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Dit beleidsplan is vastgesteld door de kerkenraad op 16 oktober 2019 en is vanaf deze datum geldig.

2
Beleidsplan Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

2019-2023

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Visie en Missie
2.1 Plaatselijke situatie
3. De eredienst
3.1. Prediking
3.2. Liturgie
3.3. Sacramenten
3.4. Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overig)
4. De kerkenraad (de ambten)
4.1. Uitgangspunten
5. Pastoraat
5.1. Inleiding
5.2. Huisbezoek
5.3. Specifieke vormen van pastorale zorg
5.4. Pastoraatsoverleg
6. Diaconaat
6.1 Inleiding
6.2 Organisatie
6.3. Plaatselijk diaconaat
6.4 Landelijk diaconaat
6.5. wereldwijd diaconaat
7. Zending en evangelisatie
:
7 .1 Zendingscommissie
7.2 Evangelisatiewerk
8. Vorming en toerusting
8.1. Catechese
8.2. Jeugdwerk
8.3. Volwassenenvormingswerk
8.4. Christelijke opvoeding
9. Beheerszaken
9.1. Inleiding
9.2 Beheer en onderhoud: voor en door de gemeente
9.3 Financiën: Niet veel meer of minder dan nodig
9.4. Specifieke onderwerpen
10. Ten slotte

3
Beleidsplan Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel
2019-2023

4
4
6
6
6
7
8
9
10
10
11
11
12
13
15
15
15
16
18
19
20
20
20
21
22
22
23
24
25
25
25
26
26
28
29

1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel voor de jaren 2019
- 2023. Het beleidsplan is in het jaar 2018 door de kerkenraad opgesteld, nadat gemeenteleden
waren gevraagd haar bijdrage te leveren. Dit beleidsplan is, net als eerdere beleidsplannen, een
hulpmiddel waarmee de kerkenraad onze lokale gemeente wil besturen en helderheid wil geven over
een aantal zaken aan mensen in de gemeente en daarbuiten.
Het beleidsplan heeft niet het laatste woord. Dat heeft de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord.
Met dit beleidsplan beoogt de kerkenraad een aantal zaken voor de komende planperiode te regelen.
Dit voorkomt niet dat er nog ontwikkelingen komen waarop alsnog beleid gemaakt moet worden. Veel
onderdelen of elementen uit eerdere beleidsplannen zijn ongewijzigd overgenomen in dit beleidsplan.
Wat goed is hoeft immers niet te worden aangepast. Daar waar de kerkenraad verbeteringen heeft
doorgevoerd of in de komende jaren nog over na wil denken (beleidsvoornemens) zijn zaken
aangepast.
De samenkomst in de zondagse erediensten is het centrum van het gemeente zijn, en de prediking
van Gods Woord is het hart van de eredienst. In hoofdstuk 3 van dit beleidsplan staat dit centraal.
Daarna komen achtereenvolgens aan de orde de ambten (hoofdstuk 4), het pastoraat (hoofdstuk 5),
het diaconaat (hoofdstuk 6), zending en evangelisatie (hoofdstuk 7), vorming en toerusting
(hoofdstuk 8) en het beheer en de financiën (hoofdstuk 9).
Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene overwegingen als
leidraad gediend:
•

•

•

•

Het beleidsplan beoogt ook het sinds jaar en dag onder ons geldende beleid te verwoorden. Het
gaat dus niet alleen over de nieuwe ontwikkelingen en zich aandienende veranderingen.
Beleidsvoornemens met het oog op de toekomst worden apart vermeld.
Het beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en hoofdzaken. Een beleidsplan is niet geschikt om
allerlei praktische uitwerkingen tot in detail te regelen. Niet alleen veranderen dit soort zaken
veelvuldig, het zou ook ten koste gaan van de leesbaarheid van het beleidsplan. Omdat het voor
de duidelijkheid wel van belang kan zijn om de huidige gang van zaken te beschrijven is op
diverse plaatsen een kader met 'Praktische uitwerking' opgenomen. Hoewel deze dingen
opgenomen zijn in het beleidsplan van de gemeente, hebben ze daarmee niet het gewicht van
vastgelegd beleid en beleidsvoornemens.
Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld en behoeven strikt genomen niet in het beleidsplan te
worden behandeld. Voor de leesbaarheid van het beleidsplan zijn deze zaken op veel plaatsen in
de beschrijving meegenomen.
Naast het beleidsplan kennen we ook nog de Plaatselijke regeling, diverse statuten en
reglementen, waarvan exemplaren zijn gearchiveerd bij de scriba. Het beleidsplan verwijst
hiernaar.

Aan het begin van deze inleiding is vermeld wat we van dit van beleidsplan mogen verwachten. Ook
voor dit beleidsplan geldt het woord uit Jakobus 3 vers 17: "Maar de wijsheid die van boven is, is ten
eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede
vruchten, onpartijdig en ongeveinsd".

2. Visie en missie
Verbonden en gehoorzaam aan de Bijbel, de enige en onfeilbare bron en norm voor ons belijden,
hebben we voor onze gemeente een missie en een visie geformuleerd. De visie is ons fundament en
vertolkt ons verlangen voor de toekomst en de missie definieert het bestaansrecht voor onze
gemeente.
Visie
1.

De Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel weet zich onlosmakelijk verbonden met de
Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest, en ziet dit als een onwankelbaar fundament
van haar geloof en bestaan.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

We willen een gemeente zijn die geworteld en gegrond is in de Bijbel. De Bijbel is voor ons
een betrouwbaar en gezaghebbend kompas in alle situaties in ons persoonlijk,
gemeenschappelijk en maatschappelijk leven.
We weten ons verbonden aan de belijdenissen uit de oudchristelijke kerk (Apostolische
Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea, Geloofsbelijdenis van Athanasius) en aan de
gereformeerde belijdenissen (Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en
Dordtse Leerregels). Deze belijdenissen zijn voor ons richtinggevend voor het interpreteren
van de Bijbel.
We zijn een gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk voelen we ons
verwant met de Gereformeerde Bond. Tegelijkertijd voelen we ons verantwoordelijk voor de
kerk als geheel en haar belijdenis. Samen met anderen willen we de Protestantse Kerk
aanspreken vanuit de grondslag en de belijdenis van onze gemeente.
De prediking van het evangelie van Jezus Christus staat in onze eredienst centraal. We streven
naar een evenwichtige, appellerende prediking. Dit betekent dat zaken als 'wet en evangelie',
of 'Gods soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van ons mensen' of' zonde en genade' in
een Bijbels evenwicht aan bod komen. De prediking van het Evangelie gaat gepaard met de
oproep tot geloof in de Heere Jezus Christus en de oproep tot bekering.
Net als in ons hele leven geldt ook in het gemeenteleven als hoogste gebod: 'U zult de Heere,
uw God, liefhebben met geheel uw hart, en uw naaste als uzelf.' Daarbij realiseren we ons dat
de gemeente een eenheid is in verscheidenheid. We benadrukken niet wat de verschillen zijn,
maar we richten ons op wat samenbindt binnen de grenzen van de Bijbel en de belijdenis.
Wij achten het huwelijk hoog als een door God gegeven instelling waarin man en vrouw in
liefde én trouw verbonden, tot één worden. De bijbel schildert het huwelijk als geheim dat de
eenheid tussen Christus en Zijn gemeente afbeeldt waarbij de richtlijnen voor het samenleven
van man en vrouw binnen het huwelijk worden ontleend aan de liefde van de Heere voor Zijn
gemeente. Het huwelijk tussen man en vrouw is de enige, unieke plek waar zij zich geestelijk
en lichamelijk volledig aan elkaar kunnen toevertrouwen.

Metafoor
Wij voelen ons als gemeente aangesproken door het Bijbelse beeld van de wijnstok (Christus) en de
ranken. Voor ons is van groot belang de innerlijke geestelijke groei van de individuele gemeenteleden
en de groei van de gemeente als geheel, zowel in de diepte (verdieping van het geloofsleven) als in de
breedte (een groei van het aantal mensen dat de Heere Jezus als Heere en Zaligmaker belijdt).
Missie
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

De kern van het christelijke leven is een doorleefd geloof. Alle activiteiten die binnen de
gemeente plaatsvinden hebben tot doel dit geloof op te wekken en te versterken.
We willen zoveel mogelijk alle gemeenteleden van jong tot oud met de hun geschonken gaven
inschakelen voor de opbouw van de gemeente en het steunen en dienen van elkaar in alle
omstandigheden van het leven.
We hebben oog voor onze jongeren en de vragen die hen bezig houden. Waar mogelijk
(onder)steunen we hen en staan we ouders bij in de opvoeding.
We streven als gemeente naar een open communicatie met iedereen binnen en buiten de
gemeente.
We willen een missionaire gemeente zijn waar alle inwoners van ons dorp zich welkom voelen
en zich aangesproken weten.
De gemeente leeft vanuit de verwachting en de beloften die oorspronkelijk aan het Joodse volk
geschonken zijn. Onze Heere en Verlosser Jezus Christus werd als mens geboren te midden
van het Joodse volk. Op grond van de Bijbelse beloften voor dat volk (o.a. Romeinen 11)
wordt regelmatig in de kerkdienst gebeden voor het Joodse volk, opdat het mag komen tot
erkenning van de Heere Jezus Christus.
We voelen ons verbonden met christenen in Nederland en daarbuiten.

Metafoor
Als tweede past het Bijbelse beeld van de gemeente 'als lichaam van Christus' in onze visie. Hieruit
spreekt allereerst opnieuw de verbondenheid met ons Hoofd, Christus, zoals die ook in het vorige
beeld zichtbaar wordt. Daarnaast tekent dit beeld dat we vooral samen gemeente willen zijn en elkaar
tot een hand en een voet willen zijn.
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2.1. Plaatselijke situatie
Eén gemeente, twee wijken
Sinds vele tientallen jaren komt onze Hervormde Gemeente bij elkaar in twee kerkgebouwen: in het
dorp Ouderkerk aan den IJssel in de Dorpskerk en aan de Lageweg in de Oosterkerk. Hierdoor bestaan
er praktisch gezien twee wijken, wat tot uitdrukking komt in de verdeling van de pastorale secties.
Wat het aantal kerkgangers betreft zou de hele gemeente in de Dorpskerk bij elkaar kunnen komen.
Samenvoeging van de wijken behoort dus tot de mogelijkheden. Zolang de (financiële) situatie het
toelaat zullen de diensten in beide kerkgebouwen worden gecontinueerd. Als de situatie daarom
vraagt zullen de erediensten gezamenlijk plaatsvinden. Dit zal het geval zijn zodra er een structureel
exploitatietekort optreedt of bij een verder teruglopend kerkbezoek. Hierbij wordt voor de Oosterkerk
een ondergrens aangehouden van 35 bezoekers.
Contacten met andere gemeenten
In Ouderkerk is tevens een Gereformeerde Kerk binnen de Protestantse Kerk in Nederland en een
Hersteld Hervormde Gemeente. Met deze beide kerken is er contact op diaconaal gebied en rond de
intrede en het vertrek van predikanten. Met de Gereformeerde Kerk wordt er op 24 december een
gezamenlijke kerstnachtsamenkomst georganiseerd in de dorpskerk en tevens organiseren we samen
met hen de cursus 'christelijk geloof'.
Hierbij behandelt de kerkenraad iedere samenwerkingsmogelijkheid op zichzelf. Er is nog geen beleid
ten aanzien van samenwerking met andere gemeenten. Daar wil de kerkenraad de komende periode
aandacht aan besteden.
Beleidsvoornemens:
Nummer

2.1

Nummer
2.2

Omschriivinq
Het formuleren van een lange termijn visie op
samenwerkinosverbanden met andere kerkoenootschaooen

Eioenaar
Moderamen

Omschriivino
Bezinning op veranderde kerkstructuur binnen de Protestantse
Kerk in Nederland, nagaan op welke wijze de kerkenraad hierbij
betrokken wordt en welke rol hierin is weggelegd in relatie met
de Classis.

Eioenaar

Kerkenraad

3. De eredienst
3.1 Prediking
De prediking is het hart van de eredienst en het middel om het evangelie van Jezus Christus te
verkondigen. Daarin roept de Heere ons op tot geloof en bekering waarmee de prediking ook 'de
bediening van de verzoening' is.
De prediking voldoet aan een aantal kenmerken:
•
Zij vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord van God is,
geïnspireerd door de Heilige Geest.
•
Zij dient in overeenstemming te zijn met het belijden van de kerk, zoals dat verwoord is in de
belijdenisgeschriften van onze kerk, te weten: de Apostolische geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius, de catechismus van Heidelberg,
de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
•
Zij verklaart het wezen en het werk van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
•
Zij geeft vanuit een grondige exegese een pastorale en praktische toespitsing naar het hart en
leven van de gemeenteleden
•
Zij heeft als doel om de hele gemeente te brengen tot geloof en om het aanwezige geloof te
versterken.
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De avonddiensten hebben, als de plaatselijke predikant voorgaat, in de regel het karakter van een
leerdienst waarin de belijdenisgeschriften van de kerk aan de orde komen.
Normaliter worden er afzonderlijke kerkdiensten gehouden in de Dorpskerk en de Oosterkerk. De
kerkenraad heeft de mogelijkheid diensten te combineren bij bepaalde gelegenheden (bv. avondmaal,
christelijke feestdagen) of als de situatie daarom vraagt (bv. vakantieperiode).
Op bid- en dankdag worden twee kerkdiensten belegd, waarbij de ochtenddienst zoveel als mogelijk
wordt afgestemd op de (jonge) kinderen van de gemeente.

