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“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).

Uitgave: Hervormde Gemeente Linschoten, mei 2014

"

Voor de volledige versie van het Beleidsplan 2014-2018,
bronvermelding en achtergrondartikelen verwijzen wij
naar www.hervormdlinschoten.nl.

"
"

scriba@hervormdlinschoten.nl
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Voorwoord
"
"
Gemeente van Linschoten,

Met elkaar zijn we op reis door de tijd. Die gedachte drong zich aan mij op, toen ik de
jaartallen zag staan boven het nieuwe beleidsplan: 2014-2018. Een nieuwe etappe kondigt
zich aan van de lange reis die de gemeente van Christus in Linschoten maakt door deze
wereldtijd. Wanneer we onszelf zo zien, als reizigers, als pelgrims, als volk van God
onderweg, dan komt als vanzelf de vraag boven: ‘Op reis, maar waarheen dan?’
‘Gaandeweg Hem tegemoet’, antwoordt een liedregel. Dat is het antwoord van de
christelijke gemeente. We zijn op weg naar Christus, ons Hoofd, onze Heiland. We zijn op
weg naar Zijn toekomst en naar Zijn heerlijk Koninkrijk.

"

Zo turen we naar de horizon en in dat perspectief zien we de beleidsvoornemens voor de
komende jaren. We lezen in deze brochure over betrokkenheid op elkaar, over prediking en
eredienst, over het jeugdwerk, speerpunten voor de komende tijd, maar zie door de
speerpunten heen de grote spits van alles: jong en oud, klein en groot, we moeten naar
Christus toe, bij Hem blijven en Hem blijvend verwachten. Hij alleen is immers de bron van
onze zaligheid en het heil van de gemeente. Gericht op Hem, van 2014-2018, ja, alle
dagen. Laten we elkaar meenemen op deze reis. Laten we elkaar vasthouden onderweg.
Niemand mag toch achterop raken of achterblijven? Laten we elkaar scherp houden om
Hem in het vizier te hebben, Die komt. Zijn komst is het, die ons heil volmaakt (Psalm 70: 3,
berijmd).

"
"
"

Namens de kerkenraad,
Ds. B.M. van den Bosch
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Hervormde Gemeente Linschoten
”Op weg naar Christus, ons Hoofd, onze Heiland”

Missie
De missie zegt iets over de opdracht van de gemeente,
de bijbelse roeping.

"

De missie van de gemeente is gebaseerd op het geloof
dat Jezus Christus het Hoofd is van de gemeente. De
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 en 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:
• Het dienen van God, dat onder andere in
gehoorzaamheid en lofprijzing tot uiting komt;
• Het dienen van elkaar, waarbij gedacht kan worden aan
onderling pastoraat en gemeenteopbouw;
• Het dienen van de naaste, door verkondiging en
ondersteuning.

"

Profiel
Het profiel beschrijft de identiteit, de samenstelling en
een analyse van hoe de gemeente wordt ervaren.

"

Als Hervormde Gemeente Linschoten weten wij ons
onderdeel van het ene lichaam van Jezus Christus.
We maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN), waarbij wij ons verbonden weten met de
Gereformeerde Bond. 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.

"
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• Samenstelling.Onze gemeente telt ruim 850 leden,
waarvan 400 belijdende leden en ruim 450 doopleden.
Ca. 550 leden zijn kerkelijk meelevend, waarvan 35%
tussen de 0 - 19 jaar is. Onze gemeente kent relatief veel
jonge gezinnen en jeugd.

"

• Wat is zegenrijk, waar zijn we dankbaar voor?
We zijn dankbaar dat we in Linschoten een gemeente
mogen hebben die mag leven vanuit Gods
genadeverbond. Dankbaarheid is er voor de inhoudelijk
gedegen bijbeluitleg die wekelijks mag doorklinken.
Nieuwe gemeenteleden ervaren de gemeente als ’warm
en open’. Buiten de erediensten om is er een groot
aanbod van activiteiten in kring- en clubwerk waarin
gemeenteleden elkaar ontmoeten.
Veel gemeenteleden vervullen een vrijwilligersfunctie in
het jeugd-, kring- of commissiewerk.

