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Inleiding
Grondslag/convenant
De Hervormde Gemeente Genemuiden staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een
Schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke feestdagen.
Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven, waarbij we ons
gebonden weten aan de Drie Formulieren van Enigheid.
In de beide sacramenten, te weten de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop
belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God.
De gemeente heeft, samen met andere gemeenten, het Convenant van de Classis
Alblasserdam gesloten. Dit Convenant bepaalt op basis van Bijbel en belijdenis de plaats van de aangesloten
gemeenten in de Protestantse kerk in Nederland. Met dit Convenant en de daaraan voorafgaande Preambule zijn
de Bijbels principiële uitgangspunten voor het beleidsplan van de aangesloten gemeenten – waaronder onze
gemeente – gegeven. Het Convenant (inclusief Preambule) is als bijlage opgenomen bij dit Beleidsplan.

Beschrijving gemeente
De Hervormde Gemeente Genemuiden is een traditionele gemeente die tot het midden van de modaliteit van de
Gereformeerde Bond gerekend kan worden. Ongeveer de helft van het aantal leden is daadwerkelijk betrokken
bij de zondagse eredienst. Dat betekent dat er een grote groep randkerkelijke leden is.
De gemeente kent 2 wijken, met ieder een predikantsplaats. Daarnaast zijn een kerkelijk werker voor
evangelisatiewerk en pastoraat en een jeugdwerker werkzaam in de gemeente. Beide wijkkerkenraden zijn
vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad. Het beleid in beide wijken is uniform en daarom is er ook 1
beleidsplan welke van toepassing op beide wijken.
Binnen de Genemuider gemeenschap heerst grote ondernemerszin, wat ook in onze gemeente zichtbaar is. De
prediking zoekt aansluiting bij de gemeente door eenvoud en praktijkgerichtheid. Tegelijk wordt diepgang niet
geschuwd.
Als bijlage bij dit beleidsplan is een statistisch overzicht met kengetallen van de beide wijken
bijgevoegd. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is om meer inzicht te krijgen in het
verloop/ontwikkeling van onze gemeente.

Randvoorwaarden
De randvoorwaarden bij het opstellen van het beleidsplan zijn:
a. Het beleidsplan doet recht aan de historie en identiteit van onze gemeente en maakt duidelijk wat onze
positie in de PKN is als gemeente behorend tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond en aangesloten bij
het Convenant van de classis Alblasserdam;
b. Het beleidsplan vertolkt op grond van Gods Woord en in lijn met de traditie waarin we staan een heldere
visie op onze gemeente en de positie van onze gemeente in de kerk en in de wereld;
c. Het beleidsplan gaat in op alle aspecten van het gemeenteleven die op enigerlei wijze om beleid vragen en
waarvoor we als kerkenraden (eind)verantwoordelijk zijn. Daarbij wordt aangegeven waar we nu staan en
over welke kernvraagstukken we de komende drie jaren willen nadenken;
d. Het beleidsplan is een levend document dat leidt tot bezinning en actie. Het dient duidelijke handvatten te
bieden om besluiten te kunnen nemen en acties in gang te zetten. Het beleidsplan mag niet in de la
verdwijnen;
e. Het beleidsplan sluit aan en houdt rekening met de Plaatselijke Regeling voor de Hervormde Gemeente
Genemuiden.

Scriba AK diak. A. Bekendam

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE GENEMUIDEN 2016-2020

4

Procedure
Aan de totstandkoming van dit beleidsplan liggen een aantal oorzaken ten grondslag:
a. Allereerst zijn we als kerkenraadsleden door de gemeente gekozen en mitsdien door God geroepen om
leiding te geven aan de gemeente. Dit verplicht ons nadrukkelijk na te denken over het gemeente-zijn, zoals
zich dat nu aan ons voordoet en ons op grond van de Bijbelse lijnen af te vragen wat er aan het begin van
21ste eeuw nodig is om aan de hoge roeping van gemeente-in-de-wereld te kunnen beantwoorden.
b. De Kerkorde van de PKN vraagt om een nieuw beleidsplan voor de duur van vier jaar;
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 10 februari 2016 is besloten is besloten het beleidsplan te
actualiseren.
Door het moderamen van de AK worden de commissies en colleges als genoemd in het beleidsplan gevraagd het
onderdeel van de betreffende commissie of college te actualiseren. De integratie van de door de commissies en
colleges aangeleverde stukken wordt door de AK verzorgd, zodat een eenduidig vormgegeven plan zal ontstaan.
Doordat de tekst is opgesteld door meerdere commissies en colleges, zijn verschillen in stijl ontstaan en komen
bepaalde onderwerpen bij verschillende onderdelen terug. De AK heeft deze doublures bewust laten staan, om
recht te doen aan het werk van de verschillende commissies en colleges.
Het beleidsplan bevat de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Algemene visie en missie
Eredienst
Pastoraat
Diaconaat
Jeugddiaconaat
Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Vorming en Toerusting
Catechese
Jeugdwerk
Onderwijs
Apostolaat (Zending en Evangelisatie)
Kerk en Israël
Organisatie en Beheerzaken

Scriba AK diak. A. Bekendam

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE GENEMUIDEN 2016-2020

5

1. Algemene visie en missie
1.1. Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de missie van onze gemeente. Vervolgens wordt een visie
geschetst op de gemeente, waarin de (onveranderlijke) missie wordt geplaatst tegenover het
(veranderlijke) functioneren van onze wijkgemeenten. Vanuit deze vergelijking wordt een visie voor de gemeente
geformuleerd. Centraal staat daarbij de vraag wat we menselijkerwijs gesproken in de periode 2016 t/m 2020
zouden kunnen en moeten doen om onze hoge roeping gestalte te geven voor en met de wijkgemeenten van de
Hervormde Gemeente te Genemuiden.