3.2 Liturgie
De samenkomst van de gemeente in de eredienst noemen wij ook wel 'de werkplaats van de Heilige
Geest'. Wij geloven dat God Zelf daar wil wonen en tot ons wil spreken door middel van Zijn Woord.
Daarbij past een eerbiedige en passende houding, die tot uiting komt in liturgie ( = orde van dienst) en
decorum ( = de uiterlijke stijl).
De dienst is opgebouwd uit de volgende vaste onderdelen:
Voorafgaand
• Consistoriegebed
• Afkondigingen
• Gemeentezang
..Er.e~ienst
• Stil gebed
• Votum en zegengroet
• Gerrneentezang
• Lezing van de wet/ Gelcofsbelljdenls
• Ger:neentezang
• 6ebed
• Schriftlezing
• Dienst der offeranden veorafçaande aan de gemeentezang
• Prediking
• Dienst der gebeden
• Gemeentezang (staande)
• Zegen
Na afloop
• Eventueel gemeentezang
• Coosistorjeg,"e~
" b~
e~
d------------------------~--~-.........1
In de ochtenddiensten wordt tot onze verootmoediging de wet van de Hee re voorgelezen. Tijdens de
avonddiensten belijden wij het christelijk geloof met een van de belijdenisgeschriften.
Wij gebruiken de Herziene Statenvertaling. Wij waarderen deze vertaling vanwege haar zorgvuldige
overbrenging vanuit de grondtalen.
Tijdens de eredienst zingen we vanaf ie Paasdag 2020 de psalmen ritmisch, vanaf eind 2019 t/m 1e
Paasdag 2020 zingen we alleen de voorzang ritmisch. Wij gebruiken de psalmberijming van 1773 en
de zogenaamde 'Enige Gezangen'. Voorafgaand aan de dienst zingen we een psalm. De kerkenraad
heeft de mogelijkheid om na afloop van de dienst naast de psalmen ook toepasselijke liederen op te
geven afhankelijk van de aanleiding en gelegenheid. (bv. christelijke feestdagen, koningsdag,
hervormingsdag, opening winterwerk, etc.)
De kerkdiensten zijn thuis te beluisteren via internet en kerkradio (deze oplossing faseren we
geleidelijk uit)
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Decorum
In het bijzonder in de eredienst komen wij samen om tot God te naderen, Hem te aanbidden en te
prijzen. Wij zijn er als zondige mensen verwonderd en verheugd over dat de Heere God die genadig,
barmhartig maar ook heilig is, ervoor kiest om zo dicht bij ons te komen in Woord en Geest. Dit
vraagt van ons een eerbiedige opstelling die zich uit in gepast gedrag en kleding.
De kerkenraad staat bij het gebed. De kerkenraadsleden zijn uniform gekleed.
De kerkenraad gaat zich bezinnen op de liturgie. Het is zinvol om steeds opnieuw de vraag te kunnen
beantwoorden waarom doen we wat we doen. Genomen besluiten zullen worden voorgelegd aan de
gemeente.
Beleidsvoornemen:
Nummer
3.1

Bezinnin

o de Hervormd Gereformeerde Litur ie

Ei enaar
Moderamen

3.3 Sacramenten
Heilige Doop
Onze visie op de Heilige Doop is verwoord in de Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Op
grond hiervan bedienen wij de doop aan de jonge kinderen van de gemeente. Zij die als kind niet
gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het
geloof afgelegd te hebben.
Tijdens de doopdienst maken wij gebruik van de hertaalde versie van het doopformulier zoals
vastgesteld op de synode van 1618/1619. De doopvragen worden gesteld in aanwezigheid van de te
dopen kinderen. Ook doopleden mogen antwoord geven op de gestelde doopvragen. Voorafgaande
aan de doopdienst vindt doopzitting plaats, waar met de ouders wordt gesproken over de leer van de
Heilige Doop, bijvoorbeeld aan de hand van het doopformulier.
Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of levenswandel van de
doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken worden. Eventueel wordt uitstel van de doop
besproken met de oproep verandering van levenspatroon toe te zeggen en te laten blijken. Uiteindelijk
zal de wens om in onze gemeente het kind ten doop te houden niet geweigerd worden. De kerkenraad
verbiedt de doopbediening van een kind nooit, maar ziet het als Gods bevel om de ouders te wijzen op
de noodzaak van een christelijke levenswandel en opvoeding en meeleven met de gemeente.
Heilig Avondmaal
Onze visie op de het Heilig Avondmaal is verwoord in de Catechismus en de Nederlandse
Geloofsbelijdenis. De kerkenraad laat hen toe tot het Heilig Avondmaal die belijdenis van het geloof
hebben afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht van toepassing zijn.
Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar bediend in een morgendienst in het midden van de
gemeente. De kerkenraad is terughoudend als het gaat om een avondmaalsviering buiten de kerk. Dit
is uitsluitend bedoeld voor hen die op geen enkele mogelijkheid de eredienst in de kerk kunnen
bijwonen, maar wel het sacrament van harte begeren te ontvangen. Iedere avondmaalsviering wordt
de mogelijkheid geboden voor een viering buiten het kerkgebouw, direct na de dienst, in
aanwezigheid van de predikant en ambtsdragers.
Tijdens de dienst maken we gebruik van de hertaalde versie van het avondmaalsformulier zoals
vastgesteld op de synode van Dordrecht in 1618/1619. De zondag voorafgaande aan de viering van
het Heilig Avondmaal wordt, indien mogelijk in de morgendienst, voorbereiding gehouden op het
sacrament. In deze dienst wordt het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier gelezen. De
avonddienst op de zondag van de bediening is een dienst van dankzegging en nabetrachting op het
sacrament.
In de voorbereidingsweek houdt de kerkenraad een bijeenkomst van censura morum. In de eerste
plaats is het bedoeld om als kerkenraadsleden onderling elkaar te bevragen. Als tweede is de
bedoeling van het censura morum om toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid
gehouden kan worden. Daartoe kunnen eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of
door gemeenteleden gemeld worden, worden behandeld door pastorale zorg en/of vermaning. De
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gehele kerkenraad is zo mogelijk bij het censura morum aanwezig en bespreekt een gedeelte uit de
Bijbel of andere bron dat betrekking heeft op het sacrament. Aansluitend op het het censura morum
vindt zo mogelijk een bezinningsavond of kerkdienst rondom het Heilig Avondmaal plaats. Hierbij zijn
alle gemeenteleden van harte welkom.

3.4 Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overig)
Openbare belijdenis van het geloof
Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen worden gemeenteleden gedurende tenminste een
seizoen onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk op de belijdeniscatechisatie.
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van de
gemeente tijdens een kerkdienst. Het doen van openbare belijdenis houdt het volgende in:
•
Persoonlijk belijden van het geloof in de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
•
Instemmen met de Heilige Schrift als het Woord van God en de belijdenis van de kerk
• Toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal.
•
Uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.
Zij die reeds gedoopt zijn beamen daarmee de beloften die aan hen met de doop werden verzegeld.
Zij die nog niet gedoopt zijn ontvangen dit sacrament na de openbare belijdenis van het geloof.
Van hen die belijdenis van het geloof wensen af te leggen verwacht de gemeente een trouw kerkelijk
meeleven met onze gemeente.
De openbare belijdenis van het geloof wordt in de regel afgelegd in een gemeenschappelijke dienst die
bij voorkeur plaatsvindt op Palmpasen.
Huwelijksdiensten
Op grond van Gods Woord belijden we het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God.
Andere levensverbintenissen kunnen daarom niet bevestigd en ingezegend worden. De kerkenraad
weet zich geroepen tot pastorale zorg aan hen die homoseksueel geaard zijn en aan hen die
ongehuwd blijven.
De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die aanvraag tot huwelijksbevestiging en
inzegening indienen. Een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden kan alleen bevestigd
en ingezegend worden na gebleken inkeer en na schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad.
Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek met het aanstaande bruidspaar, waar
bijvoorbeeld het huwelijksformulier wordt uiteengezet. De dienst van bevestiging en inzegening van
het huwelijk vindt plaats in het midden van de gemeente. Tijdens de dienst gebruiken we de hertaalde
versie van het huwelijksformulier zoals vastgesteld in de synode van 1618/1619. Namens de
kerkenraad wordt het bruidspaar de zogenaamde trouwbijbel overhandigd.
Hertrouw
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat dus ook
kerkelijke bevestiging van een 'tweede' huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per geval bezien en
besproken worden. De kerkenraad zal op pastorale wijze met betrokkenen in gesprek treden, met
name bij een dreigende scheiding, alsook met betrekking tot een 'tweede' huwelijk.
Rouwdiensten
Op verzoek van de familie zal er in de kerkgebouwen, Beréa of de zalen van de Oosterkerk, een
rouwdienst gehouden worden, voorafgaand aan de begrafenis. Aangezien zowel Beréa als de kerken
kerkelijke gebouwen zijn is de kerkenraad verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens deze
diensten. Hoewel geen ambtelijke erediensten in de volle zin van het woord, worden rouwdiensten wel
als zodanig behandeld (prediking centraal, ambten vertegenwoordigd, geen andere liederen dan de
psalmen), tenzij pastorale motieven afwijking hiervan vereisen.
Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van nabestaanden
op zich. Indien mogelijk wordt de aan de begrafenis voorafgaande condoléance door de wijkouderling
met gebed afgesloten. Bloemen tijdens de rouwdiensten zijn in de kerkgebouwen niet toegestaan.
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We wijzen op Bijbelse gronden crematie af. De kerkenraad zal bij de crematie niet aanwezig zijn in het
crematorium. Wel zal er, indien dit gewenst wordt door de nabestaanden, pastorale zorg verleend
worden en zijn we bereid mee te werken aan een samenkomst thuis of bijvoorbeeld in het
rouwcentrum, niet zijnde een crematorium.
Beleidsvoornemens:
Nummer

3.2
3.3

Omschriivina
Het formuleren van een visie oo het huweliik alsmede hertrouw
Bezinning op de (praktische) vormgeving van bijzondere
diensten

Eiaenaar
Moderamen
Moderamen

4. De kerkenraad (de ambten)
4.1 Uitgangspunten
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, waarbij ernaar
gestreefd wordt dat de kerkenraad een afspiegeling is van de samenstelling 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.
•
Gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden.
•
Belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.
Doel van dit alles is dat de gemeente opgroeit in Hem, Die haar Hoofd is: Christus. Hiertoe neemt de
bezinning met onderling opscherpen en bemoedigen een belangrijke plaats in tijdens de
vergaderingen van de kerkenraad.

4.2 De predikant
De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden in de
erediensten. Verder verricht hij ziekenpastoraat en crisispastoraat. Hij geeft catechese en
belijdeniscatechese en verzorgt andere situaties van toerusting en vorming, zoals de Bijbelkring.
Daarnaast verzorgt hij de pastorale berichten en een deel van de meditaties in de kerkbode.

4.3 De ouderling
Tot de opbouw van de gemeente is aan de ouderlingen de zorg voor de gemeente als gemeenschap
toevertrouwd. Zij dragen mede verantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten.
Verder bezoeken ze de gemeenteleden en rusten ze de gemeente toe tot het vervullen van haar
pastorale en missionaire roeping. Indien zij daartoe geroepen worden, dienen de ouderlingen de kerk
in de meerdere vergaderingen (classis, synode enz.). Samen met de predikant hebben de ouderlingen
de herderlijke zorg en het opzicht over de leden van de gemeente. Zij zijn de predikant behulpzaam
met goede raad, zien erop toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden en ze verlenen
pastorale zorg aan hen die raad en troost behoeven. Ook hebben ouderlingen de taak toe te zien op
leer en leven van de predikant. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om ouderlingen met een
bijzondere opdracht/taakveld aan te stellen (momenteel alleen een jeugdouderling).
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad,
die de verzorging van deze taken toevertrouwt aan:
•
Het college van diakenen voor zover het betreft de vermogensrechtelijke aangelegenheden van
diaconale aard.
•
Het college van kerkrentmeesters bestaande uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters
voor zover het betreft de andere vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. De
ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad. Ze zijn vrijgesteld van andere
taken. De kerkrentmeesters zijn geen ambtsdragers, zij zijn wel lidmaten van de gemeente en zijn
volledig kerkrentmeester.
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4.4 De diaken
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. Ook het dienen aan de
avondmaalstafel behoort tot zijn taak.