"

• Waar hebben we zorgen over, waarin willen we groeien?
Het gereformeerde belijden is geen vanzelfsprekendheid
meer voor jongeren. Zo zien we dat er de laatste jaren
een groot percentage jongeren is vertrokken. Soms naar
een andere gemeente, soms wordt ook het geloof
vaarwel gezegd. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt.
De huidige 19+ groep ontbreekt het aan
identificatiefiguren en voelt zich soms alleen staan en niet
begrepen. Uit gesprekken met jongeren blijkt dat de sfeer
en invulling van de eredienst niet altijd hun
belevingswereld raakt; ze missen een praktisch element
en antwoord op de hedendaagse geloofsvragen. Het
taalgebruik sluit onvoldoende aan bij de huidige
generatie.Ook geven jongeren aan nauwelijks zicht te
hebben op het geloofsleven van ouderen. Het
geloofsgesprek in de gezinnen blijkt moeilijk, met name in
gezinnen met tieners. Een ander aandachtspunt is dat we
binnen de gemeente een zekere groepsvorming
onderkennen, waarbij soms ook muren zijn ontstaan
tussen gemeenteleden met een verschillende visie op
traditie en liturgie. Bovenstaande kan niet los gezien
worden van de trends en ontwikkelingen in de
maatschappij waarin de gemeente zich beweegt.
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Context
De context beschrijft de trends en ontwikkelingen van de
maatschappij waarin de gemeente zich beweegt.

"

Welke ontwikkelingen zien we globaal?
• Dienstenmaatschappij. In de hedendaagse dienstenmaatschappij 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, met een dominante
plek voor de predikant, 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:
van psalmen en gezangen. Mensen verlangen naar
lossere vormen, met meer ruimte voor eigen inbreng en
talenten.

"

• Nieuwe leren. In het onderwijs kennen we het nieuwe
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, 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. 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
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,
met 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 is onder andere dat je je steeds moeilijker kunt
concentreren tijdens een preek. En ook de taal van de
oude psalmen wordt nauwelijks meer begrepen.

"

• Onderlinge 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 en wil men elkaar graag ontmoeten. Zingen,
lezen, praten, ervaringen uitwisselen aan de hand van de
Bijbel.
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• 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. Op zich is het waar dat geloven beleving
met zich mee brengt. Maar de vraag is waarop
gefocust wordt. Focussen op je gevoelens is focussen
op jezelf. Beleving en individualisme gaan dan hand in
hand. De vraag is dan: hoe zit het met het
gemeenschappelijk geloof?"

"

• Maatschappelijke druk. Mensen worden constant
beoordeeld op wat ze wel en niet kunnen, wat ze al
gepresteerd hebben en hoe ze eruitzien. Een gezin
onderhouden, relaties aangaan, er dag in dag uit staan
op je werk, er goed uitzien, kortom er op een bepaalde
leeftijd ergens staan in het leven wordt allemaal als
normaal beschouwd, maar dit is het vaak niet. De
verwachtingen en bijkomende problemen blijven elkaar
opstapelen en eisen een constant flexibele mens die
deze verwachtingen het hoofd biedt. Door het
toenemend aantal verplichtingen zien we dat de
(geloofs)opvoeding van kinderen onder druk komt
alsmede een toename van het aantal
huwelijksproblematieken. 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.

"

Visie
De visie beschrijft onze kijk op de toekomst. Deze visie is
opgebouwd vanuit onze missie (bijbelse opdracht), profiel
(identiteit) en context waarin we leven. De visie is
richtinggevend voor het beleid van de komende jaren.

