveau van jong en
oud te verhogen ( zie 3.2.3).
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4

Pastoraat

4.1 Visie
Pastoraat komt van het Latijnse woord pastor dat herder betekent. En dat heeft alles te maken met:
weiden, hoeden, onderhouden, laten groeien. In het pastoraat gaat het om de herderlijke zorg in en
ten dienste van de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en
verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden geroepen
naar elkaar om te zien.
Pastoraat is essentieel in het gemeente-zijn, tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Pastoraat is omzien naar elkaar. Meeleven in tijden van verdriet, vreugde of zorg. Maar ook met
elkaar spreken over het Evangelie, mensen aanscherpen in hun christen-zijn en eenvoudigweg met
een liefdevol oog, open oor en een warm hart contact houden met mensen die op enige wijze
verbonden zijn aan de gemeente.
Het ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke
vormen van pastoraat. De kerkenraad streeft een zo optimaal mogelijke afstemming tussen prediking
en pastoraat na. Naar een uitspraak van Calvijn gaat het erom de gemeente bij het Woord te
bewaren, te wijzen op de verzoening in Christus. Predikant, ouderlingen en bezoekbroeders zoeken
op huisbezoek dan ook naar de doorwerking van het Woord van God in het leven.
Daarnaast willen we tot zijn recht laten komen dat in de Bijbel de gemeente het lichaam van Christus
heet (1 Kor 12; Ef. 4). De leden zijn dan ook voor elkaar verantwoordelijk en ieder lid heeft eigen
gaven gekregen om de gemeente mee op te bouwen tot eer van Christus, die het Hoofd is van Zijn
gemeente. In pastoraat en opzicht over de gemeente zal blijken dat de gemeente, ook doordeweeks,
een gemeenschap is van onderlinge zorg vanuit de liefde van Christus. Ouderen én jongeren zijn in
beeld. We stimuleren elkaar in de gemeente ook tot onderling pastoraat: het omzien naar elkaar is
een roeping van de hele gemeente. De gemeente heeft de roeping een pastorale gemeente te zijn.
Maar pastoraat staat niet op zichzelf. Vaak gaat het samen met diaconaat, toerusting of missie.
De volgende paragrafen beschrijven de diverse vormen van georganiseerd pastoraat.

4.2 Huisbezoek
Het doel van huisbezoek is zoals hierboven ook aangegeven: vrucht zoeken op de prediking, het
peilen van het geestelijk welzijn van de gemeente. Een belangrijk aspect is ook de onderlinge
ontmoeting waarin plaats is voor hartelijke belangstelling en meeleven met de persoonlijke en
gezinsomstandigheden. Kenmerk van het huisbezoek is daarbij dat het gericht is op het leven met de
HEERE, het persoonlijk geloofsleven en het meeleven binnen de gemeente, de uitwerking van de
prediking en de sacramenten en de huisgodsdienst (de Bijbel lezen en gebed). Schriftlezing en gebed
behoren tot de wezenlijke onderdelen van het huisbezoek.
Uitgangspunt voor het huisbezoek is dat alle geregistreerde leden minimaal elke 2 jaar worden
bezocht.
Een bezoek wordt door 2 personen gebracht, doorgaans een vast koppel van wijkouderling en
bezoekbroeder. Een alleenstaande wordt bezocht door de wijkouderling (alleen). De wijkouderling
maakt zelf de afspraken voor de bezoeken. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op
prijs gesteld en gestimuleerd. Regelmatig verslag van algemene bevindingen uit huisbezoeken in het
consistorieoverleg is van belang, mede met het oog op de Woordverkondiging. Daarnaast is
signalering aan de predikant en zo nodig de kerkenraad van belang bij gebleken bijzondere pastorale
en/of diaconale nood.
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4.3 Overige vormen van pastoraat
4.3.1 Ouderenpastoraat
Voor het ouderenpastoraat gelden qua bezoekwerk de volgende richtlijnen:
- Ouderen onder de 75 jaar vallen onder het reguliere huisbezoek van de wijkouderling. Zij krijgen
bezoek van de predikant wanneer er pastorale noodzaak is, al of niet op indicatie van de
wijkouderling.
- Ouderen vanaf 75 jaar worden jaarlijks door de wijkouderling en door de bijstand in het
pastoraat bezocht. Wie 80 jaar of ouder is wordt bovendien door de predikant bezocht.
Iedere zaterdag is er om 19.30 uur een korte weeksluiting in bejaardencentrum ‘De Lindewaard’,
verzorgd door de predikant, de ouderlingen en enkele oud-ambtsdragers. Ook de predikant van de
plaatselijke protestantse gemeente en de bijstand in het pastoraat draaien in het rooster mee.
4.3.2 Ziekenpastoraat
Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen, worden wekelijks door de predikant bezocht.
Van hen worden meestal de namen in het kerkblad vermeld. De voorbede in de zondagse eredienst
krijgt de nodige aandacht. Op grond van Jac 5:13-20 staat de kerkenraad open voor gesprek over en
toepassing van ziekenzalving.
Bij langdurig bijzonder pastoraat worden er afspraken gemaakt tussen predikant en wijkouderling en
eventueel de wijkdiaken over ieders bijdrage en de bezoekfrequentie. Daarbij kunnen ook andere
leden van het hele wijkteam worden betrokken.
Wie thuiskomst uit het ziekenhuis wordt door de diaken van de betreffende wijk bezocht in de week
van thuiskomst of de week erna. De diaken schat in of een vervolgbezoek wenselijk lijkt en geeft dit
door aan de wijkouderling.
4.3.3 Zorgpastoraat
Er wordt naar gestreefd om ieder die langdurig ziek is en in een revalidatieproces zit eenmaal per
maand te bezoeken, om beurten door predikant en wijkouderling (of wijkdiaken).
Verder beseffen we dat mantelzorgers vaak voor een zware opgave staan en zich vaak weg moeten
cijferen. Op de dag van de mantelzorg (10 november) is een bloemetje ter ondersteuning en
bemoediging op zijn plaats.
Wie in een verzorgingstehuis verblijft krijgt ca 3x per jaar bezoek. Als deze gemeenteleden kerkradio
hebben, komen de diakenen ook 3x per jaar bij hen langs voor de kerkradiobusjes. Vanuit het
wijkteam kan eventueel extra bezoek plaatsvinden.
Wie in een (zorg)instelling verblijft, krijgt rond kerst iets aangeboden namens de diaconie.
Voor Abrona is naast de predikant een wijkouderling contactpersoon. In plaats van regulier
huisbezoek verloopt contact meer informeel en door met enige regelmaat aanwezig te zijn bij de
maandelijkse bijbelkring voor deze doelgroep.
4.3.4 Crisispastoraat
Crisispastoraat betreft pastoraat in acute situaties waarbij uitstel niet mogelijk is. Dit betreft o.a.
stervensbegeleiding, situaties van psychische nood of geloofscrisis. Dit behoort tot de taak van de
predikant, waar nodig ondersteund door de wijkouderling. In veel gevallen moet echter ook
doorverwezen worden naar professionele hulp. Ook kan het psycho-pastorale team worden
ingeschakeld in de verdere nazorg.
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4.3.5 Pastoraat rond relaties
Ook rond relaties kan sprake zijn van een crisissituatie. Maar meestal is dit niet acuut van
aard. In geval van huwelijksproblemen zullen -zo lang dat mogelijk is- gesprekken met de
echtgenoten samen gevoerd worden. Als een huwelijk niet meer te redden (b)lijkt, dan zal aan elk
van beiden een aparte ouderling voor pastorale begeleiding worden toegewezen (onder wie de
wijkouderling van het echtpaar). Dit in overleg met het moderamen.
De kerkenraad heeft in het verleden nagedacht over mogelijkheden tot inzegening van een huwelijk,
waarbij één of beiden een echtscheiding achter de rug heeft. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de
specifieke context en willen we graag in openheid bespreken met betrokkenen.
Bezinning heeft ook plaatsgevonden over wat er pastoraal nodig is als stellen kiezen voor de nietBijbelse weg van ongehuwd samenwonen. Daarbij is de eerder gekozen en toegepaste lijn nog steeds
uitgangspunt voor ons handelen. Het artikel hierover dat eerder in Kerkklanken gepubliceerd is, is
opvraagbaar bij de scriba of via de wijkouderling.
Tenslotte is recent door een werkgroep het pastoraat rond homoseksualiteit uitgewerkt. Op basis
hiervan heeft de kerkenraad een aantal uitgangspunten vastgesteld. Belangrijk hierin is dat
homoseksuele geaardheid geen keuze is, en dat er een veilige plaats is binnen de gemeente voor wie
daarmee worstelt. Anderzijds zien we geen ruimte voor zegening van relaties van mensen van
hetzelfde geslacht. Wie hier meer over wil weten, kan navraag doen bij het moderamen of de eigen
wijkouderling.
In al deze tere situaties rond relaties willen we vroegtijdig het gesprek aangaan. Dit geeft tijd en
ruimte om naar elkaar te luisteren en de specifieke situatie te leren kennen. Daarbij kunnen we ons
dan ook bezinnen op het spreken van de Bijbel. Daarbij zoeken we in het pastoraat naar wegen
waarop mensen kunnen leven in de relatie met Christus, naar wat Hij ons geleerd heeft, en naar een
manier waarop de sacramenten daarin ook zegenrijk hun plaats hebben tot opbouw van de
gemeente.
Bij al deze omstandigheden beseffen we dat het aankomt op onderscheidingsvermogen en het besef
dat we allen in veel dingen struikelen en alleen voor God kunnen bestaan door genade. We beseffen
ook dat als het in het avondmaalsformulier gaat over openlijke zonden, het niet alleen gaat om
zonde met betrekking tot seksualiteit en relaties, maar dat het onze hele levenswandel betreft.
4.3.6 Rouwpastoraat
Het hoort tot de taak van predikant om rouwpastoraat te verlenen waarbij ook de ouderling in
overleg een aandeel kan hebben. De rol van de ouderling rond condoleren en begraven wordt met
de betrokken familie overlegd.
Na een begrafenis doet de wijkouderling de eerste nazorg (voor zover familie in Linschoten woont).
In de eerste 8 weken na de begrafenis zal zodoende in ieder geval de predikant en een ouderling een
bezoek brengen. Als een andere ouderling bij de rouwdienst was, kan deze eventueel in overleg
betrokken zijn in de nazorg. De HVD kan bij haar bezoeken vervolgens ook bewust aandacht
schenken aan de rouwverwerking.
4.3.7 Pastorale zorg rond de Heilige Doop
De predikant (en zijn vrouw) legt een bezoek af na een geboorte. Dit wordt gedaan bij ieder die een
geboorte via een kaartje bekend maakt aan de kerkenraad. Nadat er gelegenheid is gegeven tot
doopaangifte bij de predikant, wordt voorafgaande aan de doopdienst een doopgesprek gehouden in
de pastorie waarbij ook de wijkouderlingen (max 2) aanwezig zijn. Daarbij wordt benadrukt dat de
doopbediening bij een kind betekent dat ouders verantwoordelijkheid nemen om hun kind een
christelijke opvoeding te geven en hen voor te gaan in kerkgang en in het horen van Gods Woord. Als
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daar aanleiding toe is, is er ruimte voor dat één van de doopouders de doopvragen niet
beantwoordt of een aangepaste belofte aflegt. De predikant reikt de doopouders bij een
geboortebezoek een boekje aan dat handelt over de doop en geloofsopvoeding. Zo nodig komt ook
het doen van openbare belijdenis en de samenhang tussen de twee sacramenten aan de orde.
4.3.8 Bezoek nieuw ingekomen gemeenteleden
Nieuw ingekomen leden van de gemeente ontvangen bezoek van de evangelisatiecommissie. Zij
overhandigt namens de gemeente het kerkblad en wijst op informatie over de gemeente op de
website. Nieuw ingekomen gemeenteleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een kring. De
wijkouderling en ledenadministrateur ontvangen een kort verslag van het contact met het oog op
correcte administratie en met het oog op vermelding in de Bazuin. Daarin wordt ook gemeld of er
vervolgbezoek (huisbezoek) kan volgen.
4.3.9 Bezoek randkerkelijken
Zij die te kennen geven geen huisbezoek (meer) te willen ontvangen, worden, zo mogelijk en indien
gewenst, bezocht door de evangelisatiecommissie. Hierbij kan gezocht worden naar mogelijkheden
voor andere vormen van contact met en vanuit de gemeente. Als gemeente willen we graag zo
lang mogelijk de band met ingeschreven leden onderhouden. Mogelijkheden daarvoor komen aan
de orde tijdens het reguliere wijkteamoverleg.