4.5 De kerkrentmeester
De taken van de kerkrentmeester zijn:
•
Zorgen dat de gemeente bijeen kan komen in gebouwen.
• Verwerven van middelen voor het onderhoud van de gebouwen en het traktement van de
predikant.
•
Werkgeverrol vervullen t.o.v. medewerkers.
• Voeren van verschillende administraties.
•
Bijhouden van de registers.
•
Opstellen van begrotingen en jaarrekeningen die door de kerkenraad wordt vastgesteld.
•
Leveren van een bijdrage aan het beleid van de gemeente als geheel.

4.6 Het moderamen
Vanuit haar midden stelt de kerkenraad het moderamen samen. Het moderamen bestaat uit de preses
van de kerkenraad, de scriba en een vertegenwoordiger vanuit de diaconie, de ouderlingen en
kerkrentmeesters. Het moderamen heeft tot taak de kerken raadsvergadering voor te bereiden, te
leiden en spoedeisende zaken af te handelen.
De kerkenraad acht het ambt van predikant, ouderling of diaken op Bijbelse gronden niet toegankelijk
voor vrouwelijke gemeenteleden. In alle andere verbanden zijn de vrouwen van de gemeente van
harte uitgenodigd hun gaven aan te wenden in de gemeente.

5. Pastoraat
5.1 Inleiding
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente van Jezus Christus. Hij is ons daarin voorgegaan als
de goede Herder. Ambtsdragers hebben in het pastoraat een bijzondere taak en verantwoordelijkheid.
Maar ook alle gemeenteleden zijn in het ambt van alle gelovigen geroepen om naar elkaar om te zien
en zo invulling te geven aan de gemeenschap van de gelovigen. Pastoraat is essentieel voor de
opbouw van de gemeente en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Van groot belang in het pastoraat
zijn een vertrouwensrelatie en een goede communicatie.
In onze gemeente kennen we de volgende rollen in het pastoraat:
•
Predikant
•
Wijkouderling
•
Diaken
•
Pastoraal medewerker: de kerkenraad kan pastorale medewerkers aanstellen in de gemeente die
de predikant en de ouderlingen bijstaan in het pastorale werk. De onderlinge verdeling van de
werkzaamheden is altijd afhankelijk van de personen in kwestie.
•
Bezoekbroeder of -zuster: zij kunnen door de kerkenraad worden aangesteld ter ondersteuning
van het pastorale werk van de wijkouderlingen.
De predikant en de pastoraal medewerker hebben een eigen verantwoordelijkheid om contact te
onderhouden met gemeenteleden die vanwege hun omstandigheden en situatie behoefte hebben aan
pastorale zorg. De predikant/pastoraal medewerker hebben tot taak het crisispastoraat en het
bezoeken van gemeenteleden in zieken- en verpleeghuizen. Het streven is dat de wijkouderling
enerzijds en de predikant/pastoraal medewerker anderzijds elkaar zo goed mogelijk op de hoogte
houden van ontwikkelingen bij gemeenteleden. Doel is dat iedereen zo snel mogelijk weet wat hij
nodig heeft om zijn ambtswerk zo adequaat mogelijk te kunnen doen. Hiervoor bestaan de volgende
mogelijkheden:
•
Direct doorgeven van informatie via telefoon, mail of anderszins.
•
Bespreken in het pastoraatsoverleg.
•
Verslaglegging in het LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk in Nederland)
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In het ambtelijk pastoraat maken we onderscheid in het reguliere pastoraat en bijzondere vormen van
pastoraat. Onder regulier pastoraat verstaan we de zorg voor elkaars geestelijk leven en het omzien
naar elkaar in voor- en tegenspoed (paragraaf 5.2). Onder bijzondere vormen van pastoraat verstaan
we het pastoraat voor bepaalde doelgroepen of in bepaalde omstandigheden (paragraaf 5.3).

5.2 Reguliere pastoraat
Voor een belangrijk deel krijgt pastorale zorg vorm door het werk van de wijkouderling die dit doet in
afstemming met de predikant, pastoraal medewerker, diaconie en bezoekbroeders- of zusters en
andere betrokkenen in de gemeente. De gemeente is verdeeld in zes wijken, met voor iedere wijk een
eigen wijkouderling. Het pastoraat richt zich op de meelevende leden van de gemeente maar waar
mogelijk ook op de randkerkelijken (doopleden, belijdende leden en geboorteleden die niet meer actief
deelnemen aan het kerkelijk leven).

5.2.1 Huisbezoek
Het reguliere huisbezoek heeft als doel het leven te stellen in het licht van Gods Woord en in de
verbondenheid met Christus. De rechtvaardiging en de heiliging van ons leven staan daarin centraal.
Dit is niet los te zien van de persoonlijke omstandigheden waarin gemeenteleden zich bevinden en het
belang van het omzien naar elkaar in voor- en tegenspoed. Het streven is dat de wijkouderling bij alle
kerkelijke meelevende adressen in de wijk in ieder geval eens in de twee jaar een huisbezoek aflegt
en daarnaast contact heeft bij bijzondere omstandigheden (ziekte, geboorte, jubilea, huwelijk, etc.).
Zoveel mogelijk probeert de wijkouderling met alle gezinsleden in contact te komen. In de regel gaat
de ouderling op huisbezoek met een diaken. Waar mogelijk zoekt of onderhoudt de wijkouderling
persoonlijk contact met ingeschrevenen die niet actief meeleven met onze gemeente.
De wijkouderling brengt een kennismakingsbezoek aan nieuw in de gemeente binnenkomende leden
die aangegeven hebben met de gemeente te willen meeleven. Gemeenteleden uit omliggende
gemeenten die naar onze gemeente willen perforeren ontvangen bezoek van de wijkouderling. Deze
legt uit dat de kerkenraad perforatie niet wil bevorderen en dat er daarom een bedenktijd van een
jaar in acht genomen wordt. In dat jaar wonen de betreffende gemeenteleden de kerkdiensten in onze
gemeente bij. Zo nodig ontvangen zij in dat jaar pastorale zorg vanuit onze gemeente. Indien zij na
een jaar het verzoek tot perforatie herhalen, kan deze (na instemming van de kerkenraad van de
woongemeente) doorgang hebben.

5.2.2 Pilot wijkgericht werken
De Kerkenraad heeft besloten een pilot te doen van twee jaar met zogenaamde wijkteams in wijk A1
en B2• Doel hiervan is om beter samen te werken vanuit verschillende ambten en rollen ten aanzien
van de zorg voor elkaar. De gedachte is dat een wijk qua omvang voldoende overzichtelijk is om dit
effectief te doen. De pilot krijgt als volgt vorm: een wijkteam is samengesteld uit de wijkouderling,
een diaken, een bezoekbroeder en/of -zuster, een lid van de evangelisatiecommissie en eventueel
andere gemeenteleden.
Het wijkteam heeft de volgende taken:
•
Huisbezoeken van meelevende gemeenteleden (primair door ouderling en diaken).
•
Bijzondere aandacht in bijzondere situaties (weduwen, weduwnaars, chronisch zieken, zorgen,
enz.).
•
Meeleven bij bijzondere gebeurtenissen.
•
Verwelkomen nieuwe inwoners die ingeschreven staan.
•
In contact blijven met afhakers en randkerkelijken.
•
In contact komen met niet kerkelijken en buitenkerkelijken.
•
Signaleren t.b.v. diaconie, jeugdouderling, bezoekwerk ouderen.
•
Signaleren t.b.v. predikant/pastoraal medewerker.
•
Meelevende gemeenteleden in de wijk attenderen op mogelijkheden om een rol te spelen in
pastoraat, diaconaat of evangelisatie voor bepaalde wijkbewoners.
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1 Burg. Neets traat, Catharina-Am aliahof, de W etering, IJsbaan, IJsseldijk Noord nr. 1-97 en 2-70, Julianastraat,
W ilhelm inastraat,
2 A. Van Naaldwijklaan, Bakwetering, Doorn boom , Groeneboom , Harm anshoeve, Hennepwerf, IJsseldijk W est,
Kalverstraat, Kerkweg, Steiger, 't Sandpad, 't Schoor en leden buiten Ouderkerk (westkant)

De werkwijze van het wijkteam is als volgt: de wijkouderling coördineert de activiteiten van het
wijkteam en administreert in LRP. De leden van het wijkteam brengen verslag uit aan de wijkouderling
van hun activiteiten en bezoeken. Het wijkteam komt minimaal drie keer per jaar bijeen om de
situatie in de wijk door te nemen en af te stemmen. De leden van het wijkteam houdt elkaar en in
ieder geval de wijkouderling op de hoogte van activiteiten en signalen (mailgroep, app-groep).
Mogelijk te ontwikkelen activiteiten door het wijkteam zijn wijkgerichte bijeenkomsten (gebedskring,
Bijbelstudie, enz.) of evangelisatieactiviteiten.
De wijkouderling is verantwoordelijk voor het verloop van deze pilot. Bijzondere aandachtspunten voor
de evaluatie zijn een goede afstemming tussen de wijkouderling, het wijkteam en de
predikant/pastoraal medewerker. Verder blijft, net als altijd, de privacy gewaarborgd en leggen
degenen die bezoekwerk verrichten (zoals bv. de bezoekbroeder of -zuster) de eed van
geheimhouding af. Het voornemen is deze pilot te evalueren en te bepalen of deze werkwijze
doorgezet wordt. Hierbij geldt de volgende planning
Aanoak:
- Duideliike communicatie naar aemeente
- Uitwerken taken wiikteam
- Evaluatie 1
- Evaluatie 2

Plannina
1 e kwartaal
1 e kwartaal
2e kwartaal
2e kwartaal

2020
2020
2021
2022

Beleidsvoornemen:
Nummer Omschriivina
De kerkenraad evalueert de werking van de wijkteams
5.1
tweemaal teneinde gemeente brede invoering te
overweaen

Eiaenaar
Pastoraatsoverleg

5.3 Specifieke vormen van pastorale zorg
5.3.1 Jeugdpastoraat (JPT)
Jeugdpastoraat omvat alle pastorale activiteiten gericht op jongeren om hen te begeleiden in hun
(geloofs)ontwikkeling. Veel mensen zijn betrokken bij het jeugdpastoraat: voorganger, wijk-,
jeugdouderling, club- en zondagsschoolleiding, (mentor)catecheten. Voor de kinderen/ jeugd/
jongeren van de gemeente zijn er in het jeugdwerk diverse mogelijkheden voor ontmoeting, contact
en gesprekken. Jeugdpastoraat is echter gericht op het meer persoonlijk contact (1 op 1) tussen een
pastor en een jongere. In de jeugd worden vaak de meest fundamentele keuzes voor het leven
gemaakt. Geloofskeuzes niet in de laatste plaats. Aandacht vanuit de gemeente voor jongeren is
daarom erg belangrijk. Met het jeugdpastoraat willen we onze jongeren laten merken dat de
gemeente om hen heen wil staan, hen zoveel mogelijk wil helpen.
Jezus laat ons zien dat kinderen belangrijk zijn, als Hij zegt: Laat de kinderen tot Mij komen en
verhinder ze niet! (Markus 10). In Johannes 10:1-18 lezen we over de zorg van de Herder over zijn
kudde, wat we mogen vertalen naar herderlijke zorg in de gemeente. We zien pastoraat dan ook als
herderschap en jeugdpastoraat is de bijzondere zorg voor 'de lammeren van de kudde', de jeugd van
de gemeente.
Het primaire doel van het jeugdpastoraat is om de jongeren op te bouwen in hun geloof en hun leven
in te richten tot gelijkvormigheid aan Christus en tot eer van God. Een belangrijk middel hiertoe is om
de jongeren bij de kerk te houden en hen actief op elkaar en op de gemeente te betrekken. Dit vraagt
van de gemeente om aandacht en belangstelling voor jongeren bij alle ontwikkelingen die ze
meemaken en wat hen bezighoudt.
De doelgroep bestaat uit alle jongeren die in het ledenbestand (geboorte- en doopleden) van de
Hervormde gemeente Ouderkerk aan den IJssel staan in de leeftijd van ongeveer 12 tot en met 22
jaar.
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Aanpak
Door het opstellen van een jeugdpastoraatsteam (JPT) zal hier invulling aan worden gegeven. Het JPT
bestaat uit een aantal mensen die nauw betrokken zijn bij de jongeren (jeugdleider, jeugdouderling,
catecheet, catechesementor) en die integer en kerkelijk meelevend zijn. De kerkenraad is
verantwoordelijk voor het jongerenpastoraat. Daarom wordt zij in het JPT vertegenwoordigd door de
jeugdouderling. Leden van het JPT volgen een cursus jeugdpastoraat van de HGJB. Het JPT biedt
structureel pastorale aandacht voor jongeren.
Uitvoering
Het JPT voert gesprekken met de jongeren. Dit zijn allereerst reguliere gesprekken die eenmaal per
jaar zullen plaatsvinden. Indien nodig, bij verdere bijzonderheden, kan de frequentie hoger zijn. Een
jongere kan te maken krijgen met een 'moeilijke situatie' die extra zorg vraagt, zoals echtscheiding,
een sterfgeval, pesten, etc. Ook wordt er aandacht besteed bij gebeurtenissen als een verjaardag,
ziekte, examen etc. Pastorale zaken stemt het JPT af met de predikant, de pastoraal medewerker en
de wijkouderlingen. De JPT-ers hebben verder nauw contact met clubleiding en catechesementoren.
Overige aandachtspunten
Het JPT ontwikkelt een folder waarin haar taken en werkzaamheden onder de aandacht worden
gebracht. Het JPT denkt mee met de jeugdouderling over invulling van overige activiteiten met
jongeren. Hierbij moet gedacht worden aan jaarlijkse contactdagen, invulling rond diensten als
opening en sluiting winterwerk, preekbespreking, sing-in enz.