"

Voor de beleidsperiode 2014-2018 zijn vier kernpunten
benoemd, die in de navolgende hoofdstukken nader
worden uitgewerkt (incl. beleidsvoornemens).
Investeren in:
1. het samen gemeente-zijn
2. het overdragen van de bijbels gereformeerde
geloofsinhoud
3. sterk jeugdwerk
4. liturgie en eredienst in deze tijd
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Investeren in het samen gemeente-zijn

Als gemeente zijn wij geroepen te leven tot Gods eer, God lief
te hebben boven alles en oog te hebben voor onze naasten.
Eenheid in verscheidenheid
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. Onze gemeente
is een ’veelkleurige’ gemeente met relatief veel jongeren en
jonge gezinnen, die soms ook in verschillende tradities zijn
grootgebracht. Binnen de gemeente onderkennen we een
zekere groepsvorming, waarbij soms muren zijn ontstaan
tussen gemeenteleden met een verschillende
geloofsbeleving of een verschillende visie op traditie en
liturgie. Muren die deels ook doorwerken in het jeugdwerk.
Dit past niet bij het karakter van de christelijke gemeente.
Wat ons bindt is de drie-enige God Zelf.

"

Samen gemeente-zijn
In de planperiode willen we investeren in het samen
gemeente-zijn. Het bijbelse spreken over eenheid en
verscheidenheid (denk o.a. aan Handelingen 15, Romeinen
14 en 15, 1 Korinthe 12 en Efeze 4) is daarin voor ons
normerend en richtinggevend. De eenheid in de drie-enige
God betekent geen eenvormigheid, maar een
gemeenschap waarin we elkaar op die gebondenheid
mogen aanspreken. Er is dan ruimte voor nuanceringen en
accenten en onderscheid in hoofdzaken en bijzaken, elkaar
verdragend in liefde.

Beleidsvoornemens
Stimuleren onderlinge ontmoetingen
Met het organiseren van onderlinge ontmoetingen willen
we het geloofsgesprek stimuleren, waardoor meer zicht
ontstaat op elkaars leefwereld en persoonlijke geloof.
Daarbij stimuleren we vooral de ontmoeting tussen
jongeren en ouderen. Het initiatief ‚tijd voor een bakkie!?’
staat in dit kader. Jongeren hebben ouderen nodig die
hun leven tot voorbeeld willen stellen. Die willen laten zien
hoe het christelijk geloof relevant is in hun leven en die
christelijke waarden kunnen verbinden met wat jongeren
meemaken in hun leven. Ouderen hebben jongeren nodig,
waar zij veel van kunnen leren voor wat betreft het
uitspreken van het gevoel. Voor een goed gesprek is
openheid een voorwaarde. Een open Bijbel, een open oor,
een open hart, een open hand en een open gezindheid.

Samenvatting beleidsvoornemens 2014-2018

Onderling pastoraat
In de planperiode willen we het onderling pastoraat vergroten
en stimuleren. In het bijzonder in wijkverband, maar waar
mogelijk ook gemeente-breed. Eerste ideeën die hier aan
kunnen bijdragen zijn een versterkte focus van wijkteamleden
op de wijk en het geloofsgesprek en eventueel nieuwe kringen
waar mogelijk koppelen aan wijken.

Communicatie
Communicatie is van groot belang bij de uitvoering van het
beleid van een kerkelijke gemeente. Om het samen gemeentezijn te versterken willen we in de planperiode de
communicatielijn evalueren en waar nodig beter aan te laten
sluiten bij de leefwereld van de verschillende doelgroepen
(bijv. de inzet van social media).