4.4 Organisatie
4.4.1 Wijkteams
De hervormde gemeente Linschoten is ingedeeld in 6 wijken met elk een eigen wijkteam. Het
wijkteam bestaat uit de wijkouderling, een bezoekbroeder, een diaken, een lid van de
evangelisatiecommissie en een lid van de hervormde Vrouwendienst (HVD). De wijkteams zijn gericht
op het bieden van optimale pastorale zorg aan de gemeenteleden in hun wijk. Het wijkteam is meer
een overlegplatform dan een zelfstandig orgaan. Binnen het wijkteam vindt afstemming en
coördinatie plaats, zodat de frequentie en timing van contacten zo optimaal mogelijk is, en met een
passende benadering. Doordat het wijkteam bestaat uit meerdere personen, met elk hun eigen
aandachtsgebied (ouderenpastoraat, diaconaat, evangelisatie/randkerkelijken, regulier huisbezoek)
vermindert dat de kans dat gemeenteleden vergeten worden of ongemerkt afhaken. Eenmaal per
twee jaar organiseert de wijkouderling een overleg met het wijkteam.
4.4.2 Consistorieoverleg
Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan pastorale aangelegenheden is het consistorieoverleg.
Het overleg wordt tenminste tweemaal per jaar gehouden. Het accent ligt op de onderlinge vorming
en toerusting van de ouderlingen en bezoekbroeders. Ook wordt het pastoraat (bezoekwerk,
wijkteam) geëvalueerd en worden ervaringen vanuit het pastoraat uitgewisseld. Dit laatste gebeurt
uiteraard met inachtneming van de verschuldigde geheimhouding en met respect voor het
vertrouwelijke karakter van het huisbezoek. Met het oog daarop is het nodig dat ook bezoekbroeders
hun belofte van geheimhouding geven. De wijkouderling bespreekt dit bij aanvang van het werk als
bezoekbroeder. Een kort verslag van het consistorieoverleg wordt teruggekoppeld naar de
kerkenraad.
4.4.3 Bijstand in het pastoraat en jeugdpastoraat
De kerkenraad acht het van belang dat de predikant zijn pastorale aandacht over de gehele
gemeente kan spreiden. Gelet op de omvang van de gemeente wordt de predikant daarin bijgestaan
door een pastoraal medewerker. Invulling van de werkzaamheden is in overleg met de predikant. In
verband met het opzetten van jeugdpastoraat is op dit moment een kerkelijk werker aangesteld die
beide combineert.
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Het jeugdpastoraat is beschreven bij het jeugdwerk. Waar nodig hebben wijkouderling en
een contactpersoon van het kernteam afstemming met elkaar.
4.4.4 Hervormde vrouwendienst
Een aantal dames bezorgt regelmatig bij de gemeenteleden van 70 jaar en ouder en de weduwen en
weduwnaars boven de 65 jaar het blad ‘Lichtspoor’. Dit blad verschijnt 6x per jaar. Het streven is om
dit in ieder geval 2x per jaar te combineren met een bezoek.
4.4.5 Psycho-pastoraal team (PPT)
Als iemand in verband met psycho-pastorale nood of voor het verwerken van traumatische
ervaringen intensievere of specifieke begeleiding en ondersteuning nodig heeft, kan een beroep
gedaan worden op het PPT-team. Leden van dit team hebben hiervoor een opleiding gevolgd.
Aanmelding gebeurt met medeweten van de betrokken persoon via het kerkenraadslid dat PPTcoördinator is. Het PPT-team is aangesteld voor o.a.:
 Meeleven tonen, voorbede doen en troost bieden vanuit het Woord van God
 Door middel van gesprekken mensen helpen hun (psychische) noden te uiten, te verwerken en
mogelijk mee om te leren gaan
 Voor langere tijd onderhouden van pastorale contacten
 Indien nodig door te verwijzen naar de (onder ons bekende) professionele
hulpverleningsinstanties
Ook voor PPT- leden geldt geheimhouding van persoonlijke informatie die is gedeeld.

4.5 Beleidsvoornemens
De komende beleidsperiode worden de volgende punten opgepakt:
-

In het vorige beleidsplan was voorgenomen om mantelzorgers in het oog te houden en te
ondersteunen. In de praktijk bleek het lastig om te bepalen wie hier allemaal onder vallen en hoe
dit vorm te geven. In het begin van de nieuwe beleidsperiode willen we hier opnieuw over
nadenken om tot een duidelijkere invulling te komen van wat we beogen.

-

We willen meer aandacht geven aan bijzondere situaties rond relaties. Preventie door catechese,
thema-avonden en door de prediking van het Woord m.b.t. de koninklijke weg in relaties en
seksualiteit is daar één aspect van. Een ander aspect is dat we vroegtijdig het gesprek willen
aangaan waar dat nodig is. Dan is er voldoende tijd om samen op te lopen en te bezinnen op dat
wat goed is.

-

Geloofsopvoeding. Inhoudelijk willen we in het bezoekwerk aan jonge stellen (twintigers en
dertigers) meer aandacht geven aan geloofsopvoeding en geloofstoerusting. We willen daarbij
nagaan wat zij nodig hebben in deze tijd, en anderzijds ook bevorderen dat zij deel kunnen
nemen aan kringwerk voor onderlinge ontmoeting. Ook signaleren we dat de drukte van het
bestaan (bijvoorbeeld doordat zowel vader als moeder een baan hebben), haar weerslag kan
hebben op hun kinderen. Deze tijd vraagt om allerlei moeilijke keuzes en prioriteiten die gesteld
moeten worden. We hopen daarin elkaar te ondersteunen, in wat de Bijbel ons aanreikt.
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5

Vorming en toerusting

5.1 Inleiding
Centraal in vorming en toerusting staat de zondagse eredienst in de kerk, de plaats waar de
gemeente in al haar geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de week veel gelegenheden om
elkaar te ontmoeten, gevormd te worden, en in kennis toe te nemen met als doel groei in het geloof
en opbouw van de gemeente.
In deze tijd van toenemende secularisatie is het belangrijk dat gemeenteleden en in het bijzonder
(toekomstige) ouders worden toegerust in het leven vanuit het Woord en de sacramenten. In gezin,
kerk en maatschappij mag dit dan zichtbaar worden. De kerkenraad hecht sterk aan de eenheid van
prediking, pastoraat, vorming en toerusting.

5.2 Visie
Het navolgen van Christus is een levenslang leerproces. Het gaat niet alleen over catechese wanneer
we nadenken over vorming en toerusting. Vorming en toerusting resulteren ook in onze
betrokkenheid naar onze medemens in ons dorp en daarbuiten.
De dagelijkse eerbiedige omgang met de Heilige God in gebed, lezen van de Heilige Schrift, lofzang,
en ook in besteding van onze vrije tijd, benadrukken het “geheel anders zijn” van de leden van een
‘Bruidsgemeente’ , waarbij wij laten zien gemeente van Christus te zijn.
Bij vorming en toerusting denken wij ook aan de opdracht die Christus aan Zijn discipelen gegeven
heeft vlak voordat Hij ten hemel voer, om het evangelie te verkondigen in heel de wereld. Matt. 28:
19 “… en leert hen onderhouden al wat Ik u geboden heb”. Een missionaire roeping, waarbij het gaat
om de navolging van Christus. Daar krijgt de gemeente een belangrijke taak in. Juist in een heilige
levenswandel is de gemeente dan een leesbare brief.
De definitie voor gemeenteopbouw is als volgt te omschrijven:
‘Onder gemeenteopbouw verstaan we het samenhangend en doelgericht werken
in de gemeente van Christus om haar te bouwen, zodat zij meer en meer
beantwoordt aan Gods bedoelingen’.

5.3 Doelen
Bij vorming en toerusting wordt aandacht gegeven aan activiteiten die gericht zijn op de overdracht
en doordenking van het geloof (catechese en huiskringen), het samenleven (gemeenschap in gezin
en huwelijk) en het samen delen (het missionaire diaconale dienstbetoon).
Vanuit onze visie komen we tot het volgende doel voor vorming en toerusting:
- Het aanbieden van gemeenteactiviteiten waarin (de verschillende doelgroepen in) de gemeente
leert groeien in het navolgen van Jezus Christus.

5.4 Kringwerk
In het kringwerk ontmoeten de gemeenteleden elkaar tot onderlinge opbouw in het geloof. Het
kringwerk is bij uitstek de plaats om elkaar als leden van de christelijke gemeente op te vangen
(liefde), te bemoedigen (hoop), persoonlijke contacten tot stand te brengen (bevorderen van de
eenheid) en om van elkaar te leren.
‘Een kring is een groep mensen, die samenkomt onder begeleiding van een
kringleider met als doel om: luisterend naar Gods gezaghebbend Woord, biddend
en zoekend, in onderlinge gesprekken, elkaars lief en leed delend, door God en
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door elkaar opgebouwd te worden in geloofsleer en geloofsleven, in onderlinge
liefde en gemeenschap, in getuigenis en dienstbetoon. Om zo bouwsteen te zijn
voor de opbouw van de gemeente van Christus (Efeze 4) en zo te beantwoorden
aan de roeping van de gemeente tegenover God, kerk en wereld’8
5.4.1 Kringen
In de gemeente zijn verschillende kringen actief, met eigen specifieke doelstellingen:
Jongeren Bijbelkring, Gemeente Bijbelkring, Bijbelkring Montfoort, Ouderenkring, Gemeente Groei
Groep, Leeskring. Moedergroep, ontdekkenkring, kerkgeschiedeniskring, Vrouwenkring ‘Rivka’,
Mannenvereniging, Jonge lidmatenkring en Kring ‘Lindewaard’.
Daarnaast zijn er ook andere initiatieven waarbij gemeenteleden rondom het geopende Woord bij
elkaar komen.
5.4.2 Kringcommissie
De kringcommissie is een orgaan van bijstand aan de kerkenraad, dat zich primair bezighoudt met de
coördinatie van het kringwerk, kadervorming, klankborden, en de organisatie van thema-avonden.
 Coördinatie kringwerk. De diverse kringen zorgen zelf voor uitvoering van het eigen
kringwerk inclusief de leiding van kringen. Coördinerend orgaan voor al het kringwerk binnen
de gemeente is de kringcommissie. Het kringwerk wordt jaarlijks (onder regie van de
kringcommissie en in samenspraak met de kringleiders) geëvalueerd.
 Kadervorming. Vanuit de kringcommissie worden (toekomstige) kringleiders eventueel
toegerust met kennis en vaardigheden om hen op weg te helpen in hun taak als
leidinggevende en wat het betekent om een instrument in Gods handen te zijn. Vanuit de
Bijbel en door gesprekken met elkaar wordt geleerd hoe je om kunt gaan met situaties en/of
je rol als kringleider.
 Klankborden. De kringcommissie vervult ook een klankbordfunctie voor advies of
ondersteuning aan kringleiders wanneer een kring niet goed loopt of er zich anderszins
problemen voordoen. De kringcommissie streeft ernaar om 1 maal per seizoen (januari) de
kringleiders te ontmoeten. Daarnaast wil de kringcommissie ook aanspreekpunt zijn voor de
hele gemeente als er behoeften bestaan aan kringen die nu of in de (naaste) toekomst nog
niet bestaan.
 Organisatie thema-avonden. Vanuit de kringcommissie worden periodiek (kortlopende series
van) thema-avonden georganiseerd voor de gehele gemeente.

5.5 Beleidsvoornemens
De komende beleidsperiode worden de volgende punten opgepakt:
- Thema-avonden rondom geloofsopvoeding. In de beleidsperiode willen we investeren in de
ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding in de gezinnen. Als ouders, maar ook als
gemeente zijn we medeverantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van de aan ons
toevertrouwde kinderen en jongeren. Dat is ook wat we beloven als gemeente bij de doop van
een kind. Vanuit de kringcommissie willen we eens in de 3-4 jaar thema-avonden organiseren
rondom geloofsopvoeding met de ouders van onze gedoopte jonge kinderen.
- Naast gemeente-avonden betreffende geloofsopvoeding is de kringcommissie voornemens
thema-avonden te organiseren op ethisch, theologisch, en sociaal/maatschappelijk terrein.
Hierbij streven we ernaar om waar mogelijk meer samen op te trekken met onze PKN-

8

Bewerkt overgenomen uit: Kleine groepen, grote kansen, Zutphen, 2001
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zustergemeente ‘Kruispunt’ te Linschoten, met inachtneming van de eigen identiteit van
beide geloofsgemeenschappen (zie ook Hoofdstuk 1.2.6 - Gemeente waarin e.e.a.
beschreven is).
Indien er een jaarthema geopperd wordt vanuit de kerkenraad zal de kringcommissie hierop
inspelen.
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6

Jeugdwerk

6.1 Inleiding
Als gemeente weten we ons rijk gezegend met relatief veel jeugd en een bloeiend verenigingsleven.
Dankbaarheid is er voor de betrokkenheid van jongeren in de verschillende pijlers van het jeugdwerk.
In toenemende mate zien we ook binnen onze gemeente de gevolgen van de toenemende
secularisatie in de maatschappij. Er is een tijd geweest dat de gewone kerkelijke verbanden sterk
genoeg waren om ook de minder betrokken tieners en jongeren erbij te houden. Vaak is dat gelukkig
nog steeds zo: op catechisatie en club lijkt het evangelie hen soms niet te interesseren, maar ze zijn
er toch. En wie weet, slaat de vonk over. Toch zou het kortzichtig zijn om hier al te optimistisch over
te zijn. De tijden zijn veranderd. Met een zekere verlegenheid zien we bij een deel van onze jongeren
bij het ouder worden lauwheid ontstaan in de betrokkenheid bij de eredienst en soms ook lauwheid
in de actieve betrokkenheid bij het geloof. Er zijn jongeren die (soms stilletjes) afhaken, waarbij de JV
of 19+ catechese soms nog het enige ‘lijntje’ met de gemeente is. Een deel van de jongeren woont
elders vanwege studie. Dit proces voltrekt zich al langere tijd en zien we ook terug in de
leeftijdsopbouw van de gemeente, waarin de groep jongvolwassenen tussen de vijfentwintig en
dertig jaar ondervertegenwoordigd is. Uit juist deze doelgroep worden van oudsher nieuwe
jeugdwerkleiders geworven, die vervolgens identificatiepersonen vormen voor de jongeren. Daarom
hebben we zorg om de ondervertegenwoordiging van deze leeftijdsgroep.
Er komt veel op onze jongeren af. Onder invloed van social media en internet is de wereld de laatste
jaren voor jongeren veel groter geworden. Ze kunnen altijd en overal contact houden, informatie
inwinnen, etc. Jongeren hebben meer te kiezen. De kerk is een van de vele mogelijkheden geworden.
Veel informatie vergaren jongeren via YouTube filmpjes. Dit staat soms op gespannen voet met de
christelijke levensstijl. Temeer een reden om jongeren te helpen en hen voor te leven als christen.
Het is belangrijk om jongeren het evangelie op een aansprekende, maar ook appellerende manier
voor te houden. Dit geeft houvast in een voor hen zeer verwarrende en veeleisende tijd. Waar kun je
nog van op aan? Van het evangelie.
Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling dat jongeren wel ergens bij willen horen. Daar liggen kansen
voor de kerk: het bij een gemeenschap (blijven) horen kan voorafgaan aan geloof. Participatie is
daarbij een belangrijk sleutelwoord. Dat kan door jongeren actiever erbij te betrekken en uit te
dagen zich meer (mede) verantwoordelijk te voelen voor (de inhoud van) het programma.
Als gevolg van de demografische ontwikkelingen zien we voor de komende jaren kleinere groepen
ontstaan in de doelgroep van de basisschool. Dit heeft invloed op (de organisatie van) het jeugdwerk
binnen de gemeente.
Het voorliggende beleidsplan bouwt voort op de aanbevelingen die de HGJB in 2013 heeft gedaan.
Daarbij zetten we in op sterk samenhangend jeugdwerk, waarbij diverse aspecten (leren en
ontmoeten) aan elkaar gekoppeld worden. Uitgangspunt daarbij is dat leren geloven te maken heeft
met hoofd, hart en handen. Drie elementen die allemaal terugkomen in het voorliggende
jeugdwerkbeleid.