5.3.2 Bejaardenpastoraat
De wijkouderling zorgt ervoor dat bejaarden van 80 jaar en ouder kort na hun verjaardag worden
bezocht. De bejaarden van 80 jaar en ouder krijgen in de zogenaamde 'kroonjaren' verjaardagsbezoek
van de predikant. De kerkenraad streeft ernaar dat vanuit de jeugdclubs en het verenigingswerk ook
activiteiten worden ondernomen ten behoeve van de ouderen (bijvoorbeeld het verzorgen van
attenties op de feestdagen).

5.3.3 Pastoraat in verzorgingstehuizen
De pastoraal medewerker bezoekt regelmatig de leden die vanuit de gemeente in een
verzorgingstehuis in de omgeving zijn opgenomen. De pastoraal medewerker werkt tevens enkele
keren per jaar mee aan de maandsluiting in het Ouderkerkse seniorencomplex Geerestein. Om de
gemeente meer te laten meeleven met deze gemeenteleden buiten Ouderkerk, zal de lijst met namen
rond de feestdagen in de Kerkbode worden vermeld door de pastoraal medewerker.

5.3.4 Pastoraat bij zieken
Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden wekelijks door de predikant of pastoraal
medewerker bezocht, in overleg met de familie en met inachtneming van de omstandigheden. Ook na
thuiskomst wordt een bezoek gebracht. Voor langdurig zieken die thuis worden verpleegd, maken de
wijkouderling en predikant gezamenlijke afspraken over het bezoekwerk.

5.3.5 Crisispastoraat
Crisispastoraat (stervensbegeleiding, (psychische) nood) is de taak van de predikant. Hij is
beschikbaar voor de pastorale begeleiding in de nood, maar zal voor specifieke (b.v. psychiatrische)
problemen doorverwijzen naar deskundigen op die gebieden.

5.3.6 Psycho Pastorale Hulpverlening
Onze gemeente kent deze vorm van bijzondere pastorale zorg nog niet. Het beleidsvoornemen van de
kerkenraad is om te bepalen of deze vorm van pastorale zorg gewenst is en zo ja, hoe hieraan
invulling te geven.

5.3. 7 Pastoraat bij rouw
Rouwpastoraat is troostpastoraat. We mogen elkaar in de christelijke gemeente eraan herinneren
waar we onze hulp vandaan verwachten. We reiken elkaar een hand en wijzen elkaar op het uitzicht
wat de ander mogelijk ontging. Het is belangrijk dat nabestaanden/gemeenteleden die te maken
krijgen met een overlijden de predikant of de pastoraal medewerker daarvan in kennis stellen. De
predikant of pastoraal medewerker doet daarvan melding aan de desbetreffende wijkouderling.
Wanneer de kerkenraad van het overlijden op de hoogte wordt gesteld, wordt de naam van de
overledene op de eerstvolgende zondag voorafgaande aan de dienst aan de gemeente meegedeeld.
De predikant of pastoraal werker brengt tenminste één keer een rouwbezoek bij de nabestaanden en
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overlegt met hen over de gang van zaken rondom de uitvaart en een eventuele rouwdienst. De
wijkouderling bezoekt hen zo mogelijk eenmaal tussen het tijdstip van overlijden en de begrafenis. In
principe is de wijkouderling aanwezig bij de begrafenis. Na de begrafenis legt de predikant of
pastoraal werker na ongeveer zes weken en na ongeveer zes maanden een pastoraal bezoek af bij
eventuele nabestaanden. In het LRP komen jaarlijkse gedenkdagen naar voren. Hier kan door de
wijkouderling aandacht aan worden gegeven. De ouderling bezoekt eventuele nabestaanden na
ongeveer drie weken en na ongeveer drie maanden. Door de ledenadministrateur wordt een lijst
bijgehouden van gemeenteleden die vanaf de oudejaarsdag zijn overleden met daarbij de
correspondentieadressen.
Familieleden van de overledene krijgen een schriftelijke uitnodiging voor de dienst op oudejaarsavond
waar de overledenen zu llen worden herdacht.

5.3.8 Pastoraat bij jubilea
Bij huwelijksjubilea van 25, 40, 50 jaar en hoger brengt de predikant of pastoraal medewerker een
bezoek aan het bruidspaar, tenzij daar geen behoefte aan is. De wijkouderling benadert het
bruidspaar met de vraag of het jubileum mag worden afgekondigd en geplaatst in de Kerkbode.

5.3. 9 Huwelijkspastoraat
De kerkenraad hecht grote waarde aan het huwelijkspastoraat en streeft ernaar periodiek een
huwelijkscursus te organiseren.
Beleidsvoornemen:
Nummer
5.2

Ornschriivinq
Bezinnen of binnen onze gemeente psycho pastorale zorg
wordt inqevoerd en zo ia oo welke wiize.

Eigenaar
Pastoraatsoverleg

5.4 Pastoraatsoverleg
Het pastoraatsoverleg is een vergadering die gewijd is aan pastorale aangelegenheden. Bij dit overleg
zijn aanwezig de predikant, de pastoraal medewerker en de ouderlingen. Afhankelijk van de agenda
kunnen ook de bezoekbroeder(s), ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen worden uitgenodigd. Het
overleg wordt eenmaal per kwartaal gehouden. Een belangrijk accent ligt op de onderlinge vorming en
toerusting. Ook kunnen ervaringen worden uitgewisseld en trends en ontwikkelingen in het pastoraat
worden besproken. Dit laatste uiteraard met inachtneming van de verschuldigde geheimhouding en
respect voor het vertrouwelijk karakter van het huisbezoek.
Verslag van algemene bevindingen uit het huisbezoek door wijkouderlingen aan de predikant is van
belang, met name ook met het oog op de woordverkondiging. Zaken vanuit het pastoraatsoverleg die
voor de overige kerkenraadsleden van belang zijn, worden op de kerken raadsvergadering
geagendeerd.
Toerusting pastoraatwerk
De kerkenraad, de predikant en de pastoraal medewerker streven ernaar elkaar toe te rusten in het
pastorale werk. Tijdens de kerkenraadvergaderingen en het pastoraatsoverleg wordt hiervoor tijd
ingeruimd.

6. Diaconaat
6.1 Inleiding
Het uitgangspunt voor het diaconale handelen is de liefde van Jezus Christus, die Zijn gemeente is
voorgegaan in de zorg voor de naaste. Alleen vanuit die liefde kan de diaconale gemeente gestalte
krijgen.
De gehele kerkelijke gemeente neemt in dit beleidsplan een centrale positie in. Immers diaconaat is
iets van de hele gemeente en niet alleen van de diaconie. Sterker nog: een kerkelijke gemeente is er
niet alleen voor zichzelf, maar is er met de bedoeling diaconaal te handelen in de eigen kring en in de
samenleving. Daarom wordt in de kerkorde niet de diaconie, maar de gemeente in de volgende tekst
aangesproken:
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'De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God daar waar onrecht geschiedt.'
In dit beleidsplan wordt het diaconale werk en de beleidsvoornemens van de diaconie beschreven. Van
elk onderwerp of activiteit wordt eerst een kernachtige beschrijving gegeven die tenminste het doel
ervan weergeeft. Vervolgens wordt aangegeven hoe deze activiteit of dit onderwerp specifiek wordt
ingevuld en wat de beleidsvoornemens ten opzichte van dit onderwerp zijn.
Het totale werk wordt verder van binnen naar buiten toe beschreven. In paragraaf twee wordt de
diaconale organisatie beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf drie het plaatselijke diaconaat
beschreven, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente. Paragraaf vier geeft een overzicht van
het diaconale werk in Nederland en in de vijfde en laatste paragraaf wordt het wereldwijde diaconaat
beschreven. Deze volgorde is gekozen om een duidelijk overzicht van de diaconale activiteiten weer te
geven.

6.2 Organisatie
6.2.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt de diaconale organisatie beschreven. Vervolgens worden de processen van
begroting en verantwoording beschreven. Als laatste wordt er beschreven hoe de diakenen hun kennis
bijhouden en hoe die kennis uiteindelijk weer wordt gedeeld met de leden van de kerkelijke
gemeente. De diaconie is georganiseerd en functioneert conform de kerkorde van de Protestantse
Kerk in Nederland.' Er is een plaatselijke regeling die weergeeft hoe de diaconie georganiseerd is, hoe
ze werkt en verantwoording aflegt. De penningmeester is bevoegd om zelfstandig betalingen te doen
tot een maximum bedrag van C 2.000.
De
•
•
•
•

inkomsten worden verkregen uit:
Collecten in de eredienst.
Collecten bij de avondmaalsviering (de bekers op tafel).
Doel- en/of projectcollecten, waarvoor de bestemming vooraf bekend gemaakt wordt.
Diaconale acties.

De inkomsten worden als volgt besteedt en variëren jaarlijks.
•
Administratie- en beheerskosten en verplichte bijdragen aan bredere organen.
•
Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuningen, zieken en ouderenzorg, werk
onder jongeren).
•
Regionale/landelijke instellingen.
•
wereldwijd werkende instellingen.
De diaconie wordt bijgestaan door twee commissies:
•

Doelencollectecommissie:
Deze commissie bestaande uit twee diakenen en twee gemeenteleden en heeft als belangrijkste
taak het opstellen van een concept collecterooster. De doelencollectecommissie adviseert het
college van diakenen over het al of niet ondersteunen en de hoogte van een eventuele gift. Het
college van diakenen bespreekt dit in een vergadering en beslist hier uiteindelijk over. Vervolgens
wordt dit aan de kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. Het doel van deze samenstelling is de
gemeente betrokken te laten zijn bij het opstellen van het collecterooster en zo een afgewogen
keuze te maken uit de vele doelen.

•

Diaconale projectcommissie:
Deze commissie, bestaande uit één diaken, 3 vaste leden uit de gemeente en een afvaardiging
van verschillende verenigingen, organiseert gedurende het winterseizoen verschillende
activiteiten. Vanaf het seizoen 2019 / 2020 wordt voor het diaconale project alleen gebruik
gemaakt van het HGJB-materiaal. Dit project vindt om het jaar plaats. We willen ons focussen op
projecten/ collecten voor de langere termijn. Bij het diaconale project wordt er samengewerkt
met de predikant voor de eredienst bij het openen van het diaconale project. Periodiek wordt er
nagegaan of diaconale themadiensten mogelijk en/ of nuttig zijn.