Haalbaarheidsonderzoek verbouwing De Wingerd
Het kring- en jeugdwerk (incl. catechese) vindt voornamelijk
plaats vanuit Verenigingsgebouw “de Wingerd”. Als
ontmoetingsplek moet deze aantrekkelijk zijn voor de jeugd en
ook praktisch zijn ingericht voor de verschillende activiteiten
(incl. multimedia voorzieningen in de verschillende ruimten, als
randvoorwaarde voor de gebruikte leermethodes). Daarnaast
is het verenigingsgebouw ook een belangrijke
ontmoetingsplek voor de gemeente als geheel. In de
planperiode willen op basis van een programma van eisen en
wensen de haalbaarheid onderzoeken van verbouwing van het
verenigingsgebouw met als doel de functionaliteit, flexibiliteit
en representativiteit te vergroten.
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Investeren in het overdragen
van de bijbels gereformeerde
geloofsinhoud

”Over tien jaar heeft onze jeugd geen benul meer van
wat het gereformeerde belijden ten diepste inhoudt”
DRS. HARMEN VAN WIJNEN, 2008

Geen vanzelfsprekendheid meer

Verlangen

Eind 2008 luidde drs. Harmen van Wijnen, destijds
directeur van de HGJB, de alarmbel. Daarbij sprak hij zijn
zorg uit dat over tien jaar onze jeugd geen benul meer zal
hebben van wat de gereformeerde leer ten diepste
inhoudt. Naar zijn waarneming zijn jongeren in ras tempo
vervreemd geraakt van het gereformeerde belijden en dat
zal alleen nog maar erger worden in de toekomst, zo
vreest hij. Als kerkenraad delen wij de zorg van Van
Wijnen in hoge mate. Uit gesprekken met de jongeren
blijkt bovendien een imagoprobleem: het woord
gereformeerd roept onder veel jongeren het gevoel op
van ’niet boeiend’, ’saai en strak’ en ’discussies over
vormen en wat wel en niet mag’. De diepe kernen van het
gereformeerde belijden worden niet als zodanig meer
herkend.

Het is ons verlangen de rijkdom uit het evangelie en de
zeggingskracht van de Bijbel weer dicht bij de harten van
onze jongeren te krijgen. Geloofsthema’s van schepping zonde - genade - bekering - rechtvaardiging - heiligingherschepping moeten herijkt worden, met behoud van hun
diepe bijbelse betekenis en rekening houdend met de context
waarin onze jongeren nu leven.

"

Oorzaken
Bovenstaande heeft veel te maken met de trends en
ontwikkelingen in de maatschappij (zie pagina 5), die we
als kerk mogelijk te lang hebben genegeerd. Van Wijnen
signaleert echter ook een dieperliggende oorzaak: weten
we als ouders zelf nog wel wat de kernen van het
gereformeerde belijden zijn? Hoe kunnen we ze dan
voorleven aan onze eigen kinderen?

"

In een generatie van jongeren die behoefte hebben aan
positieve identificatiefiguren, is een mopperende ouder
over de saaiheid van de preek en de starheid van de
kerkenraad over het beleid over de te zingen liederen in
de kerk de grootste anti-reclame voor de opgroeiende
jongeren.

"

Blijven we in de overdracht, mogelijk ook in de eredienst,
niet teveel steken in het poneren van algemene
waarheden? In het gereformeerd belijden gaat het steeds
weer over de zeggingskracht van de Bijbel in deze tijd en
in deze cultuur.

"
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Beleidsvoornemens
Overdragen van de bijbels geformeerde geloofsinhoud
In de planperiode willen we ons bezinnen op de vraag
waarop we de bijbels geformeerde geloofsinhoud het beste
kunnen overdragen aan de jongeren in hun huidige
leefwereld. Naast de catechese nemen de leerdiensten daar
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 eenvoudig. In de planperiode willen we ons
bezinnen op de vraag hoe we de leerdienst aan kwaliteit
kunnen doen winnen om het merg van de gereformeerde
leer over te dragen. Daar liggen kansen, temeer daar veel
14-plussers de avonddienst bezoeken.