6.2 Visie
Als kerk zijn we, naast de ouders en de school, verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van de
kinderen en jongeren uit onze gemeente. Bij de doop beloven ouders hun kinderen te zullen leren
‘de eigen doop te verstaan’. Bij ‘verstaan’ gaat het om meer dan kennis verwerven. Wij willen
kinderen en jongeren ondersteunen in het komen tot geloof en geloofsontwikkeling. We willen hen
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leren leven als christen in deze wereld en hun verantwoordelijkheid in de christelijke
gemeente te nemen.
Dit betekent dat wij de jeugd vertrouwd willen en moeten maken met de verhalen uit de Bijbel, met
de liturgische vormen van de eredienst, met het diaconale beroep dat het evangelie op ons doet en
met de geloofsvragen die uit onze traditie voortkomen.
Het jeugdwerk wil ouders hierin ondersteunen. Naast kennisoverdracht van Gods Woord stimuleren
we ook de onderlinge ontmoeting, waardoor de band met de gemeente wordt bevorderd. Om
kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor geloofsactiviteiten, is het groepsgevoel erg
belangrijk. Het ‘je gekend’ weten binnen de gemeente is essentieel, net als het opbouwen van een
vertrouwensband met leeftijdsgenoten. Vanuit het jeugdwerk is ook de pastorale zorg voor jongeren
ingericht.

6.3 Doelen
Door middel van allerlei activiteiten voor, met en door de jeugd willen we stimuleren dat onze
jongeren groeien in hun persoonlijk geloof in de drie-enige God en het belijden daarvan en hen
toerusten voor hun taak als christen in de gemeente en de wereld.

6.4 De pijlers van het jeugdwerk
Het jeugdwerk binnen onze gemeente rust op vier pijlers:
1. Pijler ‘Jeugd & Leren’
2. Pijler ‘Jeugd & Ontmoeten’
3. Pijler ‘Jeugd & Eredienst’
4. Pijler ‘Jeugd & Omzien’
6.4.1 De pijler ‘Jeugd & leren’
De jongeren van onze gemeente ontvangen na de geboorte het teken van de heilige doop. God gaat
een verbond met hen aan. De ouders/het gezin zijn als eerste verantwoordelijk om hun kinderen
vanuit dit verbond op te voeden. Dat kan op allerlei manieren. Heel eenvoudig door hun eigen geloof
voor te leven, maar ook heel concreet door heel vroeg al actief met hun kinderen bezig te zijn met
Bijbellezen, bidden, zingen, enz. Geloofsopvoeding thuis is van levensbelang voor kinderen en voor
de gemeente. De leidinggevenden van het jeugdwerk mogen daarnaast helpen om de doop te
beantwoorden. Tenslotte hebben we ook als gemeente de verantwoordelijkheid voor onze jongeren
om hen vanuit het verbond voor te leven. Door gebruik te maken van het materiaal van de HGJB
wordt ernaar gestreefd een rode draad/thema te hebben in de verschillende groepen.
De leerroute binnen de gemeente start vanaf ca. 3-jarige leeftijd en loopt door tot het moment van
geloofsbelijdenis. Er zijn daarin verschillende fasen te onderscheiden:

Doop



Bovenbouw
crèche
3-4 jaar

Zondagsschool
4–9 jaar

Kinder
catechese
10- 11 jaar

Tiener
catechese
12-15 jaar

Jongeren
catechese
16-18 jaar

19+
catechese
19-25 jaar

Geloofs
belijdenis

Bovenbouw crèche. Doelgroep zijn de 3-4 jarigen, waar Bijbellessen (eenvoudige
Bijbelvertellingen) worden gegeven en kinderliederen worden gezongen om jonge kinderen te
laten ontdekken Wie God is en wat de liefde van Jezus inhoudt. Daarnaast worden
inwijdingslessen gegeven, die bedoeld zijn om jonge kinderen de opstap te laten maken naar de
kerkdienst. Sinds 2013 wordt hiervoor gebruik gemaakt van de HGJB-methode ‘OpStap’.
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Kanttekening: Vanwege het beperkt aantal kinderen in deze doelgroep wordt sinds 2018
de boven- en onderbouw van de crèche gecombineerd gegeven. Dit wordt jaarlijks
opnieuw bekeken.


Zondagsschool. Doelgroep zijn de kinderen van de basisschool (groep 1 t/m groep 6). Het doel is
om Gods Woord op eenvoudige wijze aan de kinderen door te geven. Wekelijks wordt een tekst
en/of een psalm geleerd. De geleerde psalm wordt als eerste psalm in de kerkdienst gezongen.
De zondagsschool maakt gebruik van het lesmateriaal van de Hervormde Zondagsscholenbond.



Kindercatechese. Doelgroep zijn de kinderen van de basisschool (groep 7 en 8). In deze
leeftijdsgroep liggen grote kansen om te leren doordat hoofd en hart voor een kind nog dicht bij
elkaar liggen (eenheid van leven). De kindercatechese is gericht op de basisbeginselen van het
geloof: het leren van de namen en volgorde van de Bijbelboeken, het Onze Vader, de namen van
de discipelen, de volgorde van de scheppingsdagen, de sacramenten, de christelijke feestdagen,
etc. De kindercatechese wordt verzorgd door de Zondagsschool, waarbij sinds 2013 gebruik
gemaakt wordt van de HGJB-methode ‘On-Track’.



Tienercatechese. Waar de kindercatechese is gericht op kennisoverdracht, is de catechese voor
tieners van 12-15 jaar (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) gericht op het relationele aspect van
het leren. De structuur is ontleend aan de apostolische geloofsbelijdenis, waar verschillende
thema’s aan hangen. Dit geeft het eigen geloof belijning, vastheid, vorm en diepte. Het is ook van
groot belang vanwege allerlei geloofsvoorstellingen die op onze jongeren af komen. IN de
tienercatechese heeft Bijbelstudie een nadrukkelijke plaats. Bij de tienercatechese wordt ook
geïnvesteerd in het elkaar leren kennen en het besef dat jongeren bij de gemeenschap horen.
Voor de tienercatechese wordt gebruik gemaakt van de HGJB-methode ‘Follow Me’.



Jongerencatechese. De jongerencatechese voor jongeren van 16 t/m 18 jaar richt zich meer op
het discipelschap, het volgen van Jezus. Voor de jongerencatechese wordt gebruik gemaakt van
de HGJB-methode ‘Follow Me Next’.



19+ catechese. Voor de doelgroep 19+ is sinds 2013 maandelijks een ‘themacatechese’, waarbij
de keuze voor het onderwerp wordt gemaakt in samenspraak met de jongeren.



Belijdeniscatechese / geloofsbelijdenis. Belijdeniscatechese is een jaar van intensieve oefening in
de leer van het geloof, waarbij de belijdeniscatechisanten ook worden ingeschakeld bij taken in
de gemeente. Deze catechese kan worden afgesloten met het doen van openbare
geloofsbelijdenis. De kerkenraad geeft daartoe gelegenheid, nadat er een geloofsgesprek heeft
plaatsgevonden met de belijdeniscatechisanten. De belijdeniscatechese wordt gegeven door de
predikant, waarbij we gebruik maken van de belijdenismethode van de HGJB ‘Hou(d)tvast’.
Thema’s zijn onder andere: God leren kennen, de Bijbel, het Verbond, gebed, verzoening,
discipelschap, getuigen en de gemeente.

6.4.2 De pijler ‘Jeugd & ontmoeten’
We willen de jongeren een veilige plek bieden in onze gemeente. Dit is een plek waar zij vertrouwen
in hebben en die vertrouwd is voor hen en waar ze zich thuis voelen. Een plek waar zij zich serieus
genomen voelen, zoals ook Jezus de kinderen serieus nam en tijd voor hen vrij maakte. Een plaats
waar ze een rol vervullen en waar ze worden aangesproken op hun eigen niveau.
Door alles wat er in de gemeente voor, met en door jongeren gedaan wordt, krijgen de Bijbelverhalen betekenis in hun leven en krijgen zij ruimte om te groeien in discipelschap, leren ze om te
leven als christen in deze wereld en nemen zij hun verantwoordelijkheid in de christelijke gemeente.
In de pijler ‘ontmoeten’ zijn de volgende fases te onderscheiden:
Onderbouw
crèche
0-3 jaar

Kinderkoor
4–12 jaar

Kinder
clubs
8- 11 jaar

Tiener
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clubs
12-15 jaar

Jeugdvereniging
16-25 jaar



Onderbouw crèche. Doelgroep zijn de 0-3 jarigen. Op de crèche is er een plaats voor de
jongste kinderen van de gemeente, zodat de ouders naar de kerkdienst kunnen gaan.
Tijdens de crèche worden de kinderen beziggehouden met speelgoed en wordt bij tijden
ook een Bijbelse tekening gemaakt.



Kinderkoor. Voor de kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot ongeveer 12 jaar is er wekelijks het
kinderkoor Emanuël. Doelstellingen:
o kinderen er bewust van maken dat het fijn is om samen God te loven door het zingen van
christelijke liederen.
o Kinderen ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling



Kinderclubs. Voor de kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar is er één keer per twee weken club.
De kinderclubs zijn in 2 groepen verdeeld:
- 8-9 jarigen (groep 5+6 basisschool)
- 10-11 jarigen (groep 7+8 basisschool)
Voor de kinderclubs wordt gebruik gemaakt van het materiaal van de HGJB.
Doelstellingen:
o Op eenvoudige manier over God en de Bijbel leren en zo een schakel zijn in het komen
tot geloof en in de geloofsontwikkeling van het kind
o Laten zien hoe je als christen leeft, dat het fijn is een kind van God te zijn
o Omgang met en tussen kinderen, band opbouwen met elkaar en met de leiding



Tienerclubs. Voor tieners in de leeftijd van 12-15 jaar is er in het winterseizoen één keer per twee
weken club. Ook de tienerclubs zijn in 2 groepen verdeeld:
- 12-13 jarigen (groep 1+2 voortgezet onderwijs)
- 14-15 jarigen (groep 3+4 voortgezet onderwijs)
Voor de tienerclubs wordt sinds 2018 gebruik gemaakt van de HGJB-methode “TIM”.
Doelstellingen:
o Tieners ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling, basis leggen
om staande te blijven in de wereld van vandaag
o Een plek bieden waar tieners zich thuis voelen.
o Ontspanning en contact onderhouden met leeftijdgenoten in de kerkelijke gemeente en
daarbuiten (bijv. TOV-avonden van de HGJB).



Jeugdvereniging. Voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar is er in het winterseizoen één keer
per twee weken JV op zondagavond. De avond bestaat uit twee delen: een bezinnend gedeelte
en een ontspannend gedeelte. Daarnaast is er één keer per seizoen een JV-weekend. Voor de JV
wordt vanaf 2014 gebruik gemaakt van de HGJB-methode “JIM”.
Doelstellingen:
o Jongeren ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling, de basis
leggen om staande te blijven in de wereld van vandaag
o Een plek bieden waar jongeren zich thuis voelen

6.4.3 De pijler ‘Jeugd & eredienst’
De zondagse eredienst is een dienst voor heel de gemeente, jong en oud. Allerlei draden van
gemeentezijn komen hier samen in de ontmoeting met God in Woord en sacrament.
Via de erediensten en de prediking kan een groot aantal jongeren worden bereikt. Om dit bereik zo
groot mogelijk te doen zijn, moet er aandacht zijn voor onderstaande punten (zie ook hoofdstuk 3):
o Aandacht voor kinderen en jongeren in de prediking.
o Begrijpelijk en eigentijds taalgebruik door de predikanten.
o Praktische invulling van de prediking. Jongeren willen graag voorbeelden waarmee ze iets
kunnen.
o Het houden van (bijzondere) diensten, gericht op kinderen en jongeren en waarin
jongeren ook een actieve inbreng hebben:
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- dienst rondom opening winterwerk
- dienst van kerk en school
- middagdiensten op de bid- en dankdagen
- jeugddienst i.s.m. tienerclubs
- jeugddienst i.s.m. de JV (met de mogelijkheid voor een aansluitende preekbespreking)
- afsluiting tentdagen
- zangdiensten op 2e kerstdag en 2e paasdag.
6.4.4 De pijler ‘Jeugd & omzien’
Leven vanuit het Woord betekent omzien naar elkaar. Gericht zijn op God kan niet zonder gericht te
zijn op elkaar.