6.2.2 Begroting en verantwoording
De penningmeester stelt vóór 1 november de begroting voor het volgende kalenderjaar op. De
begroting bestaat uit een staat van baten en lasten en een overzicht van de vermogensontwikkeling.
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Na goedkeuring in de diaconievergadering, wordt de begroting voorlopig vastgesteld door de
kerkenraad. Vervolgens wordt de begroting aan de gemeente ter inzage voorgelegd en daarna wordt
de begroting definitief vastgesteld door de kerkenraad. Als uitgangspunt voor het vermogen wordt
aangehouden dat het vermogen minimaal zó groot is, dat zonder inkomsten de geprognosticeerde
uitgaven van één jaar voldaan kunnen worden. Het college van diakenen wordt iedere vergadering
door de penningmeester tussentijds geïnformeerd over de uitgaven en de inkomsten. Dit door het
uitdelen en toelichten van kopieën van bankafschriften van de achterliggende periode.
Eenmaal per jaar, vóór 1 mei, wordt er door de penningmeester een verantwoording opgesteld met
daarin een overzicht van de baten en lasten van het afgelopen kalenderjaar. Na goedkeuring van de
diakenen en na controle van de kascontrolecommissie of accountant wordt deze ter vaststelling
ingediend bij de kerkenraad en vervolgens aan de gemeente ter inzage voorgelegd.
Na definitieve vaststelling wordt de jaarrekening in verkorte versie in de Kerkbode gepubliceerd.
6.2.3 Collecterooster
Het opstellen van het concept collecterooster gebeurt door eerdergenoemde doelencollectecommissie.
Door de diaconie wordt, in overleg met het college van kerkrentmeesters, het concept collecterooster
(met daarin de gekozen doelen) voor het volgend jaar vastgesteld. Het concept collecterooster wordt
vervolgens ieder jaar vóór 1 november aan de kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd en vervolgens
vastgesteld. Er wordt elk jaar gezocht naar mogelijkheden om doelen extra onder de aandacht te
brengen
6.2.4 Relatie met de landelijke organisatie
•
Landelijke richtlijnen voor collecterooster:
Eén keer per jaar, in juli, wordt door de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland het collecterooster gepresenteerd voor het aankomend kalenderjaar. Het houden van
deze collectes is echter vrijwillig. Er wordt een beroep gedaan op de gezamenlijke
verantwoordelijkheid om geld bijeen te brengen voor al het werk wat de Protestantse Kerk in
Nederland namens de plaatselijke gemeenten in Nederland en in het buitenland mogelijk maakt.
Bij dit rooster worden tevens aankondigingen beschikbaar gesteld. Incidenteel wordt van dit
rooster gebruik gemaakt.
•

Landelijke Diaconale Ontmoetingsdagen:
Twee keer per jaar worden door de landelijke organisatie ontmoetingsdagen georganiseerd voor
diakenen. Naast een voltallige bijeenkomst worden daar ook themasessies in kleinere groepen
gehouden. Er is alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, vragen te stellen maar vooral
ook kennis op te doen.

6.2.5 Kennis delen met de gemeente
De kerkelijke gemeente wordt van informatie voorzien betreffende diaconale onderwerpen door:
•
Artikelen in de Kerkbode.
•
Informatie over de te houden collecten in de kerkbode, welke in de diaconievergaderingen vooraf
worden bepaald en door de diakenen worden verzorgd.
•
Zichtbaarheid van het werk van de diaconie vergroten, door activiteiten en resultaten te laten zien
en hierover te schrijven in de kerkbode.
•
Het selectief uitdelen van folders bij collecten (de week voorafgaand aan de bewuste collecte) om
zo meer bekendheid te geven aan en betrokkenheid te bewerkstelligen met de verschillende
doelen.
•
Het vragen van aandacht bij de gemeenteleden voor de samenhang tussen de individuele
offervaardigheid van de gemeenteleden en de inspanningen voor de diaconie.
6.2.6 Kennis delen met diakenen
De kennisoverdracht tussen diakenen wordt vormgegeven door:
•
Specifieke cursussen over diaconale onderwerpen, welke door de Protestantse Kerk in Nederland
regelmatig worden georganiseerd
•
Circulatie van alle inkomende post onder de diakenen.
•
Het eerste deel van de diaconievergadering in te richten voor bezinning.
•
Het uitnodigen van een kennisdrager bij de diaconievergaderingen om zo de specifieke
onderwerpen nader toe te lichten of om de kennis te vergroten.
6.2.7 Kennis delen met diaconieën
Op dit niveau zijn er enkele vormen van overleg:
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•

•

•

Vier keer per jaar wordt het Classis Overleg georganiseerd. Dit is een kwartaaloverleg van de PKN
gemeenten uit de regio Zuid-Holland Noord waarin een terugkoppeling wordt gegeven over
deputaat schappen, preekconsenten en studieverloven en waarin nieuwe ontwikkelingen aan de
orde worden gesteld. Volgens een vast schema zijn in dit overleg predikanten, ouderlingen en
diakenen vertegenwoordigt.
Twee keer per jaar wordt er plaatselijk een gezamenlijke vergadering gehouden met de diaconie
van de Gereformeerde Kerk. De onderwerpen zijn de activiteiten welke gezamenlijk in de
gemeenten gerealiseerd kunnen worden, onder andere de verspreiding van de Echo en de
Elizabethbode maar ook bijvoorbeeld de boodschappenpakket actie.
We willen contacten intensiveren tussen diaconieën door resultaten van beleidsvoornemens te
bespreken. Mogelijke gezamenlijke activiteiten worden nader onderzocht.

6.3 Plaatselijk diaconaat
6.3.1 Inleiding
Onder plaatselijk diaconaat valt alles wat aan diaconaat gebeurt binnen de grenzen van de gemeente
Krimpenerwaard. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen.
Allereerst wordt het diaconale werk binnen de kerkelijke gemeente beschreven, vervolgens het
diaconale werk buiten de kerkelijke gemeente en tenslotte welke activiteiten worden uitgevoerd.
6.3.2 Plaatselijk diaconaat binnen de kerkelijke gemeente
De doelstelling van deze activiteit is het helpen van kwetsbare personen en om het recht van de
zwakke te versterken. Van belang hierbij is dat eerst wordt gekeken in hoeverre de overheid zijn
verantwoordelijkheid moet nemen, dan wel dat misstanden op dat gebied aan de juiste organen
worden geadresseerd. Via de predikant, ouderlingen en rechtstreekse contacten worden diakenen
attent gemaakt op mogelijke te ondersteunen personen. Luisteren naar de vraag achter de vraag
staat hierbij centraal. Via de diaconie worden contacten onderhouden met kwetsbare gezinnen of
individuele personen. Indien nodig worden er middelen geleend of ter beschikking gesteld voor het
oplossen van acute nood. Er kan bijvoorbeeld ook hulp verleend worden bij het invullen van
formulieren en/of doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Hierbij wordt uitgegaan van het
"Protocol individuele hulpverlening" wat bekend is bij de diakenen. Er wordt onderzocht of praktische
klushulp nodig en noodzakelijk is. Verder vindt er incidenteel overleg plaats met de gemeente
Krimpenerwaard over de ondersteuning van inwoners van de gemeente en over het ouderenwerk in
de gemeente. Waar nodig wordt ondersteuning geboden, waar de WMO niet in voorziet.
Praktische uitwerking:
•
Kraamcatering: dit houdt in dat er een aantal keer een maaltijd wordt bezorgd bij gezinnen met
gezinsuitbreiding. De maaltijden worden gemaakt door gemeenteleden en veelal bezorgd in één
van de eerste weken na de geboorte.
•
Het openstellen van Beréa voor samenkomsten van statushouders.
•
Jaarlijks een boodschappenpakketactie organiseren in samenwerking met Hersteld Hervormde
Gemeente en Gereformeerde Kerk. De opbrengst hiervan gaat naar de Voedselbank.
•
Het verspreiden van het Evangelisatieblad Echo / Elizabethbode. Deze is vooral bedoelt voor de
randkerkelijken.
•
Op regelmatige basis de gemeente informeren over het thema armoede in de volle breedte van de
kerk ( eredienst, catechese, kerkbezoek eet).
6.3.3 Seniorendiaconaat / ouderen en welzijn
In de gemeente worden voor ouderen verschillende activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn
gericht op het bevorderen van het welzijn van en het dienstbaar zijn aan ouderen. Waar nodig wordt
diaconale hulp en steun geboden aan diegenen, die vanwege leeftijd of handicap beperkt zijn in hun
eigen mogelijkheden. Onder deze categorie vallen ook mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking.
Praktische uitwerking:
•
Organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen en mensen met een beperking.
•
Organiseren van en bemiddelen in deelname aan vakantieweken voor ouderen en mensen met
een beperking.
•
Organiseren van het ophalen en wegbrengen voor gemeenteleden die niet zelf in staat zijn
vervoer te regelen voor het bezoeken van kerkdiensten.
•
De maandsluiting voor ouderen in seniorencomplex Geerestein.
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•
•
•
•
•
•
•

koffie- en ontmoetingsochtend in Geerestein, elke tweede woensdag in de maand, voor
belangstellenden.
De commissie bezoek- en ouderenwerk organiseert o.a. de activiteiten rond ouderen en
eenzaamheid. Een diaken onderhoudt contacten met de commissie bezoek- en ouderenwerk.
Bezoekwerk van verjaardagen voor ouderen kunnen plaatvinden door een wijkouderling of
bezoekbro eder.
Bezoekwerk van verjaardagen voor ouderen boven de 80 jaar. Ze worden in de kroonjaren door
de predikant bezocht aan huis.
Diensten "Op weg met de Ander" in regionaal verband.
Jaarlijks in december wordt er aan de "Christenvro uw" een bedrag beschikbaar gesteld voor het
organiseren van een kerstviering voor ouderen uit de plaatselijke gemeente.
Maaltijdkring die ongeveer één keer per maand plaatsvindt voor ouderen in Beréa.

6.3.4 Jongerendiaconaat
Jongerendiaconaat bestaat uit diaconaat door en voor de jeugd. Het voorziet in bewustmaking van de
jeugd van hun diaconale opdracht: het handen en voeten geven aan je geloof. Als je bedenkt dat God
mensen waardevol vindt (zowel jijzelf als de mensen om je heen), dan betekent dat, dat de mensen
om je heen ook waardevol zijn. Als er een relatie tussen God en jou bestaat (verticaal) dan heb je ook
een relatie met je medemens (horizontaal).
Diaconale projecten worden door de diaconale projectcommissie voor en samen met jongeren
opgestart. Een ander aandachtspunt is jongeren uit de gemeente activeren om diaconaal bezig te zijn.
Dit kan door projecten en jongeren ondersteunen die elders diaconaal werk willen gaan verrichten.
Praktische uitwerking:
•
De diaconie stelt aan jongeren die deelnemen aan een werkvakantie € 250 per persoon
beschikbaar, tot een maximum van € 1.000 per werkvakantie. Tevens worden de jongeren
verzocht terugkoppeling te geven aan de gemeente op bijvoorbeeld een gemeente avond.
•
Eén keer per jaar tijdens een catechese of clubavond bekendheid geven aan jeugddiaconaat,
bekendheid geven aan werkvakanties en het bevorderen van het bezoek aan diaconale
instellingen.
6.3.5 Kerk en milieu
Het doel van deze activiteit is de gemeente bewust maken van de invloed van ons gedrag op het
milieu en in bredere zin de schepping. We willen gemeenteleden concrete handvatten geven hoe we
om moeten gaan met de schepping. Verduurzaming van de kerkelijke gebouwen speelt hierin een rol.
6.3.6 Buiten de kerkelijke gemeente
Doelstelling is om met de gemeente Krimpenerwaard in overleg te zijn met betrekking tot de
toepassing van allerlei wettelijke regelingen voor mensen die zijn aangewezen op een uitkering
volgens de Wet Werk en Bijstand en/of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. We willen meer
betrokken raken met de gemeente Krimpenerwaard door middel van periodiek overleg.
6.3.7 Statushouders
We willen in contact komen en blijven met statushouders als de situatie daar om vraagt. Tevens zien
we om naar de vreemdeling in ons midden.

6.4 Landelijk diaconaat
6.4.1 Inleiding
Onder landelijk diaconaat valt het diaconale werk in Nederland, buiten de gemeente Krimpenerwaard.
De activiteiten bestaan voornamelijk uit het organiseren van collecten voor landelijke doelen.
6.4.2 Landelijke collecten
Doelstelling is de kerkelijke gemeente bewust te maken van de noden van onze naasten binnen
Nederland en het inzamelen van geld en goederen om in die noden te voorzien. Jaarlijks worden er
(landelijk) vastgestelde collecte(n) gehouden en afgedragen.
6.4.3 Specifiek bestemde collecten en projecten
Doelstelling is de kerkelijke gemeente te betrekken bij diaconale projecten in Nederland en deze
organisaties de mogelijkheid geven hun werk uit te kunnen voeren. Van diverse organisaties komt er
regelmatig een verzoek om een gift. De doelencollectecommissie adviseert de diakenen over het al of
niet honoreren van deze verzoeken en de hoogte van een eventuele gift. In de diaconievergadering
worden de voorstellen besproken en indien akkoord, gehonoreerd.
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Door de diaconale projectcommissie worden ook gemeenteavonden of ochtenden georganiseerd om
meer bekendheid te geven aan diverse organisaties en projecten. Het doel hiervan is om zo de
gemeente en de medewerkers van de projecten meer met elkaar in contact te brengen en zo een
beter inzicht in de verschillende projecten te krijgen. Wij willen projecten dichtbij huis selecteren en
de gemeente daarbij betrekken.
6.4.4 Herbergcommissie
Dit betreft een commissie die als aanspreekpunt fungeert voor mensen die in geestelijke en/of
psychische nood verkeren. De commissie bemiddelt in het doorverwijzen naar het Pastoraal Diaconaal
Centrum "De Herberg" in Oosterbeek. Hier kan men onder begeleiding tot rust komen.