1.2 Roeping van de gemeente
De kerk (de gemeente) heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God, die
haar doet samenkomen om Hem te dienen. Zij werd eertijds uit Israël vergaderd en nu uit Israël en de volken.
Vanuit haar positie als deel van het Lichaam van Christus op aarde heeft de gemeente een hoge roeping, die in
hoofdlijnen als volgt kan worden samengevat:
! In gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus wordt de gemeente samengeroepen om in erediensten
gemeenschap te oefenen, te bidden en te horen naar de verkondiging van het Woord (Mat. 18:20; Rom.
10:17;1 Kor. 1:9; Heb. 10:25).
! Deze verkondiging, getuigend van Gods geboden en beloften, bedoelt op te roepen tot bekering en geloof en
het geloof te versterken (Gen. 3:15; Ex. 20 1-20; Mat. 22:36-39; Joh.13:34; Hand. 2:38-39; Hand. 13:23; 2 Kor.
5:17; Efeze. 3:6; 1 Joh. 2:25).
! Ter versterking van het geloof worden de sacramenten van doop en avondmaal gevierd, waarmee Gods
verbond en de eenheid met Christus en elkaar worden ervaren (Mat. 28:19; Hand. 2:39; Luk. 22:19 / 1 Kor.
10:16-17).
! Levend vanuit de vergeving van zonden door het verlossingswerk van Christus, worden gemeenteleden
geroepen als levende stenen mee te werken in de dienst van Gods Koninkrijk en de uitbreiding daarvan (Rom.
4:13-16; 1 Kor.12; 2 Kor. 5:19; Kol. 1:13; 1 Thes. 2:12; 1 Pet. 2:4-5).
! Haar inzet dient niet uitsluitend gericht te zijn op het heil van de eigen wijkgemeenten, maar - op grond van
haar missionaire roeping - ook op pastorale en diaconale zorg aan alle mensen, onder meer door middel van
zending en evangelisatie (Mat. 28:19; Mar. 16:15; Hand. 1:8; Hand. 2:44-45; Hand. 4: 32-35; Tit. 3:8).

1.3. Visie op de gemeente
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in
Hem gelooft, niet verderve, maar eeuwig leven hebbe.” (Johannes 3:16)
Het uitgangspunt voor ons denken over de gemeente ligt in bovengenoemde uitspraak van de Heere Jezus. Het
laat zien wat de diepste nood van de mens is, namelijk dat de mens buiten God verloren is.
Tegelijkertijd blijken lijden, sterven en opstanding van de Heere Jezus de grote ommekeer in de geschiedenis te
zijn. Dat is hét Evangelie, de blijde boodschap die bestemd is voor iedereen. Door Zijn sterven is de schuld
betaald. Op grond daarvan schenkt God vergeving aan hen die in Hem geloven (rechtvaardiging). De Heilige Geest
werkt het geloof, overtuigt ons van zonde en werkt de dagelijkse bekering (heiliging).
Zie ook art. 27 NGB - Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk, dewelke is een heilige
vergadering der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn
bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest.
Gemeente van Christus
Als gemeente van Christus zijn we een gemeenschap van hen die vanuit dit evangelie willen leven. Wij behoren
toe aan Jezus Christus en zijn in Hem geheiligd. Dat dit een hoge roeping is, verwoordt Petrus als hij schrijft: "Gij
zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt
verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht…" (1Pet. 2:9).
Als gemeente hebben wij een relatie met Christus. Door Hem leven wij en door Hem weten wij ons geleid tot de
Vader. Vanuit de kracht van de Heilige Geest mogen wij gemeente zijn rondom het geopende Woord.
Scriba AK diak. A. Bekendam