Geloofsopvoeding
Ouders en leidinggevenden hebben duidelijke toerusting
nodig om in deze tijd de diepe kernen van het
gereformeerde belijden te kunnen vertalen en te kunnen
voorleven aan de jongeren en kinderen die aan hen zijn
toevertrouwd. Hoe zorgen we ervoor dat het niet blijft bij
uiterlijke vormen?
In het bezoekwerk willen we meer aandacht geven aan
geloofsopvoeding en aandacht voor jonge gezinnen door
koppelingen te leggen met de doop, en regelmatig vanuit
het kringwerk te organiseren toerustingsavonden rond
geloofsopvoeding.

Pagina !7

3

Investeren in sterk jeugdwerk

Met het jeugdwerk willen we stimuleren dat onze jongeren
groeien in hun persoonlijk geloof in de drie-enige God, het
belijden daarvan en hen toerusten voor hun taak als Christen
in de gemeente en de wereld.
Dankbaarheid en zorg
Als gemeente zijn we rijk gezegend met relatief veel jeugd
en een bloeiend verenigingsleven. In tegenstelling hiermee
moeten we onderkennen dat er onder de jongeren, bij het
ouder worden, een groot percentage afhaakt. Met een
zekere verlegenheid stellen we vast dat onze gemeente
helaas niet voor alle jongeren meer een geestelijk thuis is.
Daarbij weet een deel van de jongeren zich onvoldoende
verbonden met de gemeente en de liturgische vormen van
de eredienst. Ook voelen jongeren zich niet altijd
begrepen.

"

Bemoedigend
Bemoedigend is dat we tegelijkertijd onder jongeren een
grote betrokkenheid zien bij het geloof en ook het
verlangen om, samen met de ouderen, te helpen bouwen
aan de gemeente.

"

Onderzoek HGJB
In opdracht van de kerkenraad heeft de HGJB in het
voorjaar 2013 een onderzoek uitgevoerd naar het
jeugdwerk binnen onze gemeente. De aanbevelingen
zetten in op sterk samenhangend jeugdwerk, waarbij
diverse aspecten (leren en ontmoeten) aan elkaar
gekoppeld worden. Ook richten de aanbevelingen zich op
gemeenschapsvorming, met als doel de geloofsgesprekken tussen generaties verder te stimuleren.
Uitgangspunt daarbij is dat leren geloven te maken heeft
met hoofd, hart en handen.

Het jeugdwerk willen we als volgt inrichten:

De kerkenraad is (beleidsmatig) eindverantwoordelijk voor al
het jeugdwerk. Binnen de kerkenraad zijn 2 ambtsdragers
benoemd met specifieke aandacht voor het jeugdwerk: de
jeugdouderling en (vanaf 2014) de jeugddiaken. Daarnaast is
er een jeugdraad, als paraplu waar het totale jeugdwerk van
de gemeente is samengebracht. De jeugdraad heeft een
adviserende en uitvoerende rol. Iedere jeugdwerkactiviteit
heeft een eigen leidinggevend kader. Wij vinden het
belangrijk dat leidinggevenden wezenlijk betrokken zijn bij
onze gemeente (ook in trouwe kerkgang) en het geloof en de
identiteit van de gemeente op een positieve manier
uitstralen.

"

Herinrichting jeugdwerk
Het jeugdwerk binnen onze gemeente gaan we inrichten
langs vier pijlers:
1. Pijler ’Leren’
2. Pijler ’Ontmoeten’
3. Pijler ’Vieren’
4. Pijler ’Omzien’

"

1. Pijler ’Leren’
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.
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.

"

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:
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2. Pijler ’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 Bijbel-verhalen
betekenis in hun leven en krijgen zij ruimte om te groeien
in discipelschap, leren 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:

3. Pijler ’Vieren’
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. 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:
• Aandacht voor kinderen en jongeren in de prediking.
• Begrijpelijk en eigentijds taalgebruik.
• Praktische invulling van de prediking, met een
antwoord op hedendaagse geloofsvragen.
• Kinderen kunnen gebruik maken van een kerkboekje
met daarin vragen. Het is wenselijk dat de predikant
hier tijdens de dienst ook aan refereert.
• Voor de allerkleinsten is er een kleurenplaat ter
ondersteuning van de preek.
• Het houden van (bijzondere) diensten, gericht op
kinderen en jongeren en waarin jongeren ook een
actieve inbreng hebben:
- 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 feestdagen
- markeringsmomenten vanuit de leerlijn
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4. Pijler ’Omzien’
Leven vanuit het Woord betekent omzien naar elkaar.
Gericht zijn op God kan niet zonder gericht te zijn op elkaar.