6.5 wereldwijd diaconaat
6.5.1 Inleiding
Onder wereldwijd diaconaat valt alles wat aan diaconaat gebeurt buiten de grenzen van Nederland. In
de navolgende paragrafen wordt beschreven hoe collecten worden bestemd en hoe specifieke
projecten worden ondersteund.

6.5.2 Landelijke collecten
Doelstelling is de kerkelijke gemeente bewust te maken van de noden van onze naasten wereldwijd en
het inzamelen van geld en goederen om in die noden te voorzien. Jaarlijks worden er (landelijk)
vastgestelde collecte(n) gehouden en afgedragen. Ook wordt er periodiek aandacht gegeven aan de
projecten van de GZB.
6.5.3 Specifiek bestemde collecten en projecten
Doelstelling is de kerkelijke gemeente te betrekken bij diaconale projecten buiten Nederland en om
deze organisaties de mogelijkheid te geven hun werk uit te voeren. Van een aantal organisaties komt
er regelmatig een verzoek om een gift. De doelencollectecommissie adviseert de diakenen over het al
of niet ondersteunen en de hoogte van een eventuele gift. De diakenen nemen het uiteindelijke besluit
over de voorstellen van de commissie. Een aantal voorbeelden:
•
•
•
•

•
•

Het selecteren van projecten waar de gemeente zich bij betrokken voelt en de gemeente hier
dan ook (meer) bij betrekken.
Enkele doelen en projecten die worden ondersteund zijn: Dorcas, Woord en Daad, ZOA
Vluchtelingenzorg en Hulp Oost Europa
De opbrengst van de avondmaalsbekers wisselt jaarlijks en wordt vooraf vastgesteld door de
doelen collectecommissie.
Het houden van een ingelaste collecte bij een ramp ergens in de wereld. Veelal is dit een actie
van het gezamenlijk noodhulpcluster wat bestaat uit Dorcas, Stichting Red een Kind, Tear,
Woord en Daad en ZOA Vluchtelingenzorg
De gemeente wordt geïnformeerd door artikelen in kerkbode over de te houden collecten,
afkondigingen en voorbede.
Door middel van projectinformatie in het kerkblad maar ook door folders kan de gemeente
bewustgemaakt en betrokken worden bij de diaconale taak.

6.5.4 Gevangenenzorg
We geven de gemeente bekendheid omtrent gevangenenzorg. Dit gaat o.a. door middel van
schrijfacties aan gevangenen.

7. Zending en evangelisatie
7 .1 Zendingscommissie
De zendingscommisie van onze gemeente richt zich onveranderd op het ondersteunen en bevorderen
van het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Daarom ook ontleent zij haar missie en
doelstellingen aan die van de GZB: Het verlangen dat alle volken Jezus Christus leren kennen als hun
Redder, waardoor ze door het geloof deel gaan uitmaken van Gods Koninkrijk laat zich formuleren in
twee doelstellingen:
•
Zich inzetten voor het behoud van mensen, zodat zij Jezus Christus leren kennen als hun Heere
en Heiland en deel gaan uitmaken van Zijn gemeente.
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•

Bijdragen aan de toerusting van die gemeente, zodat mensen in het doorgeven van Gods Woord
en in hun daden gestalte geven aan het Koninkrijk van God op aarde.

Met de GZB ontlenen wij deze missie aan de zendingsopdracht in Mat 28:19. Een eerste taak van de
plaatselijke zendingscommissie is dan ook - wanneer nodig en/of mogelijk in samenwerking met de
GZB - de eigen gemeente bewust blijven maken van haar zendingsopdracht.
De
•
•
•
•
•
•

belangrijkste opdrachten van de zendingscommissie zijn:
De eigen gemeente bewust te maken van haar zendingsopdracht.
Vragen van aandacht voor het zendingswerk in prediking, pastoraat en voorbede.
Het organiseren van activiteiten die dat concreet vorm geven.
Gemeenteleden ondersteunen om activiteiten concreet uit te voeren.
De gemeente actief informeren over het vormgeven van onze zendingsopdracht.
Steun verlenen aan de door de gemeente uitgezonden zendingswerkers.

De zendingscommissie bestaat uit minimaal drie personen en werkt samen met de
evangelisatiecommissie.

7 .2 Evangelisatiecommissie
Binnen onze gemeente is een evangelisatiecommissie actief. De evangelisatiecommissie richt zicht op
het verbreiden van het evangelie onder onze nabije en verre naaste. We willen een missionaire
gemeente zijn, niet naar binnen gericht, maar naar buiten gericht.
Onze dorpsgenoten moeten ons als christenen herkennen in ons dagelijks handelen en onze
voortdurende zorg voor de naaste. De evangelisatiecommissie heeft met betrekking tot het
evangelisatiewerk, onder leiding van de Heilige Geest, de volgende missie:
•
•
•
•
•

De Hervormde Gemeente Ouderkerk wil bereiken dat er onder de gemeenteleden het besef en
belang van evangeliseren bekend is en gedragen wordt.
De Hervormde Gemeente Ouderkerk wil zoveel mogelijk bewoners van de plaatselijke gemeente
in contact brengen met het evangelie.
De Hervormde Gemeente Ouderkerk wil voor zoveel mogelijk mensen de kennismaking met het
evangelie verdiepen.
De Hervormde Gemeente Ouderkerk wil dat zoveel mogelijk mensen zich aansluiten bij een/onze
christelijke gemeente.
De Hervormde Gemeente Ouderkerk wil/hoopt/bidt dat deze weg leidt tot een geloofskeuze voor
Jezus Christus.

Visie
De Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel draagt er door middel van de dagelijkse
levenspraktijk van al haar leden en door haar kerkelijke activiteiten aan bij, dat mensen in Ouderkerk
aan den IJssel in contact komen met het Evangelie. De omgeving ervaart bij onze gemeente een open
deur als zij nader kennis willen maken met het christelijk geloof.
Strategie
•
De gemeente wil
met de daad het
•
De gemeente wil
•
De gemeente wil

zowel onderling als naar buiten naastenliefde in de praktijk brengen en daarmee
Evangelie van Jezus Christus uitdragen.
(leren) getuigen van haar geloof.
een open en gastvrije gemeente zijn voor mensen van buiten.

De evangelisatiecommissie bestaat uit minimaal 4 leden en wordt geleid door een ouderling van de
kerkenraad (al of niet met bijzondere opdracht).
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8. Vorming en toerusting
'Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het
geleerd hebt, en van Jongs af de heilige Schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het
geloof dat in Christus Jezus is' (2 Tim 3: 14, 15).
De gemeente is naast een vierende, dienende en pastorale gemeente ook een lerende gemeente. De
verschillende aspecten van gemeente-zijn vullen elkaar aan en zijn in de praktijk nauw verweven.
Daarbij is de Bijbel altijd bron en norm. De gemeente leert vanuit de Bijbel en kent haar roeping in
- een veranderende wereld, waarin er voor God en Zijn dienst steeds minder plaats is. In deze
veranderende wereld (met een ander mensbeeld en een sterke invloed vanuit nieuwe en sociale media
bepalend zijn) wordt de vorming en toerusting voor gemeenteleden vorm gegeven. Centraal in
vorming en toerusting staat de zondagse eredienst (zie hoofdstuk 3), de plaats waar de gemeente in
al haar vormen bijeenkomt. Daarnaast zijn er diverse andere gelegenheden om gevormd te worden en
in kennis toe te nemen, gericht op groei in het geloof en opbouw van de gemeente. Deze
bijeenkomsten vinden met name plaats tijdens het winterseizoen en zijn veelal gericht op een
bepaalde doelgroep binnen de gemeente (bijvoorbeeld jongeren). De Bijbel staat centraal, de behoefte
aan vorming en toerusting verschilt echter per persoon.
De kerkenraad ziet het als haar taak om door middel van catechese, kringwerk en huisbezoek
gemeenteleden vanuit de Bijbel toe te rusten en bij te staan bij de opinievorming over ethische
vragen. De kerkenraad wil 20 mogelijk inspelen op actuele thema's binnen de gemeente die vragen
om extra toerusting. Actuele onderwerpen voor de komende jaren zijn huwelijk, opvoeding, moderne
media en trouw aan de gemeente. Daarnaast wil de kerkenraad aandacht besteden aan persoonlijk
Bijbellezen, hervormd-gereformeerde traditie en de verhouding met het evangelische gedachtengoed.

8.1 Catechese
De jeugd van de gemeente moet onderwezen worden in de inhoud van Gods Woord en de leer van de
kerk. Deze vorm van onderwijs ligt in het verlengde van de door ouders gedane doopbelofte en is
gericht op het doen van openbare belijdenis. De catechese is daarom vooral (maar niet uitsluitend)
gericht op de gedoopte kinderen van de gemeente. Het leerproces wordt op een evenwichtige wijze
vormgegeven, waarbij het niet alleen gaat om feitelijke Bijbelkennis, maar ook om de vraag hoe het
geloofsleven functioneert.
De catechisatie wordt door de catecheet of door de predikant of ambtsdrager gegeven.
Belijdeniscatechisatie wordt indien mogelijk door de predikant gegeven. De zorg voor de catechese is
opgedragen aan de gehele kerkenraad. In het 'Visiedocument en leerplan catechese Ouderkerk aan
den IJssel' wordt nader uitgewerkt op welke wijze de catechisatie in onze gemeente wordt
vormgegeven.
Belangrijkste doelstellingen van de catechese zijn jonge gemeenteleden:
•
Bekend te maken met de hoofdlijnen van de Bijbel.
• Te leren leven uit Gods beloften en naar Zijn geboden.
• Toe leiden naar de belijdenis van het geloof.
■
Inwijden in het leven van kerk en gemeente.
•
Hen leren nadenken over hun eigen functioneren als christen.
We maken onderscheid in de volgende vormen van catechese:
•
12-17 jarigen krijgen mentorcatechesemethode op basis van de methode 'Leer en Leven'
materiaal van de HGJB.
•
Voor jongeren van 18 jaar en ouder is er een catechesekring.
Alle jongeren in de gemeente tussen de 12 en 23 jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de
catechese door de wijkouderling. Tijdens het seizoen worden gezamenlijke avonden georganiseerd
rondom een voor de jongeren aansprekend thema.
De kerkenraad wil de betrokkenheid van ouders bij de catechese graag bevorderen. Zo worden er
specifieke avonden georganiseerd voor catechisanten en hun ouders. Er zal een update worden
gemaakt van het 'Visiedocument en leerplan catechese Ouderkerk aan den IJssel'
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Een bijzondere vorm van catechese is de belijdeniscatechisatie. Gerichte uitnodigingen hiervoor gaan
uit naar jongeren van 18 jaar en ouder maar ook naar de ouderen in de gemeente die nog geen
belijdenis hebben gedaan. Zij die aangeven zich te willen voorbereiden op het doen van openbare
belijdenis volgen gedurende het seizoen (soms meerdere seizoenen) specifieke catechese met een
verdiepend en verbredend karakter. Bijzondere aandacht is er voor persoonlijke levens- en
geloofsvragen. Op deze manier worden doop- of geboorteleden voorbereid om openbare belijdenis van
het geloof te doen. Daarmee ontvangen zij de toegang tot het Heilig Avondmaal en worden geroepen
tot het dragen van medeverantwoordelijkheid als belijdend lid voor opbouw van de gemeente van
Christus. De kerkenraad wil de betrokkenheid van belijdende leden welke recent belijdenis hebben
gedaan begroten door het te betrekken bij diverse taken binnen de gemeente.
Beleidsvoornemen:
Nummer
8.1

Omschriivina
Nadenken over voorbereidende catechese onder 10- en 11iariaen.