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE GENEMUIDEN 2016-2020

6

Vanuit dat Woord wordt de relatie met de drie-enige God gevoed en onderhouden. In het besef van onze schuld
en in verlangen naar Gods genade komt de gemeente bijeen voor Gods aangezicht. Daarom is de gemeente ook
de plaats waar de individuele gelovige opgebouwd en versterkt wordt.
Gemeente op drie niveau’ s
Als gemeente vormen we samen een gemeenschap. Dat zegt iets over de relaties binnen de gemeente.
Vervolgens zijn we als gemeente zichtbaar en merkbaar aanwezig in onze woonplaats Genemuiden. Dat zegt iets
over de externe relaties. Tenslotte zijn we geplaatst in deze wereld. Dat zegt iets over onze roeping in het grotere
wereldgebeuren. Deze drie vormen van horizontale relaties worden nu verder uitgewerkt.
1. gemeente als gemeenschap
De gemeente is een levende gemeenschap van unieke mensen. Deze mensen weten zich verbonden met het
gezamenlijke geloof in de drie-enige God. Dat dit niet voor alle leden even sterk geldt is zichtbaar in de opbouw
van het ledenbestand. Dat is namelijk tweemaal zo groot als het aantal leden dat regelmatig betrokken is bij de
erediensten en de overige activiteiten.
De gemeente is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Binnen de zondagse eredienst bestaat de ontmoeting
uit het elkaar vinden in de rust rondom Gods Woord. Naast de erediensten is er op diverse momenten in de week
gelegenheid om elkaar te ontmoeten op kringen en activiteiten. Hierbij is meer ruimte voor persoonlijke
gesprekken en aandacht.
Vanuit onze gemeente signaleren wij een lichte uitstroom van leden naar o.a. de Gereformeerde Kerk en
Confessioneel Hervormde buurgemeenten.
Omdat onze gemeente een grote rand van minder betrokken leden kent, is dit een belangrijke doelgroep voor het
evangelisatiewerk. Het is onze plicht als gemeente om te zien naar alle leden, ook naar hen die zich minder vaak
laten zien of horen. Ook voor hen is de boodschap van het verlossingswerk van Jezus Christus bestemd.
2. gemeente in Genemuiden
Als gemeente zijn we aanwezig in de plaats Genemuiden. Genemuiden is een bovengemiddeld kerkelijke plaats,
waarbij veel inwoners min of meer bij een kerkelijke gemeente betrokken zijn. Veel inwoners die niet bij een kerk
betrokken zijn, hebben bewust daarvoor gekozen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop onze gemeente
betrokken wil zijn op mensen buiten de gemeente.
Er is (samen met de andere plaatselijke kerken) jaarlijks overleg met de burgerlijke gemeente. Daarnaast worden
diverse contacten onderhouden met andere plaatselijke kerken, bijv. door het houden van een gezamenlijke
Reformatieherdenking en bij het organiseren van de bootevangelisatie.
3. gemeente in de wereld
Als gemeente zijn we ook geplaatst in de wereld. Wij dragen zorg voor deze wereld als Gods schepping. Daarin
hebben wij met name de roeping om het Woord van God uit te dragen of te helpen uitdragen. Dat kan dichtbij of
ver weg, middels evangelisatie en zending.

1.4. Missie van de gemeente
Onze gemeente is een plaats waar God in het bijzonder het geloof wil schenken, versterken en verdiepen. Vanuit
het geloof willen we de ander binnen en buiten de gemeente opzoeken in zending en dienstbetoon. Het
gezaghebbende Woord van God is daarbij het uitgangspunt. De gereformeerde belijdenis hanteren wij als
leesregel. Daaraan tornen we niet, wat er ook gebeurt in de komende jaren.
Uit de beschrijving van onze gemeente en de ontwikkelingen daarbinnen, blijkt dat een Bijbelse missie en
identiteit geen garantie zijn voor stabiliteit, verdieping en groei van de gemeente. Ontwikkelingen in de
maatschappij, zoals een toegenomen individualisering, een sterke gerichtheid op de beleving en het gevoel,
afnemend historisch besef, vervaging van klassieke (gezags-) structuren, groeiende kloof tussen jongeren en
ouderen, etc. zijn onze gemeente niet voorbij gegaan. Om het onveranderlijke Evangelie zo dicht mogelijk bij de
harten van mensen te brengen, dient het Evangelie daarom in rapport met de tijd te worden gebracht.
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Gelet op het voorgaande moeten we beleid formuleren dat gericht is op:
! continuïteit van het vele goede werk in onze gemeente
! verkondiging van het Woord in zijn volle scherpte, maar wel eigentijds en met vertolking naar het leven van
iedere dag
! verbondenheid in Christus met respect voor de individuele geloofsbeleving
! vorming en toerusting van de gemeente, zodat er groei is in de kennis van Christus
! versterking van het diaconale bewustzijn van gemeenteleden, zodat de gemeente daarin steeds duidelijker
het beeld van Christus zal vertonen
! versterking van het missionaire bewustzijn van gemeenteleden en het vinden van wegen om de nietchristelijke naaste vanuit zijn denkwereld te winnen voor Christus, opdat de gemeente van Christus
plaatselijk en wereldwijd mag groeien in geloof en getal
! Beleid maken in een tijd waarin zowel kerkelijk als maatschappelijk veel in beweging is, is niet eenvoudig.
Daar echter “Christus het hoofd van het Lichaam is, namelijk van de Gemeente” (Kol. 1:18) mogen wij de
toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Immers, door alle rumoer van deze wereld heen, bouwt Hij Zelf Zijn Gemeente en roept Hij tot de voleinding der
tijden mensen tot dienstbaarheid in Zijn Koninkrijk.