Jeugdpastoraat. In 2018 is het fundament gelegd voor het jeugdpastoraat. Daarbij maken we
gebruik van het inrichtingsmodel van de HGJB. Dit is een piramide waarvan de basis stevig moet
staan, wil je daarop door kunnen bouwen. We hebben gekeken naar wat er op de verschillende
lagen al gedaan wordt en waar dat uitgebouwd kan worden en/of meer structuur kan krijgen.

4.
Professione
le hulp aan
de jeugd
3.
Specifieke
zorg voor jeugd

2.
Basiszorg: hart voor jeugd

1.

Gemeente zijn met jeugd

- Laag 1 gemeente zijn met de jeugd
In deze laag hebben we het over de gezamenlijke kerkdienst, de speciale jeugddiensten,
gemeentedagen en het project. Tieners geven aan de erediensten niet te ervaren als
hoogtepunten. Het blijft een uitdaging hen aan te speken. Intergeneratief bezig-zijn is bij deze
laag een sleutelwoord; gelegenheden creëren die ontmoetingen tussen jong en oud mogelijk
maken.
- Laag 2 basiszorg hart voor de jeugd
Dit is de laag waarin we kijken naar het jeugdwerk en waar we alle kinderen, tieners en jongeren
op het oog hebben. Het gaat om basispastoraat waarbij we hen ontmoeten en met hen
meeleven. In deze laag is relatiegericht jeugdwerk een sleutelwoord.
- Laag 3 specifieke zorg voor de jeugd
Sommige tieners zullen niet genoeg hebben aan de basiszorg omdat ze te maken hebben met
een moeilijke situatie. Het is fijn als zij, zeker in eerst instantie, meeleven ervaren van iemand die
ze al goed kennen, bv hun catechesementor of clubleider. Hiertoe is in 2018 gestart met een
kerngroep jeugdpastoraat, met daarin in ieder geval iemand uit de jeugdraad, uit het PPT- team
en iemand met kennis van de jeugdhulpverlening. De volgende taken horen bij zo’n kerngroep:
o Zij zorgt voor de informatie en communicatie
o Ze zet de structuur op en bewaakt die
o Zij neemt initiatief en ondersteunt bij activiteiten op de eerste laag
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o
o
o
o

Zij rust jeugdwerkers toe voor de basis- en specifieke zorg
Ze heeft oog voor de langetermijnvisie
Ze heeft kennis van jongeren en hun problemen
Zij neemt op termijn het werk van de pastoraal medewerker over.

- Laag 4 professionele zorg voor de jeugd
Het kan nodig zijn dat kinderen, tieners of jongeren professionele zorg krijgen. Vaak zal dat ook
gesignaleerd worden door ouders en de school, maar het is goed dat de kerngroep
jeugdpastoraat kennis heeft van de sociale kaart. Zij dient in beeld te hebben waar welke hulp
verkregen kan worden en zo nodig kan ze bemiddelen bij de aanvraag van professionele hulp.
Het pastoraal meeleven met jongeren blijft nodig, juist als zij professionele zorg ontvangen.


Jeugddiaconaat. Het evangelie doet een diaconaal beroep op ons. Binnen het jeugdwerk willen
we kinderen en jongeren bewust maken van de verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de
mensen om ons heen en de wereld waarin wij leven. Dat doen wij door het structureel
ondersteunen van projecten. Het inzamelen van geld voor projecten is op zich weer een
mogelijkheid van leren en ontmoeten voor jongeren, in wisselwerking met de rest van de
gemeente. Om het jaar doen we als gemeente mee aan een HGJB-project, dat vanuit het
jeugdwerk wordt georganiseerd.

6.5 De inrichting van het jeugdwerk
Het jeugdwerk is als volgt ingericht:

Kerkenraad

Jeugdraad

Jeugddiaconaat

Jeugdpastoraat

Crèche



Kinderkoor

Zondagsschool

Clubs

JV

Catechese

Kerkenraad. De kerkenraad is te allen tijde (beleidsmatig) eindverantwoordelijk voor al het
jeugdwerk. Binnen de kerkenraad zijn 2 ambtsdragers benoemd met specifieke aandacht voor
het jeugdwerk: de jeugdouderling en de jeugddiaken.
De jeugdouderling is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het jeugdwerk en heeft
de volgende specifieke taken:
o Uitvoeren en invullen van beleidsafspraken
o Bewaken inhoudelijke kwaliteit van het jeugdwerk
o Vorm en inhoud geven aan het jeugdpastoraat
o Aandacht geven aan nieuw ingekomen jongeren, jongeren in moeilijke situaties en
potentiële afhakers
o Boegbeeld zijn vanuit de kerkenraad voor het jeugdwerk
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o Verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de jeugdraad
De jeugddiaken is een klankbord voor de jeugdouderling en medeverantwoordelijk voor
de uitvoering van het jeugdwerk. De jeugddiaken heeft de volgende specifieke taken:
o Uitvoeren en invullen van beleidsafspraken
o Vorm en inhoud geven aan het jeugddiaconaat
o Coördineren van de tweejaarlijkse HGJB actie
o Toerusten van jongeren tot diaconale bewogenheid
o Signaleren van pastorale aandacht voor de jeugd


Jeugdraad. De jeugdraad is de paraplu waaronder het totale jeugdwerk in onze gemeente is
samengebracht. De Jeugdraad heeft een adviserende en uitvoerende rol:
o adviseert de kerkenraad inzake het beleid voor het jeugdwerk
o signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen
o stelt een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het college van
kerkrentmeesters
o voert het beleidsplan uit
o geeft vorm aan de inhoudelijke kwaliteit van het jeugdwerk (kernkwaliteiten HGJB)
o begeleidt de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk
o coördineert en stemt af tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk
o heeft verantwoordelijkheid voor het vervullen van ontstane vacatures binnen het
jeugdwerk
o begeleidt en coacht de vrijwilligers binnen het jeugdwerk
o rust leidinggevenden toe
o evalueert jaarlijks het jeugdwerk
De jeugdraad bestaat uit minimaal 5 leden. Om de verschillende rollen op een goede wijze in te
vullen wordt in de samenstelling gestreefd naar leden met verschillende talenten. Daarbij denken
we o.a. aan:
o pedagogische kennis
o kennis op het gebied van begeleiding en coaching,
o kennis op het gebied van gedragsproblematiek,
o kennis van communicatie en PR.
o theologische kennis
Het voorzitterschap is bij voorkeur in handen van de jeugdouderling of jeugddiaken. Binnen de
jeugdraad wordt een secretaris en penningmeester benoemd.



Leidinggevend kader. De verschillende soorten jeugdwerk kennen alle hun eigen teams die
teamvergaderingen houden (crècheteam, bestuur kinderkoor, leiding zondagsschool, bestuur JV,
catecheseteam en clubteam) waarbij elk team verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
gezamenlijke beleid in hun eigen vorm van jeugdwerk.
Leidinggevenden binnen het jeugdwerk vormen belangrijke identificatiepersonen voor onze
jongeren. Wij vinden het belangrijk dat leidinggevenden wezenlijk betrokken zijn bij onze
gemeente en het geloof en de identiteit van de gemeente op een positieve manier uitstralen.
Aan de jeugdraad wordt het vertrouwen gegeven dat zijzelf in staat is om nieuwe
leidinggevenden te werven binnen de gestelde kaders. Wil men daarvan afwijken, dan wordt dit
eerst voorgelegd aan het moderamen. Het moderamen wordt altijd op de hoogte gebracht door
de jeugdouderling van de namen van nieuwe leidinggevenden. De kerkenraad stimuleert het
actief betrekken van tieners en jongeren bij de jeugdwerkactiviteiten door hen
verantwoordelijkheid te geven. Leden van de jeugdraad worden benoemd door de kerkenraad.
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6.6 Locatie
Het jeugdwerk zal voornamelijk plaatsvinden vanuit het kerkelijk centrum “de Wingerd”. Als
ontmoetingsplek moet dit aantrekkelijk zijn voor de jeugd en ook praktisch zijn ingericht
voor de verschillende activiteiten van het jeugdwerk (incl. multimediavoorzieningen, als
randvoorwaarde voor de gebruikte leermethodes).

6.7 Samenhang met jeugdwerkactiviteiten vanuit de evangelisatiecommissie
Vanuit de evangelisatiecommissie worden ook verschillende jeugdwerkactiviteiten ontplooid, die
primair gericht zijn op buitenkerkelijke of randkerkelijke kinderen en jongeren: o.a. de tentdagen, het
tienerkamp, youth alpha. Hierbij worden kinderen en jongeren op laagdrempelige wijze in aanraking
gebracht met het evangelie. In de praktijk vormen deze activiteiten óók samenbindende activiteiten
voor de eigen gemeenteleden. Het is belangrijk dat er verbinding is tussen de jeugdraad en de
evangelisatiecommissie, zodat ook randkerkelijke kinderen uitgenodigd worden voor het jeugdwerk.

6.8 Beleidsvoornemens
De komende beleidsperiode worden de volgende punten opgepakt (met verschillende
evaluatiemomenten tijdens de beleidsperiode):


Borging jeugdpastoraat. In 2018 is onder regie van onze pastoraal medewerker het fundament
gelegd voor de opzet van het jeugdpastoraat. Ook is een jeugdpastoraal team opgericht voor de
specifieke zorg voor de jeugd (laag 3). Doelstelling van het jeugdpastoraat is het structureel
bieden van pastorale aandacht aan kinderen, tieners en jongeren. Daarbij is ook aandacht voor
nieuw ingekomen jongeren, jongeren in moeilijke situaties en potentiële afhakers. In de
planperiode willen we komen tot borging hiervan in het reguliere jeugdwerk en uitfasering van
de ondersteuning van de pastoraal medewerker. Daarnaast is in 2018 gestart met 2 vaste
mentorgroepjes bij de bestaande groep van Follow Me waarbij er naast de catechese ook ruimte
is voor ontmoeting en gezelligheid (bv. een keer eten bij de mentor, een klein uitje, gewoon iets
wat past bij de mentor en zijn of haar groepje). Dit om de onderlinge band tussen de jongeren
die van verschillende scholen komen te bevorderen. Ook is dit goed voor de relatie met de
mentor die zo op een spontane manier kan groeien in het contact met de tieners.

-

Heroverweging opzet kinderclubs. In samenspraak met de jeugdwerkleiders willen we in de
beleidsperiode 2019-2024 gefaseerd toewerken naar het combineren van de jongens- en
meisjesclubs. Dit willen we eind 2023 gerealiseerd hebben. Daarnaast willen we ook de huidige
clubfrequentie en clubopzet evalueren. Dit vanuit de volgende overwegingen:
o Groepsgrootte. Als gevolg van demografische ontwikkelingen voorzien we de komende jaren
relatief meer kleine clubs (< 5-7 personen). Dit beperkt op onderdelen de mogelijkheden
voor interactie en spel. Door jongens- en meisjesclubs samen op te laten trekken ontstaat
meer evenwicht in (ideale) groepsgrootte en mogelijkheden.
o Schaars aanbod van jeugdwerkleiders. Er is een schaars aanbod van jeugdwerkleiders. Door
clubs samen te voegen kunnen werkzaamheden meer verdeeld worden, waardoor minder
druk ontstaat en meer continuïteit.

-

Training en begeleiding van leidinggevenden / jeugdraad. In de planperiode willen we in
samenwerking met de HGJB meer aandacht besteden aan de toerusting van jeugdwerkleiders
om ze op weg te helpen in hun taak als leidinggevende.

-

Aandacht voor Bijbelkennis. Gesignaleerd zorgpunt vanuit het jeugdwerk is de afnemende
Bijbelkennis bij jongeren. In de planperiode willen we hier extra aandacht aan besteden, in
samenspraak met de zondagsschoolleiding en kerkenraad. Daarbij vraagt de jeugdraad specifiek
aandacht voor invulling van de 2e dienst, die van oudsher bedoeld is als leerdienst.

-

Toerusting van ouders in geloofsopvoeding. In samenwerking met de kringcommissie willen we
in planperiode aandacht besteden aan de toerusting van ouders in geloofsopvoeding. Daarbij
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willen we met name aandacht besteden aan de doelgroep tieners. Wat zou je rol
moeten zijn als ouder van puber en hoe kun je hen het beste ondersteunen in deze best
moeilijke leeftijd?
-

Structurering jeugddiensten. In de planperiode willen we de huidige opzet van de jeugddiensten
evalueren en komen tot een meer gestructureerde inbedding hiervan in de jaarplanning.

-

Gezamenlijke opening- en afsluiting. In de planperiode wil de jeugdraad de mogelijkheden
verkennen voor een gezamenlijke opening- en afsluiting van de clubs.

-

Intergeneratief gemeente-zijn. In de planperiode willen de het intergeneratief gemeentezijn
stimuleren. O.a. door het continueren van de (2-jaarlijkse) ouderenbezoeken door
catechisanten, ouderen-jongeren diner en mogelijk nieuwe initiatieven (bijv. samen met
ouderen de dienst meebeleven via kerk-TV).