"

• Jeugdpastoraat. In alle vormen van het jeugdwerk is het
belangrijk dat kinderen, tieners en jongeren zien en
ervaren dat de kerk betrokken is op hun persoonlijk leven.
Veel jongeren groeien op in spanningsvolle thuissituaties
of worden geconfronteerd met ingrijpende levensvragen.
Vanuit het jeugdpastoraat willen we met jongeren in
gesprek over vragen/opmerkingen over geloof, kerkgang,
vreugde, verdriet, problemen op school, in het werk of de
thuissituatie. Ook valt te denken aan uitwonende jongeren
i.v.m. studie of anderszins. Belangrijk is te investeren in
een vertrouwensrelatie. Doelstellingen:
- Plaats voor persoonlijk gesprek met jongere
- Toerusting van het persoonlijk geloof
- Jongeren, voor zo ver dat mogelijk is, bij Christus
brengen
- Pastorale plek voor elke situatie

"

• 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 wil zij doen 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.
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Beleidsvoornemens
Opzet jeugdraad
In het begin van de planperiode willen we komen tot de
oprichting van een jeugdraad, als paraplu waaronder het
totale jeugdwerk van de gemeente wordt samengebracht.
Dit vormt een belangrijke randvoorwaarde voor het
realiseren van de doelstellingen voor het jeugdwerk.

Opzet jeugdpastoraat
In het begin van de planperiode willen we komen tot de
opzet van het jeugdpastoraat. Doelstelling 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.

Benoeming jeugddiaken
Vanaf 2014 kennen we naast de jeugdouderling ook een
jeugddiaken, die naast de verantwoordelijkheid voor het
jeugddiaconaat tevens een klankbord voor de
jeugdouderling.

Opzet jeugddiaconaat
In de planperiode willen we een stevige basis leggen voor
de opzet en organisatie van het jeugddiaconaat in de
gemeente. Doelstelling is om kinderen, tieners en
jongeren te (stimu)leren te zorgen voor anderen, ver weg
of dichtbij.
Implementeren HGJB-methodes
Uitgangspunt voor het jeugdwerk is dat gebruik wordt
gemaakt van leermethodes van de HGJB. Voor de leerlijn
is dat inmiddels integraal gerealiseerd. In de planperiode
willen we ook voor de kinderclubs, tienerclubs en de JV
bezien of gebruik van de (in 2013 ontwikkelde) HGJB
methodes voor de clubs en JV ons kunnen helpen in het
realiseren van onze doelstelling voor de pijler ontmoeten.
Deze methodes zijn op elkaar afgestemd en ook
afgestemd op de specifieke doelgroep (waarbij ook
gebruik wordt gemaakt van multimedia). Het
leidinggevend kader wordt toegerust voor het gebruik
van de HGJB- methodes.
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Implementeren gewijzigde opzet clubs
Vanaf het winterseizoen 2014/2015 gaan we van start met
een gewijzigde opzet van de kinder- en tienerclubs,
bestaande uit 4 clubs:
• kinderclub 8-10 jarigen (groep 5+6 basisschool)
• kinderclub 10-12 jarigen (groep 7+8 basisschool)
• tienerclub 12-14 jarigen (groep 1+2 voortgezet onderwijs)
• tienerclub 14-16 jarigen (groep 3+4 voortgezet onderwijs)

"