2. Eredienst
2.1. Liturgie
Visie
Aan de eredienst wordt vorm gegeven volgens een min of meer vaste liturgie. De liturgie zien wij in de eerste
plaats als werk van God. De vorm van de liturgie behoort tot de identiteit van de gemeente, de liturgie geeft
mede gestalte aan wat de gemeente is en wil zijn.
De beleving van de liturgie en de werking van de preek hangen nauw met elkaar samen. Zij is eenvoudig maar
stijlvol. De liturgie of anders gezegd de orde van dienst bevat elementen die zijn ontleend aan de Heilige Schrift
en gestempeld door de gereformeerde traditie. De verschillende elementen vertonen een nuttige, innerlijke
samenhang

Inventarisatie van het beleid:
Onderdelen van de liturgie
Consistoriegebed
Voorafgaand aan de dienst wordt door de ouderling van dienst gebeden voor de dienaar, de gemeente en een
verlopen van de dienst naar Gods wil.
Stil gebed
In stilte wordt door gemeente en dienaar de hulp en aanwezigheid van God ingeroepen.
Votum en groet
Votum en groet geven het kader aan waarbinnen de eredienst plaatsvindt. In het votum klinkt de bemoediging
door, terwijl in de groet de Heere Zijn verbondenheid met ons toont.
Wet en belijdenis
In de morgendienst worden de Tien Geboden gelezen en de samenvatting daarvan.
In de 2e dienst wordt het geloof beleden, meestal met de Apostolische Geloofsbelijdenis, afgewisseld met de
Geloofsbelijdenis van Nicea of Athanasius, dan wel met toepasselijke delen uit de Drie Formulieren van Enigheid.
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Gebed
In het gebed wordt de Heere gevraagd om de vervulling met de Heilige Geest, de opening van het Woord en
inhoud gegeven aan dankzegging en schuld belijden.
Schriftlezing
De lezing uit het Woord van God vormt met de uitleg daarvan het hart van de eredienst. Gebruik wordt gemaakt
van de Herziene Statenvertaling.
Afkondigingen
Relevante gemeenteberichten worden afgekondigd.
Collectes
Voor de preek worden twee collectes gehouden, voor respectievelijk Diaconie en Kerkbeheer. Bij de uitgang is er
altijd een collecte met bijzondere bestemming.
Prediking
Hierover wordt meer geschreven in het hoofdstuk Prediking.
Zingen
Hierover wordt in de onderstaande paragraaf meer geschreven.
Dankgebed
De Heere wordt gedankt voor de gehouden dienst, tevens wordt voorbede gedaan voor gemeente, personen en
wereld.
Zegen
De onmisbare zegen van de Heere wordt meegegeven aan iedereen.
Consistoriedankgebed
Met name wordt gedankt voor het verloop van de dienst en er wordt gebeden of de Heilige Geest het gepredikte
Woord mag zegenen.

Zingen in de eredienst
In de eredienst neemt de samenzang een belangrijke plaats in. Zingen is schuld belijden, bidden, danken en de
Heere loven en prijzen. De overige liturgieonderdelen worden als het ware telkens door het zingen beantwoord of
onderstreept.
De gemeente volgt in de keuze van de liederen de behoudende lijn binnen de gereformeerde traditie.
In principe worden de Psalmen gezongen en de zgn. (10) Enige Gezangen. De berijming is die uit 1773.
Er wordt niet-ritmisch gezongen, in een gedragen tempo, echter niet slepend langzaam. Met de organisten is
regelmatig overleg over de begeleiding zodat de samenzang een passend positief karakter krijgt en houdt.
Toepasselijk voorspel, duur en tempo, maar ook bevordering van het zingen van de bovenstem krijgt daarbij
aandacht.
In themadiensten worden vrije liederen gezongen voor Votum en Groet en/of na de Zegen. In de VBK-dienst
wordt een themalied tijdens de dienst gezongen.
Na de dienst wordt op 1e Kerstdag het “Ere zij God” gezongen en na of op 31 oktober couplet 1 en 2 van “Een
vaste burcht is onze God” . Op de zondag na (of op) Koningsdag worden na de dienst de coupletten 1 en 6 van
het volkslied gezongen, mede i.v.m. de herdenking van de Bevrijding.
Voorafgaand aan de morgendiensten op 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag worden er vanaf 9.15 uur
liederen gezongen. Op 2e Kerstdag (niet vallend op zondag) en de 2e Paas- en Pinksterdagen zijn er zangdiensten
in de kerk. Parallel aan zangdiensten en themadiensten op bid- en dankdagen vindt er een eredienst plaats in het
Hervormd Centrum.
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Verdere inventarisatie
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor de kerkdiensten wordt tot uitdrukking gebracht in de
ambtelijke aanwezigheid van leden van de kerkenraad én de handdruk van de dienstdoende ouderling.
Kerkdiensten vinden plaats op zon- en feestdagen, op bid- en dankdagen, bij de jaarwisseling, tijdens de
winterperiode op een aantal woensdagavonden en in huwelijksdiensten.
Middag- en avonddiensten zijn in principe leerdiensten. Indien van toepassing wordt er in de vacaturetijd aan
gastpredikanten gevraagd om een leerdienst te houden.
Rouwsamenkomsten zijn geen ambtelijke diensten, daarom is er ook geen handdruk van een ouderling.
Gastpredikanten worden door de preekbeurtenregelaar onder verantwoording van de scriba AK, in overleg
met de kerkenraad , gevraagd
In huwelijksdiensten kan gebruik worden gemaakt van het (hertaalde) formulier of van het tweede formulier
uit het dienstboek

Evaluatie van het beleid
a.
b.
c.