-

Jeugddiaconaat. In samenspraak met de diaconie willen we in de planperiode gemeentebreed
aandacht schenken aan onze roeping op diaconaal gebied. Daarbij willen we ook de
mogelijkheden verkennen om specifiek als jongeren deel te nemen aan een diaconaal project in
binnen- of buitenland.
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7

Evangelisatie

7.1 Visie
Als gemeente van Christus mogen wij het aan ons gegeven Evangelie doorgeven en voorleven aan de
mensen om ons heen. De grondslag daarvan vinden we in de opdracht zoals Christus ons geeft in het
evangelie van Markus:
‘Gaat heen, in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen’ (Markus 16 :
15) en ‘Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien,
en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken’. (Markus 5:16).
Vanuit een goed functionerende gemeente als levend lichaam komt de missionaire bewogenheid
naar voren. We weten ons als gemeente geroepen om de boodschap van het evangelie te brengen
aan mensen die nauwelijks enige binding hebben met kerk en geloof. Ons uitgangspunt daarbij is dat
wij ons als gemeente door de Heere geroepen weten om Hem toe te behoren. De
geloofsgemeenschap met Christus en de missionaire taak kunnen niet van elkaar gescheiden worden.
Dat betekent dat de missionaire roeping niet alleen bij de ambtsdragers of bij de
evangelisatiecommissie ligt, maar dat zij behoort tot het geloofsgoed van de gehele gemeente.
Daarbij weten we ons afhankelijk van de zegen van God en mogen we ons gesterkt weten door de
beloften die God in Zijn Woord heeft gegeven. Het is ons gebed dat God in ons werk wil meegaan en
dat Hij ook door Zijn Geest wil werken in de harten van hen die we hopen te benaderen met het
evangelie.

7.2 Doelstelling
Het hoge doel van het evangelisatiewerk binnen en namens de gemeente is om mensen die
vervreemd zijn van of onbekend zijn met het Evangelie te wijzen op de Heere Jezus als onze Redder
en Verlosser. Dit kan alleen wanneer de gemeente in haar geheel zich bewust is van haar missionaire
taak, zodat ze zich geroepen weet om te getuigen in alle verbanden waarin ze zich gesteld weet. De
evangelisatiecommissie heeft als doel om de gemeente daarvan bewust te maken en daarnaast te
stimuleren en te ondersteunen om die missionaire roeping concreet vorm te geven. Vanuit de trouw
en de almacht van God weten we dat de Heilige Geest machtig is om door allerlei barrières en
belemmeringen heen te breken, en dat de Heere nooit laat varen wat Zijn hand eenmaal begon.

7.3 Activiteiten

Via allerlei activiteiten probeert de evangelisatiecommissie gestalte te geven aan die roeping en
doelstelling voor verschillende doelgroepen. In onderstaande figuur is zichtbaar gemaakt welke
activiteiten er plaatsvinden of welke de evangelisatiecommissie voornemend is te organiseren. Ook
maakt dit duidelijk op welke doelgroep deze activiteit gericht is. Er moet een goede balans gezocht
worden tussen de doelgroep en mate van toegankelijkheid van de activiteit. Onder de doelgroep
randkerkelijk wordt in dit kader verstaan diegenen die toch nog enige verbondenheid of interesse
kennen. Bijvoorbeeld mensen die eerder een gemeente bezochten maar door omstandigheden het
contact hiermee verloren zijn en buiten beeld zijn geraakt. Anderzijds kunnen dit ook niet-kerkelijke
mensen zijn waarbij een interesse is ontstaan en die overwegen om een gemeente te gaan bezoeken.
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7.3.1 Jeugd en jongeren
Voor deze specifieke doelgroep worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:
- Tentdagen - Doelgroep zijn de rand- en buitenkerkelijke kinderen van 4-12 jaar. Ook hier is het doel
om kinderen op een laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met het Evangelie. Daarnaast zijn
de tentdagen samenbindend voor onze eigen gemeente en kunnen we iets van het ‘gemeente-zijn’
uitstralen in ons dorp. De tentdagen vinden plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de
kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus.
Alle onderdelen zoals zingen, een verhaal vertellen, spelletjes, samen eten en bidden zijn erop
gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven. De tentdagen worden jaarlijks gehouden
in de voorlaatste week van de zomervakantie van woensdag t/m vrijdag. Op zondagmorgen is er een
afsluitende evangelisatiedienst in de kerk. Voor de tentdagen wordt gebruik gemaakt van toerustend
materiaal van de HGJB.
- Tienerkamp - Doelgroep zijn de eigen tieners in de leeftijd van 12-15 jaar met de nadrukkelijke
wens dat zij ook rand- en buitenkerkelijke vrienden of vriendinnen hiervoor uitnodigen. Het doel is
om tieners op een laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met het Evangelie. Tieners uit de
eigen gemeente zijn welkom, maar worden wel gevraagd een vriend of vriendin uit de doelgroep
mee te nemen. Het tienerkamp wordt jaarlijks gehouden, in aansluiting op de tentdagen.
- Aansluiting kerk en school - Jaarlijks ondersteunt de evangelisatiecommissie in samenwerking met
de Protestantse Gemeente, de lokale christelijke basisschool middels het aanreiken van materiaal in
de week van gebed. Ook een rondleiding/puzzeltocht in de kerk behoort tot de activiteiten. In dit
kader zou ook bid- en dankdag meer aandacht kunnen krijgen op de scholen. De EC is voornemend in
deze beleidsperiode hierover na te denken.
- Verbinding met Jeugdraad - Het is belangrijk dat er verbinding is tussen de jeugdraad en de
evangelisatiecommissie, zodat ook randkerkelijke kinderen uitgenodigd worden voor het jeugdwerk.
7.3.2 Volwassenen
Voor deze doelgroep worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:
- Bezoek nieuw ingekomen gemeenteleden - Nieuw ingekomen leden van de gemeente ontvangen
bezoek van de evangelisatiecommissie. Zij overhandigt namens de gemeente een welkomstpakket en
nieuw ingekomenen wordt gewezen op informatie over de gemeente op de website. Nieuw
ingekomen gemeenteleden worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan een kring. De
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wijkouderling ontvangt een kort verslag van het contact. Daarin wordt ook gemeld of er
vervolgbezoek (huisbezoek) kan volgen.
- De Alpha-cursus - is een kennismakingscursus over het christelijk geloof en biedt deelnemers
gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar
antwoorden op vragen van hun leven. De Alpha-cursus duurt tien avonden en een zaterdag.
Voor jongeren is er de Alpha - Youth. Dit is een cursus die jongeren helpt antwoorden te vinden op
de kernvragen van het christelijk geloof. De Alpha - Youth duurt 10 avonden en is bedoeld voor
jongeren van 16 jaar en ouder.
Alphacursussen richten zich op mensen die:
 meer willen weten van het christelijk geloof, maar er niet mee zijn opgegroeid
 die met het christelijk geloof zijn opgegroeid en die de basis ervan nog eens onder de loep
willen nemen.
 die pas christen zijn geworden
 die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken
Het is alweer enkele jaren geleden dat binnen Linschoten een Alpha-cursus is georganiseerd. In de
komende beleidsperiode is de EC voornemend, al dan niet in samenwerking met de protestantse
gemeente, dit opnieuw aan te bieden.
- Toerusting – Vanuit de doelstelling om de gemeente te ondersteunen in hun missionaire roeping is
de EC voornemend om middels gemeenteavonden of cursussen de gemeente toe te rusten. De EC zal
hierbij gebruik maken van materiaal en diensten van de IZB.
7.3.3 Overige activiteiten
- Kerst- en Paasecho – jaarlijks organiseert de EC het verspreiden van de Kerst- en Paasecho. Veelal
wordt gemeenteleden gevraagd de verspreiding aan buren en bekenden invulling te geven.
- Openstelling kerk – De kerk wordt opengesteld op Open Monumentendag. Dit valt samen met de
nazomermarkt. Ook gedurende de zomermaanden is openstelling, eventueel met lunchconcerten,
een manier om de spreekwoordelijke drempel te verlagen en ook gemeente te zijn voor het dorp.
- Kerkproeverij – Middels een speciale dienst in het jaar proberen we de gemeente te activeren om
buren, kennissen, collega’s of familie, die het contact met de kerk zijn kwijtgeraakt of nooit hebben
gekend, eens mee te vragen naar de kerk. Indien mogelijk valt dit samen met de landelijke actie.
- Gebedsweek – Jaarlijks wordt landelijk de week van gebed georganiseerd. Als EC werken we hier
samen met de Protestantse Gemeente. Gedurende de week worden gebedsmomenten
georganiseerd. Daarnaast faciliteren we de christelijke basisschool met materiaal in deze week.
De evangelisatiecommissie zoekt voortdurend naar mogelijke nieuwe activiteiten. Zo wil zij altijd
weer vindingrijk zijn om rand- en buitenkerkelijken in contact te brengen met het evangelie. Ieder
mens is door God uniek geschapen en heeft soms ook zijn unieke benaderingswijze nodig. Gezien de
huidige activiteiten zal het beleid in de komende periode met name zijn gericht op continuering van
de bestaande activiteiten en op mogelijke uitbreiding. Daarbij blijft de evangelisatiecommissie er
alert op of er aansluiting is bij de verschillende ‘doelgroepen’ en deze ook echt worden bereikt.

7.4 De inrichting van het evangelisatiewerk
Het evangelisatiewerk is als volgt ingericht:

- Evangelisatiecommissie - De evangelisatiecommissie bestaat uit 6 tot 8 leden, die tevens deel
uitmaken van de wijkteams. Deze commissie heeft, als orgaan van bijstand van de kerkenraad, de
taak om de gemeente te wijzen op haar missionaire roeping en zelf daar ook actief in bezig te zijn. De
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verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij het geheel van de kerkenraad. Vanuit de
kerkenraad is een ouderling afgevaardigd binnen de EC.
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8 Zending
8.1 Inleiding
De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht in heel haar bestaan gericht op getuigenis en
dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het
heil in Jezus Christus. (zie ook Missie paragraaf 1.1)
Zoals de apostelen de wereld ingezonden werden om aan alle creaturen het Evangelie te
verkondigen, zo heeft de gemeente de roeping om met dit Evangelie in de wereld te staan en zorg te
dragen voor de verbreiding en voortgang daarvan (Mattheus 28:19)
De gemeente van Christus - en daarmee iedere christen - leeft uit de opdracht getuige van Jezus
Christus te zijn en is daarom betrokken in verkondiging en dienst om het Evangelie door te geven,
zodat alle volken God zullen (er)kennen, dienen en loven.

8.2 Doelen
Het hoge doel van alle missionaire activiteiten binnen en namens de gemeente is om mensen die
vreemd zijn aan het Evangelie, zowel in Nederland (EC+IZB) als daarbuiten (ZC+GZB), te winnen voor
het Koninkrijk Gods. Op grond van Matth. 24:14 mogen we weten dat het einde van deze aardse
bedeling niet eerder zal komen dan dat dit Evangelie aan alle volken verkondigd zal zijn!

8.3

Organisatie

Om aan bovenstaand doel gestalte te geven is er in de gemeente de zendingscommissie. De
zendingscommissie heeft, als orgaan van bijstand van de kerkenraad, de taak om de gemeente te
wijzen op haar missionaire roeping.

8.4

Praktische uitwerking

De werkzaamheden van de Zendingscommissie:
1. De gemeente wijzen op haar roeping en te betrekken bij de zending
2. Fondsen werven om het zendingswerk mogelijk te maken
3. In prediking ook aandacht besteden aan de zendingsopdracht die wij als christen hebben. Dit
hoeft niet een aparte themadienst te worden maar in diensten zoals bij bezoek/uitzending
zendingsechtpaar of een ander natuurlijk moment.
8.4.1 Gemeente wijzen op roeping en betrekken bij zending
Door de gemeente via verschillende kanalen te informeren over het werk van de zending en zending
een gezicht te geven door bijvoorbeeld participatie in een deelgenotenprogramma, willen we als
zendingscommissie de gemeente bepalen bij haar missionaire roeping. We hopen daarmee dat de
betrokkenheid bij het zendingswerk wordt verhoogd en men de zendingswerkers zal gedenken in het
gebed. Dit willen we o.a. bereiken door:
 Het regelmatig publiceren van zendingsonderwerpen in De Bazuin, Kerkklanken, Website;
 Het onderhouden van een relatie met zendingswerker(s) van het deelgenotenprogramma.
 Het organiseren van de “Goede Doelenmarkt”. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van
de zendingscommissie (elk jaar 3e zaterdag in november) en heeft tot doel verschillende
zendings- en hulpverlenende organisaties in staat te stellen zich te presenteren en d.m.v.
verkoop inkomsten te werven.
 Het organiseren van een gemeentemoment waarop een zendingsarbeid(st)er met verlof kan
spreken over zijn of haar werk; dit kan gemeentebreed zijn maar ook een specifieke doelgroep
betreffen (bijvoorbeeld jeugdclubs of catechisanten).
 Het verspreiden van de GZB-gebedskalender onder gemeenteleden zodat de voorbede voor
het zendingswerk wordt gestimuleerd.
 Periodieke ledenwervingsactiviteiten voor de GZB.
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 Het stimuleren dat gemeenteleden regionale of landelijke zendingsbijeenkomsten
bezoeken, zoals bijv. de GZB-zendingsdag.
8.4.2 Fondsenwerving
De zendingscommissie doet ook aan fondsenwerving. De praktische uitwerking hiervan vindt plaats
door onder andere de volgende activiteiten:
 De “Goede Doelenmarkt” is bedoeld om geld bijeen te brengen ten gunste van de aanwezige
organisaties.
 Ledenwervingsactiviteiten voor de GZB. Dit betekent meer betrokkenheid en inkomsten voor de
GZB.
 Verschillende collecten, opgenomen in het collecterooster, te weten:
o De landelijk vastgestelde collecten (voorjaars-, pinkster-, zomer- en najaarscollecte); deze zijn
vanaf het najaar tot en met half 2020 bestemd voor het GZB-programma ‘Deelgenoten’ ter
ondersteuning van de familie ’t Hart. Onze gemeente heeft zich garant gesteld om jaarlijks
€3.000 bij te dragen;
o De 2-maandelijkse deurcollecten. De zendingscommissie selecteert hiervoor elk jaar een
doel.
 Het verkopen van de GZB- dagboekjes. Dit geeft financiële steun aan de zendingsarbeid en
gebeurt in samenwerking met het college van diakenen. De diaconie verzorgt de verspreiding
onder gemeenteleden van 67 jaar en daarboven. De zendingscommissie benadert de overige
gemeenteleden;
 Pinksterzendingscollecte. Naast de collecten in de kerk is er jaarlijks een extra geldwerving vlak
voor Pinksteren. Dit gebeurt door middel van het bezorgen van een flyer met acceptgiro aan
‘meelevende’ gemeenteleden. Ook deze inkomsten zijn bestemd voor het programma
‘Deelgenoten’.