Gedachte is al het clubwerk te concentreren op één
clubavond van 19.00 tot 20.30 uur. In de ene week komen
de kinderclubs bij elkaar, de andere week de tienerclubs.
Gedachte hierachter is dat kinderen elkaar ontmoeten in het
verenigingsgebouw; er de mogelijkheid is voor
gezamenlijke activiteiten; en de ‘clubavond’ een vast ritme
wordt. De overgang van kinderclub naar tienerclub zit al in
het ‘vaste ritme’ van dag en tijdstip. Secundair biedt het
ook praktische voordelen voor de gezinnen uit de
buitengebieden.
Training en begeleiding van leidinggevenden /
jeugdraad
In lijn met het HGJB advies bieden we vanaf 2014 een
basistraining aan voor startende leidinggevenden om te
worden toegerust en gevormd om als jeugdwerker te
starten. Jeugdwerkers doen kennis en vaardigheden op die
ze op weg helpen in hun taak als leidinggevende. Met het
aanbieden van de cursus ‘ jeugdambtsdrager’ van de
HGJB willen wij de jeugdouderling en jeugddiaken
toerusten voor hun specifieke rol in het jeugdwerk, zodat zij
hun werk met visie en enthousiasme mogen verrichten.

Aandacht voor markeringsmomenten
In lijn met het HGJB advies willen we vanaf 2015 in de
eredienst gericht aandacht schenken aan de overgang van
de ene catechese naar de andere. Op deze wijze zijn
catechisanten zich beter bewust van de plek die ze
innemen in de leerroute en krijgt de catechese nieuwe
aandacht. Markeringsmomenten kunnen ook
belevingsmomenten zijn waar naar toegeleefd wordt.
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4

Investeren in liturgie en
eredienst in deze tijd

In de snel veranderende maatschappij is het zeker nodig dat de
kerk in deze tijd staat en weet wat er gaande is in de samenleving
en wat er leeft bij de moderne mens.
Meer dan een traditie
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 eredienst wordt de gemeente gebouwd in het geloof en
in de verbondenheid met de Heere Jezus en elkaar. 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.

"

Snel veranderende maatschappij
We hebben te maken met een snel veranderende
maatschappij (zie pag. 5). Dit heeft invloed op de manier
waarop we aanwezig zijn in de eredienst, hoe we luisteren
naar de verkondiging, hoe we deelnemen aan het zingen en
hoe we de gebeden beleven. Uit gesprekken met jongeren
blijkt dat de sfeer en invulling van de eredienst niet altijd hun
belevingswereld raakt; ze missen een praktisch element en
antwoord op de hedendaagse geloofsvragen. Ook het
taalgebruik in de psalmen en prediking wordt niet altijd meer
begrepen. Ook verlangt een een deel van de gemeente om
de Heilsfeiten en Naam van onze Zaligmaker meer expliciet
te bezingen.

"

Voortgaand gebeuren
Het bezig zijn met de vormgeving van de eredienst is een
voortgaand gebeuren, waar men door de eeuwen heen
steeds doende mee is geweest. De centrale vraag daarbij
was steeds: „op welke wijze zal de samenkomst van de
christelijke gemeente zo vorm krijgen, dat de samengekomen
gemeente, waaraan zoveel verschillende mensen deelnemen,
de lofzeggende dienst voor Gods aangezicht met vreugde en
bezieling zal beleven?”

"

Altijd alles hetzelfde laten kan niet. In de praktijk vragen
vernieuwing van de eredienst tijd en onderling rekening
houden met elkaar. En als we vernieuwen, blijven we gericht
op het gereformeerd perspectief. We kennen onze God, de
Vader van onze Heere Jezus Christus, door Zijn Woord.
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De gemeente van Christus zal altijd en in elke tijd het
Woord van God centraal stellen. Dit Woord is niet naar de
mens. Het is tegendraads. En door dit Woord werkt de
Geest. Het is niet door de vorm van de liturgie dat we over
de werking van de Heilige Geest kunnen beschikken. Maar
door het geloof werkt de Heilige Geest in ons en Deze
maakt ons creatief.