In de Statenvertaling én in de berijming van 1773 is geregeld sprake van verouderd taalgebruik. Toch nemen
deze vertaling en berijming bij velen een grote plaats in.
Over het algemeen wordt er goed gezongen
Er is gezocht naar een evenwicht tussen de (gewone) eredienst met de liturgie zoals we die gewend zijn én
het verlangen om meer vrije liederen te zingen, waar ruimte voor is in speciale diensten of andere
activiteiten.

Invloeden op het beleid
De stijl en cultuur waarin jonge kinderen / mensen opgroeien is steeds meer afwijkend van de traditionele
liturgie.

Beleidsvoornemens
a.
b.

Goed overleg met organisten over hun rol in de dienst. Met de organisten wordt nagedacht over de toekomst
m.b.t. scholing, diplomering en aantal organisten.
Het is van belang, zowel in dienst als op ander wijze, voortdurend uitleg te geven over bewoordingen in
psalmen die minder herkenbaar zijn in vergelijking met hedendaags Nederlands.

2.2. Prediking
Visie
De Heilige Schrift als het onfeilbare Woord van God is bron voor de prediking. De lezing ervan maakt een
zelfstandig onderdeel uit van onze liturgie. De prediking bestaat zowel uit uitleg als uit toe-eigening van het
Woord van God, daarbij komt het werk van de drie-enige God naar voren, met een sterk accent op Christus.
In de prediking dient gewaakt te worden voor eenzijdigheden en dient de volle breedte van het Woord ontvouwd
te worden. Zonde en genade, rechtvaardiging en heiliging, hel en hemel moeten gepredikt worden. Er moet
aandacht zijn voor de diversiteit in de gemeente: gelovigen en ongelovigen. Tevens moet er aandacht besteed
worden aan de hoogten en diepten van het geloofsleven.
De leerdienst en themadienst is juist in deze tijd ontzettend belangrijk. Het gaat daarin om het ontvouwen van de
gezonde Bijbelse leer. Met name wordt er gehecht aan de prediking naar aanleiding van de Heidelbergse
Catechismus, omdat daarin alle facetten van het geloofsleven naar voren komen.

Inventarisatie beleid
De prediking is een vast agendapunt tijdens de vergadering van de wijkkerkenraden.
De eigen predikanten verrichten 55 preekbeurten per jaar.
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Evaluatie beleid
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Jongeren en ook wel ouderen geven aan dat ze de prediking moeilijk vinden. Geringe Bijbelkennis en gebrek
aan interesse hangen hiermee veelal samen
Er is niet altijd voldoende tijd voor een goede preekvoorbereiding
Genemuiden is echt een volkskerk. Het is niet eenvoudig om de volle breedte van de gemeente aan te
spreken.
Het is een zorg hoe jonge gezinnen met kleine kinderen blijvend betrokken kunnen worden bij de
kerkdiensten.
Veel gemeenteleden komen niet meer dan één keer per zondag naar de kerk
Er is vaak weinig besef van wat een bijbels-gereformeerde prediking inhoudt.

Invloeden op het beleid
a.
b.
c.

Gemeenteleden zijn gewend aan korte, compacte boodschappen en vinden het moeilijk om een wat langere
preek tot zich te nemen..
Vanwege de beeldcultuur, waar men aan gewend is, kan men een betoog minder goed tot zich nemen.
In de gevoelscultuur waarin we leven is er niet zo’n behoefte aan een stevige preek, waarin de Schriftuurlijke
leer duidelijk uiteengezet wordt.

Beleidsvoornemens
a.

Blijvende bezinning op de vertolking van de Boodschap, niet alleen inhoudelijk, maar ook ten aanzien van de
wijze waarop die geschiedt. De prediking moet niet tijdloos worden gebracht, maar de kerkganger in zijn
situatie aanspreken.

b.

Met name dient er binnen de kerkenraden bezinning te zijn over de vraag wat bijbels-gereformeerde
prediking inhoudt.
De wijkkerkenraad ziet erop toe dat zijn predikant voldoende tijd heeft voor de voorbereiding van de
Woordverkondiging en stimuleert de predikant om tijd te nemen voor aanvullende studie (studieverlof).

c.

2.3. Heilige Doop
Visie
De Heilige Doop is een teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed en de Geest van Christus.
Omdat de kleine kinderen van de gelovigen tot Gods genadeverbond behoren worden ook zij gedoopt

Inventarisatie beleid
a.
b.

c.
d.
e.

Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt doopaangifte plaats bij de scriba van de wijk waarin men woont. De
wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor de doop.
In de week voorafgaande aan de doop is er doopzitting die geleid wordt door de predikant die de zondag
daarop de doop zal bedienen. Het is de bedoeling dat de doopzitting bezocht zal worden door de beide
ouders. Op de doopzitting wordt o.a. een gedeelte uit de Bijbel en het Doopformulier behandeld.
Er vindt een pastoraal bezoek plaats bij de doopouders thuis om met hen te spreken over het persoonlijk
leven met de HEERE in verband met de aanstaande doopbediening.
In het gesprek zullen doopouders die belijdende leden zijn worden aangesproken op hun ja-woord en
doopouders die doopleden zijn aangespoord worden tot het doen van openbare belijdenis van het geloof
Als de kerkenraad zorgen heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of de levenswandel van de doopouders
wordt hierover nadrukkelijk met hen gesproken. De wens om in onze gemeente het kind te laten dopen
wordt niet gemakkelijk geweigerd. Telkens zal benadrukt worden dat de kerkenraad de doopbediening ziet
als Gods bevel in de weg van een christelijke levenswandel en opvoeding, waartoe in ieder geval behoort een
regelmatige kerkgang door de ouders.
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f.
g.
h.

Als één van de ouders niet zelf het teken van de Heilige Doop ontvangen heeft kan bij de bediening deze
vraag gesteld worden: of men instemt met de doop van het kind..
Na afloop van de dienst worden de ouders in de consistorie gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in de
opvoeding van hun kinderen, waarna de ouders een doopkaart zullen ontvangen.
Eenmaal per jaar is er een gezamenlijke terugkomavond waarbij alle ouders verwacht worden die in de
afgelopen periode (jaar) gedoopt hebben.

Evaluatie beleid
a.
b.
c.

In de laatste jaren komt de vraag boven, of de kinderdoop wel bijbels is.
Er blijkt bij doopouders én bij andere gemeenteleden vaak weinig begrip te zijn van de betekenis van de
doop. De doop komt in de opvoeding niet regelmatig aan de orde.
Soms wordt de periode voor de doopbediening als overladen ervaren (de dominee komt langs, de
domineesvrouw, de ouderling én er is doopzitting).

Invloeden op het beleid
a.
b.

Er is invloed vanuit die kringen waar alleen de volwassendoop oftewel de geloofsdoop gepraktiseerd wordt
Het gevaar bestaat dat de kinderdoop verlangd wordt omdat het een gewoonte is.

Beleidsvoornemens
a.
b.
c.

Regelmatig moet aandacht gegeven worden aan het Bijbelse karakter van de kinderdoop
Wanneer de predikant voor de doopbediening een bezoek bracht bij de ouders, is het mogelijk dat de
sectieouderling na de doopbediening een bezoek brengt.
De doopdienst biedt missionaire aanknopingspunten. Zie sub plan apostolaat

2.4. Heilig Avondmaal
Visie
In gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heere Jezus en ter nagedachtenis aan Zijn bitter lijden en sterven,
wordt in het midden der gemeente het sacrament van Heilig Avondmaal bediend. Door het gebruik van deze
zichtbare tekenen en zegelen wil de Heere het geloof versterken van Zijn kinderen. Allen, die zich door een waar
geloof verbonden weten met hun Heere en Heiland, zijn gerechtigd om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen.

Inventarisatie beleid
a.
b.
c.
d.

e.

De kerkenraad laat hen toe die belijdenis van het geloof hebben afgelegd en leven overeenkomstig hun “jawoord”. Belijdende leden van buiten de gemeente die aan het Avondmaal wensen deel te nemen, dienen dat
in de week van voorbereiding aan de kerkenraad kenbaar te maken.
Viering van het Heilig Avondmaal vindt 4x in het jaar plaats.
De zondag voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal leidt de week van voorbereiding in. In de
morgendienst wordt het eerste gedeelte van het Avondsmaalsformulier gelezen.
In de week van voorbereiding wordt op woensdagavond Censura Morum gehouden. Eventuele
verhinderingen om aan te gaan kunnen dan aan de kerkenraad bekend gemaakt worden. Daarbij dient dan
wel gehandeld te zijn overeenkomstig Mattheüs 18 vers 15 t/m 17. De gehele kerkenraad is zo mogelijk
aanwezig bij het Censura Morum, waarbij gewoonlijk de predikant opent met gebed en één van de
ambtsdragers, een gedeelte leest uit de Heilige Schrift en een korte meditatie verzorgt. Na het Censura
Morum is er de Avondsmaalskring, waarbij iedereen van harte welkom is. De predikant behandeld veelal een
gedeelte van het Avondsmaalformulier en er wordt gebeden en gezongen.
Op de Avondsmaalszondag wordt het Heilig Avondmaal bediend na het tweede gedeelte van het formulier
gelezen te hebben. Voor hen die om gezondheidsredenen niet aan het Avondmaal in het midden van de
gemeente kunnen deelnemen, bestaat de mogelijkheid om in de consistorie van de kerk de dienst te volgen
en daar brood en wijn te ontvangen. Na de bediening van het Heilig Avondmaal in de morgendienst, wordt er
in de tweede dienst nabetrachting gehouden.
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Evaluatie beleid
a.
b.

c.
d.
e.