8.5 Uitzending eigen gemeente leden
Indien een gemeentelid kenbaar maakt zendingswerk of evangelisatiewerk te willen gaan doen en
hiervoor een langere of kortere periode uitgezonden wil worden, dan zal de ZC dit stimuleren en
betrokkenen hierin ondersteuning bieden.
De ZC geeft er de voorkeur aan dat uitzending zal geschieden via de daarvoor geëigende kerkelijke
organisaties zoals de GZB en IZB. De GZB heeft goede expertise om samen te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn, tevens de betrokkene te bevragen en te toetsen op geschiktheid.
Voor de uitzending van gemeenteleden uit de eigen gemeente is een procedurebeschrijving van de
GZB beschikbaar. Aan nader te bepalen criteria dient te worden voldaan om via een andere
organisatie uitgezonden te worden. Onze voorkeur is de GZB.
De ZC heeft een voornemen om gemeenteleden actief te benaderen over de mogelijkheden om
kennis te maken met de zending zoals via door de GZB georganiseerde werkvakanties naar landen
waar zending wordt bedreven. Ook wijzen we op mogelijkheden van stage en andere mogelijkheden
om nader kennis te maken met de zending.

8.6 Beleidsvoornemens
De komende beleidsperiode wil de ZC de volgende punten oppakken:


Voortzetting programma Deelgenoten. In 2016 is gestart met het deelgenotenproject van
Martin en Marleen ‘t Hart in Rwanda. Er is voor gekozen ons voor 4 jaar te verbinden aan dit
project.
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Het volgende project, na familie ’t Hart, zullen we in eerste instantie voor 2 jaar
steunen, met de mogelijkheid om dit met 2 jaar te verlengen. Dit om ruimte te
hebben (indien de vraag er ligt) om eigen gemeenteleden te kunnen uitzenden.


Stimuleren bewustwording missionaire roeping. Om de bewustwording rondom zending te
bevorderen stimuleren we deelname aan de jaarlijkse GZB-Zendingsdag en het voorafgaande
jongeren-event.



Met nieuw elan ons richten tot de jongeren op de clubs, catechisaties, door gebruik te maken
van de programma’s die de GZB biedt en bijvoorbeeld door een skypesessie contact maken
met zendingswerkers die wij op dat moment steunen.



De gebedskalender van de GZB meer onder de aandacht brengen door publicatie in
Kerkklanken, verstrekking in de kerk na de dienst en via de lectuurplank in de Wingerd.
Daarnaast kan onze predikant deze onder de aandacht brengen door er periodiek in de
voorbede aandacht aan te besteden, of op andere wijze.



Kerk en Israël. In verbondenheid met Israël streeft de ZC ernaar om periodiek een project te
steunen dat gericht is op evangelisatie of zending, of een diaconaal doel heeft, in Israël.



De ZC constateert een terugloop in de verkoop van de dagboekjes. De ZC wil op zoek gaan naar
andere manieren om de dagboekjes onder de aandacht te brengen in de hoop de verkoop tot
een hoger aantal te brengen.
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9

Diaconie

9.1 Visie
Diaconaat is samen te vatten in drie kernwoorden: barmhartigheid, gerechtigheid en dienstbetoon,
alle voluit Bijbelse zaken.
De letterlijke betekenis van diaconie is: het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit
nodig hebben. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de werken van
barmhartigheid9: ‘de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen
herbergen, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken’. Werken die zijn gebaseerd op de
woorden van Christus volgens het evangelie van Mattheus: 25:35-36 en vers 40:
‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te
drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was
naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de
gevangenis en u bent bij Mij gekomen (…). Voorwaar ik zeg u: voor zover u dit voor
een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.‘
Wij vinden het belangrijk om in onze diaconale roeping te laten uitkomen dat we anders zijn en
bewogen zijn met de ander, omdat we Gods barmhartigheid kennen en uitdragen. Bewogen
diaconaat kan een middel zijn om niet-gelovigen in aanraking te brengen met het verlossingswerk
van de Heere Jezus Christus. Gerechtigheid wil zeggen dat de gemeente medeverantwoordelijkheid
draagt voor heel de schepping, voor de politiek en de maatschappij. Bestrijden van onrecht geldt in
het bijzonder voor diegene die geen helper hebben. Daarbij is de diaconale arbeid een taak van de
gehele gemeente. Het dienstbetoon, verbonden aan en gedragen vanuit het Evangelie, is kenmerkend voor een levende christelijke gemeente. In zo’n gemeente heeft men aandacht voor elkaar,
heeft men belangstelling voor elkaars lief en leed en is men bewogen met het lot van de (verre, meer
ZC) naaste in nood. In zo’n gemeente heeft men metterdaad veel voor elkaar en voor anderen over.
De diakenen zijn geroepen de gemeente voor te gaan in deze opdracht, getuigenis en dienst.

9.2 Doelen
Het is de roeping van de gemeente om vol ontferming te zijn over hen die in nood zijn, om mensen
hulpvaardig nabij te zijn in hun situatie, om mededeelzaam te zijn naar hen die gebrek hebben,
gastvrij te zijn naar hen die geen thuis meer hebben.

9.3 Taakvelden van de diaconie
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen
toevertrouwd:
9.3.1 Ambtelijke tegenwoordigheid in kerkdiensten en mede voorbereiden voorbeden
Zoals al is opgemerkt zijn de diakenen geroepen de gemeente voor te gaan in de dienst aan de
naaste. De belangrijkste taak van de diakenen is daarom het bevorderen van het diaconale
bewustzijn van de gemeenteleden. Dit kan worden verwezenlijkt door middel van prediking met
diaconale aandachtspunten, voorbede in en door de gemeente, het houden van diaconale avonden
en andere bijeenkomsten en het voorlichten van de gemeente via publicaties in het kerkblad.

9

Bron: Wikipedia
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9.3.2 De dienst rond het Heilig Avondmaal
De diakenen hebben een dienende rol bij de viering van het Heilig Avondmaal in de
eredienst en in de Lindewaard.
-

Avondmaalsdiensten. In deze diensten wordt het brood en de wijn klaargezet door de diaken
ter opening van het Heilig Avondmaal. Tijdens het Heilig Avondmaal helpt de diaken de
dominee bij het breken van het brood of het inschenken van de wijn. De diaken dient ook als
aangever van het brood en de wijn. Na de laatste tafel worden de bekers en schalen
toegedekt ter afsluiting van het Heilig Avondmaal.

-

Avondmaalsbediening in De Lindewaard. In verzorgingstehuis de Lindewaard zet de diaken
de tafel klaar, neemt een kerkradio mee, zet de beker en schaal klaar, collecteert en is
dienend waar nodig.

9.3.3 Het inzamelen en besteden van de liefdegaven
-

Collecteren. Twee diakenen collecteren in de erediensten als de eerste collecte een diaconaal
doel heeft. Eén diaken collecteert als de tweede collecte een diaconaal doel heeft.

-

Financiële bijdragen aan organisaties. De diaconie stelt ieder jaar een giftenlijst op. Hierin
wordt vastgelegd welke instellingen wij dat jaar willen steunen met een financiële bijdrage.
In verband met de continuïteit wordt gestreefd naar langdurige steun aan een beperkt aantal
instellingen en projecten. Instellingen moeten kunnen rekenen op min of meer vaste
inkomsten. Versnippering en ad hoc-beleid dienen te worden vermeden. Om de gemeente
bij dit giftenplan te betrekken wordt er in De Bazuin en in de voorbede aandacht besteed aan
deze doelen die via de opbrengsten uit algemene collecten worden bekostigd. Elke aanvraag
voor een gift of ondersteuning wordt volgens bepaalde criteria behandeld. Aan de hand van
brochures, folders en financiële verslagen beoordelen de diakenen of deze doelen
verantwoord zijn. Daarna wordt de lijst ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd.
Overmaking van de gelden vindt in de loop van het jaar plaats.

-

Collecterooster. Het collecterooster wordt door de diaconie in overleg met het college van
kerkrentmeesters opgesteld. Daarna wordt dit door de kerkenraad goedgekeurd. Op het
rooster staan per jaar ca. 65 diaconale collecten en ongeveer 120 algemene of bestemmingscollecten voor het kerkelijke beheer.
Bij het aanbrengen van wijzigingen in het collecterooster is de verhouding diaconale
collecten en zendingscollecten punt van aandacht.
De kerkenraad streeft ernaar om diaconale collecten regelmatig een gericht doel te geven,
zodat de gemeente directer betrokken wordt bij deze doelen of nood.

9.3.4 Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
-

Gemeenteavond. De diakenen hebben het voornemen om met enige regelmaat een
gemeenteavond te beleggen, waar een spreker een speciaal diaconaal doel zal komen
toelichten. Ook is één van de diakenen aanwezig bij een avond van de belijdeniscatechese
om het werk van de diaconie toe te lichten. Hiermee wil de diaconie bevorderen dat de
gemeente gehoor geeft aan haar diaconale roeping.

-

Jeugddiaconaat. Diaconale jeugdzorg van de gemeente is een onderdeel van de totale
diaconale taak. Voor de praktische uitvoering hiervan is door de kerkenraad een
‘jeugddiaken’ aangesteld die als brug fungeert tussen het jeugdwerk en de diaconie.
Doelstelling van het jeugddiaconaat is:
o jongeren leren dat christenen een speciale opdracht hebben in dit leven, namelijk dat wij
naast het liefhebben van God (het eerste en grote gebod) ook onze naaste(n) moeten
liefhebben.
o Jongeren bewust te maken van de noden in de wereld, dichtbij maar ook veraf.
51

o

-

Het stimuleren van jongeren tot het meedoen aan werkvakanties in eigen land
of er buiten en ook ruimte te geven om de kennis en ervaringen hier opgedaan
te delen met de gemeente.

Stimuleren diaconale roeping jong belijdende leden. Gemeenteleden die in het openbaar
belijdenis van hun geloof afgelegd hebben, krijgen een opname van de belijdenisdienst. Ook
krijgen zij voor een jaar een abonnement op ‘Tijding’ (IZB) en ‘Alle Volken’ (GZB).

9.3.5 Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven
-

Persoonlijke hulpverlening. Diakenen hebben o.a. de taak om hulp te geven aan mensen die
daarom vragen. Een vraag kan rechtstreeks aan de diakenen worden gedaan, of hen bereiken
via de predikant of een ouderling. De hulp kan bestaan uit het geven van een advies,
bijvoorbeeld op financieel terrein of bij het invullen van formulieren, of het daadwerkelijk
verlenen van financiële ondersteuning. Een en ander gebeurt uiteraard in de grootste
vertrouwelijkheid. Zeker tegenwoordig is dit een belangrijk aspect van het diaconale werk,
waar de diakenen veel aandacht aan besteden.

-

Hart & Handen. Mensen die door ziekte of ongeval tijdelijk praktische hulp nodig hebben,
kunnen de dienst Hart & Handen inschakelen. Deze dienst is zowel voor gemeenteleden als
niet-gemeenteleden, waarbij gedacht kan worden aan: koken, licht huishoudelijk werk,
boodschappen doen, autodienst, strijken, etc.

-

Autodienst. Voor hen die moeilijk ter been zijn en zelf niet over vervoer beschikken,
organiseert de diaconie de zondagse autodienst om zo de deelname aan de kerkdiensten
mogelijk te blijven maken.

-

Omzien. Gemeenteleden die uit het ziekenhuis thuiskomen, krijgen bezoek van een diaken.
Als blijk van meeleven en troost wordt er een attentie overhandigd. Waar mogelijk krijgt dit
bezoek meer inhoud, dan alleen het afgeven van de attentie.

-

Eindejaarsattentie. De diaconie bekostigt de attenties die aan het eind van het jaar bij
ernstige zieken en gehandicapten worden bezorgd, evenals de dagboekjes die, in samenwerking met de wijkteams, worden bezorgd bij gemeenteleden die ouder zijn dan 67 jaar.

-

Kerkradioluisteraars. Drie keer per jaar wordt door de diakenen bij de kerkradioluisteraars de
inhoud van de busjes opgehaald, waarvan de opbrengst naar het college van
kerkrentmeesters gaat. Hierbij wordt een roulerend schema gebruikt, zodat de diakenen
(minstens) één keer per jaar bij alle kerkradioluisteraars op bezoek komen.

9.3.6 Het nemen of ondersteunen van initiatieven gericht op het bevorderen van maatschappelijk
welzijn
-

Rijn- en Lekstreek. De diaconie participeert in de stichting “Rijn- en Lekstreek”. Deze stichting
ondersteunt diaconieën met onderlinge bijeenkomsten, lezingen en cursussen, om vorm te
geven aan specifiek levensbeschouwelijke wensen binnen het hulpverleningsproces.