Eiaenaar
Jeugdouderling

8.2 Jeugdwerk
De kerkenraad beoogt met het jeugdwerk jongeren tot Christus te brengen en hen op te bouwen in
het geloof. We willen hierbij inhoud geven aan onze verantwoordelijkheid als gemeente om kinderen
en jongeren te (helpen) leren wie God is, wat Hij voor ons gedaan heeft en wat dit betekent voor het
leven van elke dag als jongere in onze tijd. Daarbij dient de gemeente voor jongeren een plaats te zijn
waar ze zich thuis en geborgen weten. Jongeren zijn onmisbaar en maken volledig deel uit van de
gemeente. De kerkenraad streeft ernaar om alle leeftijdsgroepen te bereiken in de taal en vorm die bij
hen en de boodschap past. Dit streven krijgt vorm in het organiseren van zondagsschool en clubwerk.
Het aanspreken van de ouders op participatie van kinderen in het gemeentewerk hoort hier ook bij.
Binnen de kerkenraad heeft de jeugdouderling een bijzondere verantwoordelijkheid voor het
jeugdwerk en het ontwikkelen en uitvoeren van jeugdwerkbeleid. De kerkenraad draagt echter in haar
geheel de verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk.
De leidinggevenden hebben binnen de gemeente een belangrijke rol in de vorming en toerusting van
onze kinderen en jongeren en het betrekken van hen bij de gemeente. Het is dan ook van belang dat
het jeugdwerk wordt gegeven door betrokken gemeenteleden die het verlangen hebben om Gods
Woord aan de jongeren van de gemeente door te geven en hen daar in voor te leven. Hierdoor
hebben zij de bijzondere aandacht van de kerkenraad nodig. Dit geldt ook voor het uitzien naar
nieuwe leidinggevenden. Vorming en toerusting van de leidinggevenden maakt een vast onderdeel uit
van de jaarlijkse activiteiten. Bijzondere aandacht verdient het gemotiveerd houden van leiding en
jongeren. Waardering van het vele werk dat door hen gedaan wordt maakt hier een vast onderdeel
van uit.
In de jeugdwerkhandleiding is nader uitgewerkt op welke wijze het jeugdwerk (zondagsschool en
clubwerk) in onze gemeente wordt vormgegeven.
Belangrijkste doelstellingen voor het jeugdwerk zijn:
• Jongeren in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus.
•
Onderwijs te geven aangaande de Bijbel en het geloof op praktische en aansprekende wijze.
•
Jongeren bij de gemeente te betrekken en te houden.
•
Ontmoeting tussen jongeren onderling en de leidinggevenden.
Jeugdraad
Ten behoeve van het plaatselijk jeugdwerk heeft de kerkenraad de jeugdraad ingesteld. De jeugdraad
wordt gevormd door afgevaardigden van alle onderdelen van het jeugdwerk en de kerkenraad en
staat onder leiding van de jeugdouderling. De jeugdraad helpt de verschillende clubs en verenigingen
bij het uitvoeren van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in de jeugdwerkhandleiding.
Daarnaast worden zaken gecoördineerd die het gehele jeugdwerk aangaan en adviseert zij de
kerkenraad. Op deze manier wordt de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus, de
belangrijkste taak van het jeugdwerk, zo goed mogelijk vormgegeven. Jaarlijks brengt de jeugdraad
een verslag uit ter verantwoording aan de kerkenraad.
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Crèche
Tijdens de ochtenddiensten is er voor de kleinste kinderen kinderopvang aanwezig. Ook de
allerjongste leden van de gemeente mogen we het Evangelie niet onthouden. Indien de situatie het
toelaat zal er op de crèche op een passende manier Bijbelonderwijs worden gegeven.
Zondagsschool
Zondagsschool dient het voorportaal van de catechese te zijn. Uit de Bijbel wordt verteld en dit wordt
verwerkt op een wijze die aansluit bij de kinderen. In de oudste groep ligt meer nadruk op vergroten
van de kennis, door bijvoorbeeld in de verwerking aansluiting te zoeken bij de Heidelbergse
Catechismus. Leidraad bij de vertellingen is het blad van de Hervormde Zondagsscholen Bond op
Gereformeerde Grondslag.
C/ubwerk
In onze gemeente zijn verschillende clubs actief, die elkaar wat betreft leeftijd opvolgen. De
behandelde onderwerpen en de vorm en opzet van de clubavonden sluiten aan bij de leefwereld van
de jongeren en de leeftijdsfase waarin zij zich bevinden. Van de leiding wordt openheid en een eerlijk
omgaan met vragen gevergd, maar ook het alert zijn op het geven van Bijbels gefundeerde
antwoorden in het zoeken naar houvast
Op de kinderclub vindt het onderwijs met name plaats door het vertellen van Bijbelverhalen. Op deze
manier raken de kinderen vertrouwd met de Bijbel en belangrijke thema's die hierin steeds weer naar
voren komen. Er wordt een brug geslagen tussen de Bijbel en het leven van de kinderen.
Bij de tiener- en jeugdclubs is het onderwijs meer toegespitst op het zelfstandig denken over vragen
met betrekking tot geloof en samenleving en het zelf ontdekken van de Bijbel. In de periode tussen
kind en volwassen zijn, waarin zekerheden wegvallen, is begeleiding hard nodig. Belangrijk is het
groepsaspect in de beeldvorming van jezelf als tiener door onderlinge omgang en uitstraling.
De jeugdvereniging (JV) heeft vooral tot doel om geloof te verdiepen en te verstevigen. Actuele
onderwerpen worden besproken in het licht van Gods Woord. Met elkaar wordt gezocht naar
antwoorden voor christenen in de huidige maatschappij. De jongeren worden gestimuleerd om als
christen in deze wereld te staan en hun weg te zoeken als leesbare brief van Christus. Naast het
clubwerk worden open avonden georganiseerd onder de noemer YOUTH. Doel van deze avonden is het
bieden van jeugdwerk met een informeel en laagdrempelig karakter. De kern hiervan bestaat uit
ontmoeting en ontspanning.
In en rond de erediensten
Jongeren betrekken bij de gemeente en bij de eredienst en ze op een goede manier blijven
aanspreken, blijft een zaak van aandacht. Het is belangrijk dat ook de jongeren merken dat ze een
volwaardig onderdeel van de gemeente zijn en zich in de prediking en gebeden tijdens de erediensten
aangesproken voelen. Ook het in contact blijven met de jongeren blijft belangrijk om hun vragen en
leefwereld te begrijpen en daarop in te spelen.
Overig
Om de jongeren van onze gemeente te vormen en toe te rusten wordt gezocht naar mogelijkheden
om specifiek voor deze doelgroep bijeenkomsten te organiseren rondom aansprekende thema's.
Voorbeelden hiervan zijn de preekbesprekingen en gezamenlijke avonden voor catechisanten. Tevens
is er een Bijbelkring voor jongeren. Bij het organiseren van gemeenteavonden wordt gezocht naar
onderwerpen die ook de jongeren van onze gemeente aangaan.

8.3 Volwassenenvormingswerk
Het kringwerk is een plaats waar de gemeente elkaar rond het geopende Woord ontmoet. Hier wordt
gemeenschap en ontmoeting in kleine kring beleefd. Het is wenselijk dat de kringen een representatie
zijn van de gehele gemeente. Juist in het kringwerk bestaat de mogelijkheid om elkaar (geestelijk)
goed en beter te leren kennen. Als jongeren en ouderen elkaar rond de Bijbel ontmoeten, draagt dit
bij aan het geheel van de gemeenschap en worden groepsvorming en generatieverschillen
tegengewerkt. De kerkenraad wil bijzondere aandacht schenken aan leden die nauwelijks betrokken
zijn bij het gemeenteleven. Het kringwerk dient daarom voor hen een laagdrempelige manier te zijn
om deel te nemen aan het gemeenteleven. De kerkenraad stimuleert de deelname van
gemeenteleden aan het verenigingswerk.
Belangrijkste doelstellingen van het volwassenvormingswerk zijn:
•
Het verdiepen en verbreden van de kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften.
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•
•
•

Het bevorderen van meningsvorming en standpuntbepaling in Bijbels licht over vragen rond kerk,
gezin en maatschappij.
Stimuleren en motiveren om als christen belijdend te getuigen in de samenleving van vandaag.
Het lichaam van Christus vormen door elkaar te ontmoeten en het geloofsgesprek te stimuleren
om elkaar te bemoedigen en te doen groeien in het geloof.

Het volwassenvormingswerk wordt uitgewerkt middels een aantal vormen van kring- en
verenigingswerk, te weten Bijbelkring, vrouwenverenigingen 'Naomi' en 'Ruth' en het mannenontbijt.
Gemeenteavonden
In de maanden september tot mei worden enkele bezinningsavonden belegd om de gemeente toe te
rusten. Aan de orde komen onderwerpen zoals evangelisatie, het gebed, de opvoeding, enz. Deze
avonden worden voorbereid door een commissie. De kerkenraad stelt het door de commissie
voorgestelde rooster vast.
Bezinningsavond Heilig Avondmaal
In de week van voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal wordt er twee keer per jaar
een bezinningsavond gehouden die bedoeld is voor alle gemeenteleden. In de andere twee
voorbereidingsweken is er op woensdag een kerkdienst waarin de verkondiging specifiek gericht is op
het Heilig Avondmaal.

8.4 Christelijke opvoeding
Opvoeding van kinderen is in eerste aanleg een taak van de ouders. De christelijke gemeente kan hen
helpen te onderwijzen, maar kan en wil de taak van de ouders hierin niet overnemen. Tijdens de doop
van hun kind hebben ouders beloofd om hem of haar te onderwijzen in het geloof. Ouders kunnen
ondersteund worden in de opvoeding door hen in het pastoraat te herinneren aan de doopbelofte en
hen in de vorming mogelijkheden aan te bieden om in combinatie met andere ouders na te denken
over de christelijke opvoeding. Hierbij denken we aan een avond voor ouders van catechisanten of een
cursus/kring voor jonge ouders.
Aangezien de opvoeding van kinderen plaatsvindt binnen de gezinnen heeft de kerkenraad oog voor
deze christelijke eenheid als hoeksteen van de samenleving. De kerkenraad wil, tegen de stroom van
de huidige maatschappij in, aandacht geven aan de plaats van het gezin en de actuele vragen die in
deze tijd daarop af komen.
Een andere belangrijke plaats voor (christelijke) opvoeding is de school. Waar mogelijk zal de
kerkenraad samenhang zoeken tussen de opvoeding op de christelijke scholen en de kerk. Vanuit onze
gemeente maken enkele leden deel uit van de School Advies Raad van de plaatselijke basisscholen.
De kerkenraad staat open voor andere vormen van samenwerking met de plaatselijke basisscholen.

9. Beheerszaken
9.1 Inleiding
Beheer wil zeggen het behartigen van de zichtbare zaken, ofwel: de stoffelijke belangen van de
gemeente, om daarmee mogelijk te maken dat het gemeenteleven in onze Hervormde Gemeente zo
goed mogelijk voortgang kan vinden. Hieronder valt de zorg voor gebouwen, inventaris, collectes en
de financiële afhandeling van veel zaken.
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 voor
alle andere in dit plan genoemde zaken, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een geestelijke
aangelegenheid.
Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is de zorg voor de 'vermogensrechtelijke
aangelegenheden van niet-diaconale aard' een taak van de kerkenraad, die dit toevertrouwt aan het
college van kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters werken dus nadrukkelijk onder
verantwoordelijkheid van de (totale) kerkenraad.
De beheertaken van kerkrentmeesters zijn voor een groot deel uitvoerend, waar niet zo vaak
werkelijke beleidskeuzes aan vast zitten. Met betrekking tot beheer en onderhoud zijn de volgende
uitgangspunten geformuleerd:
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•

•

Wat beheer en onderhoud betreft hebben we de overtuiging dat het goed is wanneer, zoveel als
mogelijk is, gebouwd wordt op een zo groot mogelijk aantal vrijwilligers uit de gemeente. De taak
van de kerkrentmeesters is dan op dit punt vooral een indirecte, namelijk zorgen dat het geheel
aan vrijwilligers 'werkt', en dat hun bijdrage waardevol is voor de gemeente en voor de
vrijwilligers zelf.
Wat de financiën betreft hebben we de overtuiging dat gepoogd moet worden te werken vanuit
een helder beeld van 'wat nodig is'. De uitgaven moeten dus werkelijk begroot worden, en
vervolgens wordt eraan gewerkt dat de benodigde middelen er komen.

Deze uitgangspunten worden in de navolgende paragrafen uitgewerkt.