Van de mogelijkheid om bezwaren in te brengen op het Censura Morum wordt vrijwel geen gebruik gemaakt.
De Avondsmaalkring wordt gewoonlijk goed bezocht, zowel door oudere als jonge belijdende lidmaten. Ook
deelname aan het Avondmaal lijkt eerder toe dan af te nemen. Gemeenteleden die voor het eerst aangaan,
worden doorgaans bezocht door hun wijkouderling.
Helaas moet geconstateerd worden, dat de Avondsmaalsdienst een minder goede opkomst kent dan de
reguliere zondagse erediensten.
Diverse gemeenteleden komen er niet toe om belijdenis van het geloof af te leggen. Van uitstel komt algauw
afstel.
Niet iedereen die het Avondmaal bezocht, blijft ook een trouw bezoeker daarvan.

Invloeden op het beleid
a.
b.
c.

Hoewel de preek gedurende de bediening van het Avondmaal wat tijdsduur betreft veel korter is dan op
andere zondagen, duurt een Avondsmaalsdienst langer. Voor sommige gemeenteleden is dat een reden tot
verzuim.
Een oppervlakkige beleving van de betekenis van het Avondmaal kan leiden tot verzuim van de
nabetrachtingsdienst.
De opvoeding vanuit het verleden kan reden zijn om het Avondmaal te mijden.

Beleidsvoornemens
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.

Om de Avondsmaalsdiensten ook voor kinderen toegankelijk te houden (niet bedoeld wordt het Avondmaal)
wordt getracht de tijdsduur te beperken door uitbreiding van het aantal zitplaatsen aan de tafels.
Jongeren die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd via het huisbezoek aanspreken op de
noodzakelijkheid tot verdieping van het geloof en een hieruit voortvloeiend verlangen om te komen tot een
voortdurende versterking van het geloof mede door het gebruik van het sacrament van het Heilig
Avondmaal.
Degenen die voor het eerst deelnemen aan het Avondmaal worden in de week van nabetrachting bezocht
door de sectieouderling.
Periodiek tijdens het consistorieoverleg een evaluatie maken van het aantal ouder wordende meelevende
gemeenteleden, die niet tot belijdenis van het geloof zijn gekomen en hen de mogelijkheid bieden om een op
hen gerichte ouderencatechese te volgen.
Pastorale aandacht schenken aan hen die vanuit hun opvoeding moeite hebben met de Avondsmaalgang.
Jaarlijks bezien of er een ouderencatechesegroep kan worden gevormd.
Gemeenteleden, die hun eerdere Avondsmaalgang nalaten, kunnen door de wijkouderling worden opgezocht
om te horen of er verhinderingen zijn.
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3. Pastoraat
3.1. Visie
Het pastoraat vloeit voort uit Gods genadige toewending tot de enkeling. In het pastoraat gaat het om het geven
van herderlijke zorg in navolging van de Goede Herder.
“Pastoraat is het onder de hoede van de Goede Herder, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord, in de kracht
van de Heilige Geest, binnen en vanuit de gemeente van Jezus Christus omzien naar mensen op hun
levens- en geloofsweg binnen de context van de samenleving.” (H.C. v.d. Meulen).
Bij alle facetten van het gemeenteleven is er een raakvlak met het pastoraat: in de prediking, in de catechese, in
het diaconaat, in het jeugd- en jongerenwerk, in het kringwerk en in het apostolaat.
Kernwoorden in het pastoraat zijn: gezonden zijn, ontferming en barmhartigheid, persoonlijke omgang,
herderlijke zorg, omzien naar elkaar. Van groot belang in het pastoraat zijn een vertrouwensrelatie en een goede
communicatie. Het reguliere pastoraat krijgt gestalte in het huisbezoek. In deze ontmoeting zoeken we het leven
te stellen in het licht van Gods Woord, toegespitst op het leven in verbondenheid met Christus, waarin de
rechtvaardiging en de heiliging centraal staan. Naast het reguliere pastoraat is er, in navolging van wat Jezus zegt
in Mattheüs 25 vers 31 t/m 45, specifieke aandacht voor verschillende groepen in onze gemeente. Een nadere
uitwerking hiervan vindt u bij punt 2.
Het pastoraat rondom doop en avondmaal is van wezenlijk belang, evenals het huwelijkspastoraat. De gemeente
dient een pastorale gemeente te zijn, waarin men omziet naar elkaar.

3.2. Inventarisatie van het beleid
Huisbezoek
a.
b.
c.

wijkouderlingen leggen in de periode september-april huisbezoeken af bij de gemeenteleden in hun wijk. Het
streven is één keer per twee jaar rond te komen. In de regel gaan twee wijkouderlingen samen op huisbezoek
in één van beider wijken.
er zijn enkele bezoekbroeders actief die samen met een wijkouderling op huisbezoek gaan. Voor
bezoekbroeders geldt een geheimhoudingsplicht en een maximale termijn van tweemaal vier jaar.
de predikant en wijkouderling brengen afzonderlijk van elkaar een bezoek na een huwelijksjubileum. Het
echtpaar ontvangt hierbij een boek als cadeau.