-

SWOM. De diaconie zorgt ook voor vertegenwoordiging (gemeentelid) in de Stichting Welzijn
Ouderen Montfoort (SWOM).

-

Platform Vluchtelingenhulp Montfoort. Op verzoek van het ‘Platform Vluchtelingenhulp
Montfoort’ zet de diaconie zich in voor hulp aan asielzoekers of vluchtelingen in Linschoten.
Hulp kan bestaan uit het doen van kleine klusjes in en om het huis, enz.

-

Nederlandse Patiëntenvereniging. Verder is er contact met de Nederlandse
Patiëntenvereniging (NPV) afdeling Lopikerwaard. Het doel van de NPV is het verlenen van
praktische thuiszorg (o.a. boodschappen, klusjes, oppas, vervoer naar het ziekenhuis),
psychogeriatrische hulp bij demente ouderen en terminale thuiszorg.
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-

Dienst anders begaafden. De jaarlijkse dienst met anders begaafden wordt door de
diaconie onder de aandacht gebracht van omliggende gemeenten.

9.3.7 Dienen van de gemeente met betrekking tot sociale vraagstukken en relatie met overheid en
samenleving
-

WMO-Raad. Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van
kracht. Hierbij is een WMO-raad gevormd om de burgerlijke gemeente te kunnen adviseren.
Hierin zit ook een kerkelijke vertegenwoordiger. Deze is voortgekomen uit de diaconieën van
de plaatselijke kerken. De diaconie onderhoudt regelmatig contact met de gekozen
vertegenwoordiger om deze te kunnen ondersteunen, de belangen van onze kerkelijke
gemeente te kunnen behartigen en mensen te kunnen helpen de weg te vinden naar de
WMO voorzieningen.

9.3.8 Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
-

Vermogen. Het financiële beleid van de diaconie is gebaseerd op het doorgeven van alle
ontvangsten, waarbij een beperkte, vaste financiële reserve wordt aangehouden om direct
hulp te kunnen verlenen. Gestreefd wordt naar een beoogde omvang van ca € 25.000.

-

Besteding diaconale gelden. Bij het besteden van diaconale gelden richt de diaconie zich zo
veel mogelijk op organisaties die de eenheid van Woord en daad nastreven in hun beleid en
waarbij voldoende herkenning is met de identiteit van onze gemeente. Met name richt de
diaconie zich hierbij op de hervormd-gereformeerde organisaties. De diaconie houdt daarbij
steeds voor ogen dat gesteunde organisaties, hoe verschillend ook, ten doel hebben om God
en de naaste te dienen. Voor eventuele rampen en onverwachte nood kan de diaconie haar
reserve aanspreken.

9.4 Werkwijze van de diaconie
- Het college bestaat uit 4 diakenen, waarbij de diakenen onderdeel uitmaken van de kerkenraad.
Daarbinnen vormen zij een eigen college met eigen vergaderingen naast de reguliere
kerkenraadsvergaderingen. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij het geheel van de
kerkenraad, welke belast is met het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.
Eén diaken vervult de rol van jeugddiaken. De jeugddiaken is vrijgesteld van algemene diaconale
taken zodat hij zijn beschikbare tijd geheel ten dienste van de jeugd en het jeugddiaconaat kan
inzetten. De jeugddiaken is een klankbord voor de jeugdouderling en medeverantwoordelijk voor
de uitvoering van het jeugdwerk. De jeugddiaken heeft de volgende specifieke taken:
o Uitvoeren en invullen van beleidsafspraken
o Vorm en inhoud geven aan het jeugddiaconaat
o Coördineren van de tweejaarlijkse HGJB-actie
o Toerusten van jongeren tot diaconale bewogenheid
o Signaleren van pastorale aandacht voor de jeugd
- Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het
middelenbeheer niet in één hand zijn.
- Het college van diakenen wijst uit zijn midden een penningmeester aan, die belast wordt met de
boekhouding van het college. Deze is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in
achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een
maximaal bedrag van € 5.000 per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en
penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of
ontstentenis van de penningmeester wordt in onderling overleg tussen de andere diakenen diens
plaatsvervanger aangewezen.
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- Te verrichten schenkingen aan goede doelen worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.
Een voorstel van de diaconie hiertoe wordt ter goedkeuring voorgelegd in de
kerkenraadsvergadering.
- De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascontrolecommissie,
waarbij gebruik wordt gemaakt van de richtlijnen vanuit de PKN. Het verslag wordt toegevoegd
aan de stukken voor de kerkenraad.
- Het college van diakenen acht het van wezenlijk belang dat diakenen zelf over voldoende kennis
en inzicht beschikken om te voldoen aan de diaconale opdracht. Het is daarom noodzakelijk dat
zij zich toerusten c.q. worden toegerust. Deze toerusting zal deels gericht zijn op bezinning aan
de hand van de Bijbel en deels op praktische diaconale zaken. De diakenen zullen zich ook
persoonlijk oefenen in Schriftonderzoek zodat bij diaconale huisbezoeken de ‘troostelijke
redenen’ met verstand (en met liefde) worden gesproken.
Gezien de huidige activiteiten zal het beleid in de komende periode met name zijn gericht op het
continueren van de bestaande activiteiten en deze waar mogelijk uitbreiden.

9.5 Beleidsvoornemens
De komende beleidsperiode worden de volgende punten opgepakt:
- In deze planperiode wil de diaconie een gemeenteavond beleggen en een spreker uitnodigen die
ons iets kan vertellen over werkvakanties en hoe je dit organiseert en of je aansluit bij andere
gemeenten die hier al ervaring mee hebben. Dit kan in het buitenland zijn maar ook in
Nederland. Op deze manier hopen we jongeren te stimuleren diaconaal bezig te zijn.
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10

Kerkrentmeesterlijk Beheer

10.1 Visie
Beheer wil zeggen: het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. We erkennen onze
God als Schepper van alle dingen. Alles wat we zijn en alles wat we hebben, ontvangen we van Hem.
De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst en van alle andere in dit plan
genoemde zaken mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een geestelijke aangelegenheid.
De Kerkenraad vertrouwt de verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente van niet-diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters. Dat is een hoogst
verantwoordelijke taak. Alles voltrekt zich voor het aangezicht van God.
De profeet Maleachi (3:10) zegt:
‘Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is.
Beproef Mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of Ik niet de vensters
van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen
schuren genoeg zullen zijn‘
Onze geldelijke gaven en geestelijke gaven hebben alles met elkaar te maken. Daarom is
kerkrentmeesterlijke arbeid ook voluit geestelijk van aard. Niet zonder reden wordt in de bezinning
hierop nogal eens gewezen op Titus 1:7, waar over de opziener als een beheerder van het huis van
God wordt gesproken.

10.2 Doelen
Doelstelling van het college van kerkrentmeesters is het scheppen en onderhouden van de materiële
en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente nu en in de toekomst.
Bij de beschrijving van de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden wordt aangesloten bij de
tekst van de desbetreffende ordinanties en de Toelichting op de Kerkorde.

10.3 Taakvelden van de kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters verzorgt de financiële en materiële beheerstaken van de
gemeente, met uitzondering van diaconale zaken. Daarbij zijn de volgende taakvelden te
onderscheiden:
10.3.1 Beheer kerkelijke gebouwen
Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van de vermogensrechtelijke
aangelegenheden (Ord. 8.1) binnen het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en begroting.
Dit houdt ook in dat het college over de goederen kan beschikken. Het kan een gebouw (binnen de
gestelde grenzen) verkopen of verhuren. De instemming van de kerkenraad is nodig als het gaat om
gebouwen die van belang zijn voor het leven van de gemeente zoals kerkgebouw, orgel, wijkgebouw
en pastorie (Toelichting op de Kerkorde).
Door het college van kerkrentmeesters worden de volgende onroerende goederen beheerd:
-

Het kerkgebouw. Het monumentale kerkgebouw heeft een capaciteit van ± 350 zitplaatsen.
Gegeven de monumentale status wordt voor onderhoud en eventuele restauratie een beroep
gedaan op subsidiëring (SIM subsidie). Jaarlijks vindt een inspectie plaats door de
Monumentenwacht en op basis van hun rapportage worden eventuele reparaties uitgevoerd. Er
wordt voor de beleidsperiode geen groot onderhoud aan het interieur voorzien. Voor de
wekelijkse schoonmaak is een aantal vrijwilligers beschikbaar. Tweejaarlijks vindt een grote
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schoonmaak plaats met behulp van een aantal gemeenteleden. De toren is eigendom
van de burgerlijke gemeente. Het kerkgebouw kan aan derden worden verhuurd, mits
dit niet in strijd is met de identiteit van onze gemeente. Daarnaast moet de activiteit
passend zijn bij de aard van het gebouw. Dit alles gebeurt in overleg met het college van
kerkrentmeesters. Op vrijdagavond is de kerk verhuurd aan de Vrije Evangelisatie.
-

Verenigingsgebouw de Wingerd. Het verenigingsgebouw naast de kerk is van origine een oud
schoolgebouw en is primair bestemd voor het verenigingswerk, voornamelijk kring- en
jeugdwerk (incl. catechese). Daarnaast is het verenigingsgebouw ook een belangrijke
ontmoetingsplek voor de gemeente als geheel. Als ontmoetingsplek moet dit ook aantrekkelijk
zijn voor de jeugd en praktisch zijn ingericht voor de verschillende activiteiten (incl. multimedia
voorzieningen in de verschillende ruimten, als randvoorwaarde voor de gebruikte leermethodes).
Incidenteel wordt het verenigingsgebouw tegen vergoeding beschikbaar gesteld voor
bijeenkomsten. Dit kunnen uitsluitend bijeenkomsten zijn die niet in strijd zijn met onze
identiteit en passend bij de aard van het gebouw. Het eigen werk in de gemeente zal hierbij
steeds prioriteit hebben. In de Wingerd is een mortuarium gevestigd, waarvoor jaarlijks een
bijdrage in een negatief exploitatiesaldo wordt ontvangen van de gemeente Montfoort. Het
beheer is in handen van een groep vrijwilligers en wordt aangestuurd door een coördinator.
Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers heeft het verenigingsgebouw een aanvaardbaar
kostenniveau. Omdat het een oud gebouw is vergt het periodiek onderhoud relatief veel
aandacht en geld. Hoewel de inrichting enkele jaren geleden is opgeknapt heeft het
verenigingsgebouw een gedateerde uitstraling en is de functionaliteit van het pand onvoldoende
afgestemd op het totaal van het gemeentelijk leven.

-

De pastorie. In de vacaturetijd 2007/2008 is de pastorie van binnen met hulp van veel
vrijwilligerswerk opgeknapt. Wegens zeer hoge kosten van onderhoud, hoog energieverbruik en
de mate van wooncomfort werd bezinning op de toekomst noodzakelijk. Het college van
kerkrentmeesters heeft de intentie om in deze beleidsperiode te komen tot realisatie van
nieuwbouw van een nieuwe pastorie en het verkopen van de huidige pastorie.

-

De voormalige kosterswoning. Het pand aan de Dorpstraat 49 is voor onbepaalde tijd verhuurd
aan de weduwe van de voormalige koster. Aangezien het kosterschap al geruime tijd door
vrijwilligers wordt vervuld, is het pand hiervoor niet meer nodig. Bij vertrek van de huidige
huurder of vrijkomen van het pand zal het college van kerkrentmeesters beslissen wat er met de
woning gaat gebeuren.

-

Begraafplaats. Het beleid is dat gezien de beperkte ruimte alleen inwoners begraven kunnen
worden die binnen de kerkelijke grenzen van de hervormde gemeente Linschoten woonachtig
zijn, dan wel de daarbuiten wonende leden van de hervormde gemeente Linschoten. Dat geldt
ook degenen die daartoe behoord hebben en eventueel hun naast betrokkenen. Het beleid is,
dat de grafrust gedurende minimaal 20 jaar (dus langer dan het wettelijke minimum van 10 jaar)
wordt gegarandeerd. Eigen graven kunnen steeds voor een periode van 10 jaar worden verlengd.
Het beleid van het college van kerkrentmeesters is actief gericht op mogelijkheden tot
uitbreiding. In het huidige bestemmingsplan van de gemeente Montfoort is daarvoor ruimte
opgenomen.

10.3.2 Het Financieel beheer
Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem
toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
Het college van kerkrentmeesters streeft naar sluitende begrotingen, waarbij de normale uitgaven
uit levend geld kunnen worden bekostigd.
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Activiteiten die gericht zijn op vernieuwing van het gemeentelijk leven kunnen worden
bekostigd uit de bestemmingsreserve Revitalisering, afkomstig uit een nalatenschap.
Voorts wordt deze nalatenschap aangewend ter compensatie van de teruglopende SIMsubsidies, alsmede tot versterking van de eigen vermogenspositie, bedoeld als weerstandsfonds.
Het college bespreekt de jaarlijkse begroting met het college van bijstand, en legt deze ter
vaststelling voor aan de kerkenraad, die ook belast is met de vaststelling van de jaarrekening.
Een samenvatting en toelichting is opgenomen in een brief bij de Aktie kerkbalans, die jaarlijks wordt
gehouden om van de gemeenteleden een vrijwillige bijdrage te vragen. Periodiek zal naar behoefte
het financieel reilen en zeilen van de gemeente, samen met het college van diakenen, aan de orde
worden gesteld tijdens een gemeenteavond.
Daarnaast liggen deze stukken jaarlijks ter inzage voor gemeenteleden.
-

Financiële organisatie c.q. administratie. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden
een penningmeester aan, die belast wordt met de boekhouding van het college. Deze is bevoegd
betalingsopdrachten te vervaardigen, met in achtneming van het door de kerkenraad
vastgestelde beleidsplan en de begroting. Voor alle betalingen zijn voorzitter en penningmeester
of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij langdurige afwezigheid of ontstentenis
van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger. Het college van
kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één
hand zijn. Dit wordt gerealiseerd door alle betalingen via internetbankieren te verrichten, waarbij
alle betalingen door de 2e persoon worden geautoriseerd.