9.2 Beheer en onderhoud: voor en door de gemeente
Motivaties
De financiële motivatie om een beroep te doen op vrijwilligers is zeker nog niet verdwenen en zal ons
inziens ook niet verdwijnen. Bovendien geeft het meerwaarde als velen in onze gemeente gaan
merken hoe goed het is zich als vrijwilliger in te zetten. Een sterkere betrokkenheid op de gemeente
als geheel en op elkaar geeft een afspiegeling van het beeld van de leden van het lichaam van
Christus (elk heeft zijn eigen gave, inbreng, bijdrage). De waarde van het vrijwilligerswerk heeft
daarmee een veel diepere grond en beweegreden dan puur de kostenbesparing (al is die zeker niet
gering). Juist vanwege die bredere waarde is het goed om ook op vrijwilligers te blijven bouwen, ook
als de financiële noodzaak zou verminderen.
Taak kerkrentmeesters: begeleiden
Als het vele werk in onze gemeente in principe door vrijwilligers moet uitgevoerd worden, is de taak
van de kerkrentmeesters in deze vooral een indirecte. Zij zorgen ervoor dat het geheel aan
vrijwilligers 'werkt', dat álle vrijwilligers zich prettig voelen en dat het de gemeente als totaal dient.
Belangrijk is in de praktijk het aspect van 'ondersteunen': het ervoor zorgen dat de vrijwilligers hun
werk goed en met plezier kunnen doen. En misschien kunnen we die beide aspecten (motivatie en
begeleiden) wel het best samenvatten in de termen 'begeleiden'. Dit houdt dan in het begeleiden van
de vrijwilligers, zodat zij met vreugde hun werk kunnen doen dat bijdraagt aan het functioneren van
de kerkelijke gemeente en daarmee aan de opbouw van de gemeente.
Het aantal vrijwilligers is groot en de taken zijn divers: kosterswerk, orgelspelen, beheren van Beréa
en zalen Oosterkerk, ledenadministratie, administratie en redactie Kerkbode, onderhoud aan
gebouwen en tuinen, collectegeld verwerken, rondleidingen in de Dorpskerk, de beide kerkgebouwen
schoonmaken, 'lopen' voor het Verjaardagsfonds, kerktelefoon verzorgen, Kerkbode en acceptgiro's
bezorgen, enzovoort.
Het begeleiden van de vele vrijwilligers vraagt om 'structuren'. Vijf kerkrentmeesters kunnen immers
moeilijk zelf steeds alle tientallen vrijwilligers goed helpen. Op enkele onderwerpen zijn min of meer
formele organisaties gevormd:
•
Een onderhoudscommissie (vier leden, van wie één kerkrentmeester) coördineert het werk aan
gebouwen en tuinen.
•
De 'muziekcommissie', die verantwoordelijk is voor zaken rond muziek: orgelspel tijdens
erediensten, concerten of zangavonden. Ook hier een beperkt aantal leden en 1 kerkrentmeester
als schakel.
•
De 'Stichting Hervormde gebouwen voor christelijke belangen' (Beréa bestuur) draagt zorg voor
de exploitatie van Beréa en de zalen van de Oosterkerk. De stichting is onderdeel van de
gemeente.
Veel andere vrijwilligers werken meer zelfstandig. De kerkrentmeesters beogen door begeleiding van
al deze mensen meer structuur aan het werk te geven; we mogen het immers vrijwilligers niet aan
doen om alles in hun eentje te moeten beslissen. Ook blijft er zo overzicht in de activiteiten.

9.3 Financiën: Niet meer of minder dan nodig
Wat is nodig?
De totale omvang van de uitgaven wordt in de Ouderkerkse situatie bepaald door keuzes op vier
punten die de komende jaren gehandhaafd blijven:
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1: Inschakeling van vrijwilligers: zie paragraaf 9.2.
2: Omvang van betaald pastoraat: predikant(en) en pastoraal werker(s). Besloten is uit te gaan van
één fulltime predikant, en zo nodig en zo mogelijk gebruik te maken van een beperkte ondersteuning
(bijv. 1 dag per week) van een pastoraal werker. Aanstelling en salariëring geschieden volgens de
kerkordelijke regelingen.
3: Bezit van gebouwen (en daarmee allerlei aan gebouwen verbonden kosten). Besloten is dat de
gemeente functioneert rond twee kerkgebouwen, Dorpskerk en Oosterkerk, plus het
verenigingsgebouw Beréa. Voor de predikant is er een pastorie en daarnaast is er de kosterswoning,
die commercieel verhuurd wordt.
4: Jaarlijks reserveren voor klein en groot onderhoud. In de jaarlijkse begroting wordt een bedrag
opgenomen dat op lange termijn de gemiddelde jaarlijkse kosten van onderhoud zou moeten dekken.
De kosten van incidenteel groot onderhoud worden dus 'teruggerekend' op jaarbasis.
5: Bovenstaande punten worden hieronder afzonderlijk toegelicht.
Pastoraat
Meer pastorale zorg is altijd gewenst. Het is in deze echter nodig en goed om realistisch te zijn. De
gekozen omvang van het (betaald) pastoraat was in de achterliggende jaren (vergeleken met andere
gemeenten en meewegende de ledenaantallen van deze gemeenten) zeker niet gering. Uitbreiding
van het aantal dagen pastoraal werker(s) (momenteel naast 1 predikant nog 2 dagdelen betaald
pastoraat) zal de komende jaren niet mogelijk zijn.
Gebouwen
De keuze is gemaakt om, hoewel het qua aantallen kerkgangers niet noodzakelijk is, te blijven uitgaan
van 1 gemeente met 2 wijken en zo ook 2 kerkgebouwen (met bijbehorende verenigingsruimten). Aan
de gebouwen is in de afgelopen jaren zeer veel werk verricht door een groep betrokken
gemeenteleden. De huidige situatie is nu dan ook dat alle gebouwen in een zeer goede staat verkeren.
De begroting is gebaseerd op handhaving van de goede staat van onderhoud voor de toekomst.
Onderhoudskosten
Juist omdat alle gebouwen in een goede tot zeer goede staat verkeren, is het mogelijk om een raming
te maken van de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten en die raming steeds in de jaarlijkse
begroting op te nemen. Dit is van grote waarde omdat op deze manier een reserve gevormd kan
worden waaruit zowel periodiek als onvoorzien onderhoud bekostigd kan worden. Voor het reguliere
onderhoud van de vijf gebouwen (met inventaris) en de terreinen is een meerjarenraming gemaakt.
Niet minder, maar ook niet meer
In de afgelopen jaren is de financiële situatie van de gemeente stabiel gebleven door goede
opbrengsten van collecten en vrijwillige bijdragen, grote besparingen door vrijwilligerswerk en
ontvangst van enkele aanzienlijke legaten. Het was zelfs mogelijk om reserves te creëren. Dat geeft
niet alleen rust in de gemeente, het is ook van grote betekenis om de kern van het gemeenteleven
mogelijk te maken. Een voorzichtig financieel beleid is en blijft dan ook nodig, onder meer om een
predikant te mogen beroepen (de hogere kerkelijke autoriteiten geven alleen toestemming bij een
goede solvabiliteit van de gemeente). Bovendien vraagt groot onderhoud om een voorzichtig
financieel beleid en reservevorming omdat groot onderhoud, hoe goed ook begroot, ineens actueel
kan zijn, waarbij forse bedragen beschikbaar moeten zijn. De conclusie op het moment van
vaststelling van dit beleidsplan is dat er een goede begroting beschikbaar is en we zeer dankbaar zijn
dat deze steeds is gerealiseerd.
Praktische inkomstenbronnen:
Jaarlijks zal door de gemeenteleden zo'n € 230.000 opgebracht moeten worden. Hiervan moet€
185.000 via de Vrijwillige Bijdragen en collectes tijdens de erediensten bijeen worden gebracht. Voor
het verschil ad € 45.000 wordt gerekend op het Verjaardagsfonds, collectebusjes van
kerktelefoonluisteraars, incidentele giften (o.a. bij huisbezoek), Kerkbodeabonnementen, bankrente
en de (verplichte) bijdragen aan de landelijke Solidariteitskas.
•
Vrijwillige Bijdrage: Elk jaar ontvangen lidmaten en doopleden van 18 jaar en ouder van onze
Hervormde Gemeente omstreeks de maand mei een verzoek voor het doen van een Vrijwillige
bijdrage. Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente.
• Verjaardag fonds: Lidmaten en doopleden vanaf 18 jaar ontvangen rond hun verjaardag een
felicitatiekaart en een envelop waarin een bijdrage gedaan kan worden voor onze Hervormde
Gemeente.
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•

•

•

Collectebusjes in kerktelefoon: In principe krijgen alle kerktelefoongebruikers een collectebusje
om tijdens kerkdiensten ook op reguliere wijze te kunnen geven. Twee maal per jaar worden de
busjes omgeruild, geleegd en geteld.
Collectes tijdens erediensten: Collectes worden gehouden volgens een jaarlijks door de
kerkenraad vast te stellen rooster, opgesteld door diakenen en kerkrentmeesters gezamenlijk. Van
oudsher worden in onze gemeente drie collecterondgangen gehouden: de eerste voor de diaconie;
de tweede en derde voor kerkrentmeesters-zaken. In overleg met de diakenen is ern aar gestreefd
vaker dan voorheen in specifieke diensten naar één collecte te gaan, met wisselende
bestemmingen. Er worden collectebonnen uitgegeven. Er zijn coupures van€ 0,40, € 0,85, €1,40
of€ 2, 75 Om de drie jaar vindt een evaluatie plaats en wordt bezien of het wenselijk is om andere
waarden uit te gaan geven.
Bijdragen Solidariteitskas: Elk jaar wordt aan belijdende leden een brief gestuurd voor het geven
van een bijdrage voor de Solidariteitskas. De gemeente is verplicht een op basis van het aantal
belijdende leden bepaald bedrag af te staan aan de landelijke kerk. Nagestreefd wordt dat de
leden in ieder geval evenveel bijdragen als de gemeente moet afdragen.

Beleidsvoornemen:
Nummer
9.1

Omschrllvlnq
Ontwikkelen van een visie op de toekomst van het
onroerend goed van de gemeente (bijgebouwen, pastorie
en kosterswoning)

Eiqenaar
Kerkrentmeesters

9.4 Specifieke onderwerpen
Tot slot nog enkele beheerszaken die aparte aandacht verdienen.
Informatieverschaffing aan de gemeente
Het is belangrijk dat gemeenteleden op de hoogte gehouden worden van de dingen die spelen in de
gemeente.
•

Praktische uitwerking:
Eens per drie weken wordt een kerkblad uitgebracht: De Kerkbode. In 2018 bedraagt de
abonnementsprijs € 17 ,50 per jaar (jaargang van september tot september). Het is mogelijk om
het blad per post toegestuurd te krijgen; de prijs voor een postabonnement bedraagt€ 45 per
jaar. Tegen vergoeding kunnen familieadvertenties worden geplaatst. Naast de Kerkbode is er ook
een website: www.hervormdouderkerk.nl.

Internet/ Kerktelefoon
De kerkdiensten kunnen door leden van de gemeente die niet (meer) in staat om naar de kerk te
komen thuis beluisterd worden.
•

Praktische uitwerking:
Kerkdiensten zijn, zowel live als achteraf, ook op internet te beluisteren. De Lukas-ontvangers
voor de kerktelefoonluisteraars zijn eigendom van de gemeente. Ze worden in bruikleen gegeven
aan meelevende gemeenteleden die door ziekte of ouderdom de kerkdiensten niet meer
(regelmatig) bij kunnen wonen. REKAM-kastjes zijn nog in omloop maar worden niet opnieuw
meer uitgegeven.

Gebruik kerkgebouwen
Het kerkgebouw is primair bedoeld voor de samenkomst van de gemeente tijdens de erediensten en
voor rouw- en trouwdiensten. Daarnaast zijn de kerkgebouwen, behalve op zondagen, tegen een
huursom in principe beschikbaar voor concerten met een inhoud passend bij onze gemeente. Ook voor
rouw- en trouwdiensten die niet vanuit onze gemeente en niet onder verantwoordelijkheid van onze
kerkenraad plaats vinden zijn de kerkgebouwen en Beréa in principe op huurbasis beschikbaar, mits
onze regels voor liturgie en decorum gerespecteerd en toegepast worden. Het al of niet verlenen van
toestemming voor gebruik van de kerkgebouwen anders dan vanuit onze gemeente, gebeurt door of
namens de kerkrentmeesters. Voor Beréa en de zalen van de Oosterkerk gebeurt dit door de Stichting
Hervormde Gebouwen voor Christelijke Belangen. Ook daarbij worden regels van liturgie en decorum
gehanteerd.
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Beleidsvoornemen:
Nummer
9.2

Omschriivina
Het formuleren van het communicatiebeleid van de
gemeente (social media, website, kerkbode e.d.) rekening
houdend met orivacvwetaevina

Eigenaar
Kerkrentmeesters

10. Ten slotte
Dit beleidsplan, met daarin een enkele wijziging ten opzichte van het oude beleidsplan en een aantal
voornemens voor de komende jaren, is tot stand gekomen na een goede en intensieve dialoog in de
kerkenraad. Dat echter niet alleen, voor de totstandkoming en daarna is er met de gemeente van
gedachten gewisseld. De kerkenraad zoekt aan de hand van Gods Woord een beleid dat recht doet
aan de hele gemeente.
De kerkenraad is zich ervan bewust dat er, vaak over minder principiële zaken, verschillen leven in de
gemeente. Juist daarom zoekt zij naar wat bindt!
Ook in deze verwachten we het niet van ons zelf, maar onderschrijven we Spreuken 16 vers 3:
"Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden".

Dit beleidsplan is vastgesteld door de kerkenraad op 16 oktober 2019 en is vanaf deze datum geldig.

Scriba

Preses

J. Deelen

. de J
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