Beleidsvoornemens
Prediking
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 de leefwereld van de gemeente, ouderen,
jongeren en jonge gezinnen van groot belang. Om dit bereik
zo groot mogelijk te doen zijn zullen we onze predikant en
gastpredikanten vragen in de prediking:
• oog te hebben voor begrijpelijk en eigentijds taalgebruik
• specifiek aandacht te schenken aan de (grote groep)
kinderen met een aansprekend voorbeeld
• praktische invulling waarmee jongeren worden
aangesproken en kunnen doorvertalen naar de praktijk
van alle dag
Zingen in de eredienst
In het zingen van de gemeente 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. Vanaf september
2014 (opening winterwerk) is er ook de principiële ruimte
voor het zingen van twee andere liederen in de eredienst.
Daarbij geven wij het zingen van psalmen een belangrijkere
plaats dan de andere liederen.
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"
-

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 psalmen zingen.
We zingen die weliswaar niet letterlijk, maar in een berijmde
vorm. 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 Israel. Maar
ook met Christus, omdat we ze Hem nazingen.
Andere liederen. Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk naar elkaar
uitspreken dat het niet in strijd is met het beginsel ‘Gods Woord
aan het woord in de liturgie’ dat ook liederen gezongen worden,
waarin het werk, de heilsfeiten en Naam van onze Zaligmaker
expliciet worden benoemd. De volledige breedte van het Bijbelse
getuigenis mag worden bezongen in de eredienst: van Genesis 1
(OT) tot en met Openbaring 22 (NT).

Uitwerking principiële lijn in praktijk
-

"
-

-

"
-

"
-

"
"

Voor wat betreft de psalmen houden we (vooralsnog) vast aan de psalmen 1773. Er loopt op dit moment een initiatief voor
hertaling van de psalmen in de taal van nu, dat naar verwachting in de planperiode beschikbaar komt. Als kerkenraad
ondersteunen wij dit initiatief van harte, mede met het oog op het vergroten van de verstaanbaarheid van de psalmen.
De kerkenraad heeft voorkeur aan te sluiten bij de hertaling van de psalmen in plaats van bijv. de Nieuwe Berijming 1968.
Dit vanwege de meerwaarde om als gemeenten gelieerd aan de Gereformeerde Bond een gezamenlijke c.q. vergelijkbare
keuze te maken. Dit bevordert acceptatie en geeft meer uniformiteit voor gastpredikanten. Zodra de hertaling beschikbaar
komt vindt nadere besluitvorming door de kerkenraad plaats over invoering daarvan.
Voor wat betreft de keuze van liederen hanteren we de volgende criteria:
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
predikant als gastpredikanten. Elke predikant mag deze principiële ruimte gebruiken. Dit is echter geen verplichting.
Kinderen worden snel over het hoofd gezien, maar horen wezenlijk bij de gemeente. Daarom is het van belang regelmatig
een psalm/lied te zingen dat afgestemd is op de kinderen (kinderlied). Ook die liederen dienen Bijbels verantwoord te zijn;
het is niet zo dat het dan niet zo nauw komt omdat het een kinderlied is. Daarin is geen verschil met andere liederen.
Als praktische invulling van ons principiële uitgangspunt voegen we voor de eredienst (vooralsnog) de HGJB-bundel ‘Op
Toonhoogte’ toe. Deze bundels worden centraal aangeschaft en kunnen tevens worden gebruikt voor het jeugd- en
kringwerk. Voor liederen uit andere bundels wordt in voorkomende gevallen een liederenblad gemaakt. Ongeacht de bundel
geldt dat beoordeling per lied plaatsvindt aan de hand van de vastgestelde criteria.

-

Op dit moment loopt een initiatief voor het samenstellen van een liedbundel voor gebruik in Gereformeerde Bondsdiensten.
Zodra deze beschikbaar is vindt nadere besluitvorming door de kerkenraad plaats over invoering hiervan.

-

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.
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