-

Begroting. Jaarlijks wordt door het college van kerkrentmeesters een begroting opgemaakt die
na bespreking in het college van bijstand ter vaststelling wordt toegevoegd aan de kerkenraad.
De begroting kan na vaststelling op afspraak door de gemeenteleden worden ingezien bij de
penningmeester. In de begroting en jaarrekening worden ook budgetten voor het jeugdwerk
(incl. catechese), evangelisatiewerk en vorming & toerusting opgenomen. Deze commissies
dienen jaarlijks in augustus een gespecificeerde aanvraag en bijbehorende begroting in bij het
college van kerkrentmeesters. Het college zal in overleg bezien welke bedragen in de begroting
kunnen worden opgenomen. Voor het onderhoud van de gebouwen wordt gewerkt met een
meerjarenbegroting. De gemiddelde kosten per jaar worden opgevoerd in de begroting. Per jaar
kunnen de feitelijke kosten variëren. Het gebouwenfonds dient om de jaarlijkse verschillen te
egaliseren, zodat de begrotingen en jaarrekeningen niet te veel fluctueren.

-

Jaarrekening. Na afsluiting van het boekjaar wordt door het college de jaarrekening opgemaakt.
Deze wordt gecontroleerd door een uit twee deskundigen bestaande onafhankelijke
controlecommissie, die ook de decentrale rekeningen van de commissies controleert. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen vanuit de PKN. Het controleverslag wordt toegevoegd
aan de stukken voor de kerkenraad. De jaarrekening kan na vaststelling door de kerkenraad op
afspraak door de gemeenteleden gedurende een week worden ingezien bij de penningmeester.
Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van
de periode van ter inzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad. Voor 1 juli
wordt de jaarrekening ter toetsing toegezonden aan het Regionaal College voor de Behandeling
van de Beheerszaken (RCBB).

-

Aktie kerkbalans. Met de jaarlijkse actie kerkbalans wordt van de gemeente een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Door de toenemende digitalisering en veranderd mediagebruik is het in de
toekomst wellicht nodig de geldwerving hierop aan te passen.
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10.3.3 Beheer ledenregistratie
- De ledenadministratie is geautomatiseerd, en is in handen van een administrerend
gemeentelid. Voor de ledenregistratie wordt gebruik gemaakt van LRP: Leden
Registratiesysteem Protestantse Kerk.
10.3.4 Beheer kerkelijk archief
- De zorg voor het archief van de gemeente berust bij het college van kerkrentmeesters.
Het archief over de periode 1560-2003 (6,7 strekkende meter) is overgedragen en ondergebracht
bij het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden. Aangekondigd is dat de inventarislijst op de
website van RHC te bekijken zal zijn. Het semi-lopende archief kan door de scriba en de
secretarissen van de colleges worden bewaard in de kluis in het kerkgebouw. Door het Regionaal
College voor de Behandeling van de Beheerszaken wordt o.a. toezicht gehouden op de kerkelijke
archieven en op kerkelijke verzamelingen van kunst- of historische waarde.
De commissie voor de archieven heeft een Richtlijn opgesteld waarin is vastgelegd welke
archiefstukken moeten worden bewaard, wie verantwoordelijk is voor het archief, hoe archieven
bewaard moeten worden, hoe men archieven kan laten raadplegen en onder welke voorwaarden
archiefstukken mogen worden verkocht of vernietigd.
10.3.5 Faciliteren kerkdiensten
-

Uitzending kerkdiensten. De kerkdiensten worden momenteel uitgezonden met behulp van een
zenderinstallatie, waarbij de luisteraars een eigen luisterkastje hebben. Voordeel van dit systeem
is dat het zeer flexibel is. Na een aanvraag kan direct een luisterkastje worden geplaatst en kan
men de uitzendingen beluisteren. Er zijn over het algemeen weinig klachten.
De kerkdiensten kunnen ook worden meegeluisterd en meegekeken via kerkdienstgemist.nl. De
diensten blijven één jaar online beschikbaar.

-

Videoverbinding. Er is een kwalitatief goede beeldverbinding met De Wingerd voor het geval niet
iedereen in de kerk past. De kosters kunnen deze op ieder moment activeren.

10.3.6 Het verzorgen van het personeelsbeleid
-

Predikantsplaats. Een van de belangrijkste taken van de kerkrentmeesters is ervoor te zorgen dat
het Woord te allen tijde kan worden verkondigd in de gemeente en dat daartoe de
predikantsplaats kan worden ingevuld. Om een predikant te kunnen beroepen moet de
gemeente kunnen aantonen dat zij over voldoende middelen beschikt om aan de verplichtingen
jegens de predikant te kunnen voldoen, zonder dat daardoor andere verplichtingen in gevaar
komen. In onze gemeente is één predikant op fulltime basis werkzaam. De verwachting is dat dit
de komende jaren niet zal worden gewijzigd.

-

Arbeidsovereenkomsten. Met de kerkelijk werker die is aangesteld voor twee jaar is een
arbeidsovereenkomst gesloten.

-

Vrijwilligers. Voor het gemeentewerk wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. Dit heeft een
positieve invloed op het geheel van het gemeenteleven en een gunstige uitwerking op het
uitgavenpatroon van de kerkelijke huishouding.

-

Deskundigheidsbevordering. In de gemeente zijn heel veel leden als ambtsdrager en/of
vrijwilliger inzetbaar, zowel bij inhoudelijke overdracht als bij ondersteunende activiteiten in de
gemeente. Naast het ontwikkelen van de geloofs/geestelijke verdieping is het van belang dat ook
de professionele ontwikkeling aandacht krijgt. Het college van kerkrentmeesters wil dat
faciliteren. Het college van kerkrentmeesters verkrijgt/onderhoudt zijn deskundigheid o.a. via het
lidmaatschap van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB).
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10.3.7 Risicobeheer
De kerkrentmeesters zijn ook verantwoordelijk voor een adequaat risicobeheer.
-

-

-

Gebruiksvergunning. Voor het kerkgebouw en het verenigingsgebouw zijn door de burgerlijke
gemeente gebruiksvergunningen verleend. Deze gebouwen voldoen nu aan de wettelijk gestelde
eisen. Voor eventuele calamiteiten is een ontruimingsplan opgesteld. Het voornemen is om dit
periodiek met een oefening te testen.
Bedrijfshulpverleners. Met een aantal BHV’ers is afgesproken dat zij zo nodig hulp zullen verlenen
in de erediensten. Om als BHV’er benoemd te kunnen worden dienen zij over een certificaat te
beschikken, en dit aan de coördinator te overhandigen. In overleg met het college van de
kerkrentmeesters worden de BHVers aangesteld.
Verzekeringen. Voor de vrijwilligers zijn passende verzekeringen afgesloten. Voor ongevallenrisicoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en verzekeringen voor de onroerende zaken.

10.3.8 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De Hervormde gemeente Linschoten heeft zich gecommitteerd aan de AVG welke vanaf mei 2019
van kracht is middels een privacy statement. Deze staat gepubliceerd op de website van de
Hervormde gemeente en is ook opvraagbaar via het mailadres privacy@hervormdlinschoten.nl
Dit privacy statement wordt periodiek gevalideerd en zo nodig bijgewerkt.

10.4 Werkwijze van de kerkrentmeesters
-

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden, onder wie twee ouderlingenkerkrentmeester en een kerkrentmeester die geen ambtsdrager is.

-

Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en
penningmeester aan. De voorzitter dient één van de ouderling-kerkrentmeesters te zijn.

-

Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het
middelenbeheer niet in één hand zijn.

-

Het college van kerkrentmeesters wordt ondersteund door een commissie van bijstand, die
adviseert en aan wie bepaalde taken gedelegeerd kunnen worden. Met de commissie van
bijstand vindt eenmaal per jaar een gecombineerde vergadering plaats, waarbij de begroting
wordt besproken. De commissie van bijstand wordt tevens ingeschakeld bij diverse
werkzaamheden zoals de acties met betrekking tot de vrijwillige bijdrage, de inning voor de
solidariteitskas, de verkoop van collectemunten e.d.

-

Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake
het gehele leven en werken van de gemeente en doet verslag van haar werkzaamheden aan de
kerkenraad (ordinantie 11-1.3 van de kerkorde).

-

De ouderling-kerkrentmeesters zijn vrijgesteld van het toerusten van de gemeente tot het
vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en de herderlijke zorg.

10.5 Relatie college van kerkrentmeesters en kerkenraad
Tussen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters bestaat een goede en open
communicatie. Vaste afspraken op praktisch gebied zijn:
-

De voorzitter van het college van kerkrentmeesters heeft op dit moment zitting in het
moderamen.

-

Huwelijksdiensten worden zo spoedig mogelijk door de predikant gemeld aan het college van
kerkrentmeesters, dat zorg draagt voor informatie aan koster en organist.
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-

Indien het kerkgebouw voor bijzondere gelegenheden gebruikt wordt, zullen de colleges
elkaar wederzijds informeren c.q. adviseren.

-

Het collecterooster heeft een vast stramien. Bij gewenste wijzigingen overleggen
diaconie en college van kerkrentmeesters.

-

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het (doen) bijhouden van de registers
voor doop, huwelijk, openbare belijdenis en de ledenadministratie.

10.6 Beleidsvoornemens
De komende beleidsperiode worden de volgende punten opgepakt:
-

Verenigingsgebouw De Wingerd. De Wingerd commissie heeft in januari 2018 een enquête
gehouden bij alle gebruikersgroepen van de Wingerd. Deze enquête is gebruikt om de wensen,
eisen en haalbaarheid van een verbouwing van de Wingerd inzichtelijk te krijgen.
In deze periode willen we de plannen verder uitwerken en zo mogelijk realiseren.

-

Wingerdcommissie. In januari 2018 is de commissie vernieuwing Wingerd ingesteld ter
ondersteuning van de kerkrentmeesters. De commissie bestaat momenteel uit 12 leden en
ondersteunt de kerkrentmeesters o.a. bij het voeren van gesprekken met de burgerlijke
gemeente Montfoort en de architect.
In de commissie is veel expertise aanwezig. Daarom zijn er werkgroepen van diverse disciplines
gecreëerd, welke voorstellen doen die in de commissie worden besproken. Momenteel zijn er de
volgende werkgroepen:
- Bouwtechnisch
- Installaties
- Vergunningen
- Fondswerving / acties
- Communicatie

-

Pastorie. Voor de realisatie van een nieuwe pastorie is op het aangekochte perceel aan de
Nieuwe Zandweg een bestemmingsplanwijziging aangevraagd, ter verkrijging van een bouwblok.

-

Uitbreiding van de begraafplaats. Voor de uitbreiding van de begraafplaats is een
bestemmingsplanwijziging aangevraagd. De wens is om deze periode de uitbreiding te realiseren.

60

11

Communicatie

11.1 Visie

Communicatie is van groot belang bij de uitvoering van het beleid van een kerkelijke gemeente.
Met de communicatieactiviteiten beogen we zonder specifiek op zaken in te gaan het volgende te
bereiken:
- Inspireren: doelgroepen laten kennismaken met de boodschap van het Evangelie.
- Informeren: informatie over activiteiten overbrengen bij diverse doelgroepen.
- Activeren: doelgroepen aansporen tot deelname aan activiteiten.
- Enthousiasmeren: doelgroepen positief betrekken bij activiteiten.

11.2 Inrichting

Voor de communicatie maken we gebruik van verschillende media:
- KerkKlanken
- Kerkblad De Bazuin
- Gemeenteavonden
- Website www.hervormdlinschoten.nl
- Facebookpagina

11.3 Beleidsvoornemens

De komende beleidsperiode worden de volgende punten opgepakt:
- Social media. In de beleidsperiode willen we de mogelijkheden onderzoeken in hoeverre het
gebruik van social media kan bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen en aan te
sluiten bij de leefwereld van onze jongeren. Hierbij valt naast FaceBook en Snap-chat ook te
denken aan bijvoorbeeld een Gemeente-App.
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12 Ter afsluiting
Ter afsluiting willen wij graag aangeven in welk perspectief wij het werk zien. Wij belijden dat de
Hervormde Gemeente van Linschoten ook een planting van God is. De getrouwe God en Vader van
de Heere Jezus Christus heeft hier, door de werking van zijn Heilige Geest, door de eeuwen heen
mensen geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Daarom is de gemeente geen werk van
mensen. Wel wilde Hij hiervoor de bediening van het Woord en de sacramenten, door de
tussenkomst van ambtsdragers, gebruiken. De gemeente is echter nog steeds onderweg en zal pas
voltooid zijn als Christus terugkomt. Tot die tijd zal in de gemeente het appèl klinken tot geloof en
bekering. Tot die tijd dient de gemeente ook geleid en opgebouwd te worden. Hierbij kan dit
beleidsplan een hulpmiddel zijn. De kerkenraad beseft dat ze hierin volkomen afhankelijk is van Gods
leiding en zegen. ‘Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan; zo
de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter (Ps. 127:1)’.

………………………………………………….

…………………………………………………….

Ds. B.M. van den Bosch

D.G.Zuijderduijn, scriba

62