Ouderenpastoraat
a.
b.

c.
d.

e.

Algemeen geldt voor alle ouderen (80+) dat ze op of rond de verjaardag bezoek ontvangen van de
wijkpredikant. De wijkouderling bezoekt hen ongeveer een halfjaar na hun verjaardag.
de kerkelijk werker is eindverantwoordelijke voor de pastorale zorg onder de gemeenteleden die woonachtig
zijn in de Meente, Den Heuvel en Weidegreven. Hij legt wekelijks in deze gebouwen pastorale bezoeken af en
in geval van overlijden leidt hij de rouwdienst en begrafenis.
Den Heuvel, Weidegreven en de gesloten afdeling Vinkeland in de Meente behoren tot Wijk I, het huisbezoek
bij gemeenteleden aldaar wordt gedaan door de wijkouderling.
De Meente inclusief gesloten afdeling Vosseland, behoort tot Wijk II: huisbezoek wordt in eerste instantie
door een bezoekbroeder (oud-ambtsdrager) gedaan. In specifieke gevallen wordt de wijkouderling
ingeschakeld
enige malen per jaar wordt er een 65plus-middag voor ouderen en alleenstaanden georganiseerd in De
Meente, dit onder verantwoordelijkheid van de diaconie

Pastoraat andersbegaafden
a.
b.
c.

andersbegaafde gemeenteleden ontvangen bezoek van de evangelisatie ouderling.
er is een interkerkelijke catechisatie voor andersbegaafden is samenwerking met de Gereformeerde Kerk te
Genemuiden.
enkele keren per jaar vindt er in het Hervormd Centrum een aangepaste kerkdienst plaats bestemd voor
anders-begaafden uit Genemuiden en omgeving.
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Pastoraat rond Doop en Heilig Avondmaal
a.
b.
c.
d.
e.

doopouders ontvangen na de doopaangifte bij de scriba van hun wijkgemeente doopbezoek van de
wijkpredikant en wijkouderling.
is de predikantsplaats vacant dan legt de consulent of pastoraal werker het doopbezoek af.
in de week voor Avondmaalszondag vindt Censura Morum en Avondmaalskring plaats in het kerkelijk
centrum ter voorbereiding van de viering van het Heilig Avondmaal.
wijkouderlingen brengen deelname aan het Heilig Avondmaal ter sprake tijdens het reguliere huisbezoek.
eenmaal per jaar is er een terugkomavond voor ouders die het voorafgaande jaar hebben laten dopen.

Pastoraat rond Openbare Belijdenis
a.
b.

gemeenteleden die belijdeniscatechese volgen ontvangen ruim voordat zij Openbare Belijdenis doen bezoek
van de wijkpredikant en wijkouderling.
De wijkouderlingen brengen aan het begin van de belijdeniscatechese een extra bezoek aan de
belijdeniscatechisanten in hun wijk.

Huwelijkspastoraat
a.
b.

stellen die aangeven in het huwelijk te willen treden worden, enige tijd voor de inzegening van het huwelijk,
door de wijkpredikant van de bruid uitgenodigd voor het huwelijksgesprek.
in het verleden was er voor echtparen en nog niet getrouwde stellen gelegenheid om een huwelijkskring te
volgen waarin uitgebreid in wordt gegaan op allerlei aspecten van het huwelijk in het licht van Gods Woord.
Tegenwoordig is deze kring er niet meer.

Crisispastoraat
a.
b.
c.
d.

e.

f.

bij crisispastoraat denken we aan problemen die op korte termijn aandacht vragen zoals ernstige ziekte,
terminale patiënten, psychische nood, huwelijks-/gezinsproblematiek, etc.
crisispastoraat wordt grotendeels uitgevoerd door de wijkpredikant en dhr. R. ten Brinke.
is de predikantsplaats vacant dan valt het crisispastoraat onder de consulent en dhr. R. ten Brinke, in nauwe
samenwerking met de wijkouderling, kerkelijk werker en pastoraal werker.
de wijkpredikant/consulent, kerkelijk werker en pastoraal werker verzorgen het pastoraat aan
gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven. Daarbij wisselen zij elkaar zoveel mogelijk af. De
wijkouderling bezoekt gemeenteleden die zijn ontslagen uit het ziekenhuis.
in beide wijkgemeenten ondersteunt de Commissie Pastorale en Psychische Zorg (PPZ) de predikanten,
kerkelijk werker en pastoraal werker in het crisispastoraat. Deze commissie werkt onder verantwoording van
de Algemene Kerkenraad.
gemeenteleden kunnen desgewenst zonder tussenkomst van predikant/wijkouderling contact opnemen met
de PPZ.

Bezoek nieuw-ingekomenen
Het eerste bezoek aan nieuw ingekomen leden van de wijkgemeenten wordt afgelegd door de wijkouderling.

Pastorale zorg rond overlijden
Wanneer een gemeentelid komt te overlijden nemen predikant, kerkelijk en/of pastoraal werker en kerkenraad
gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van nabestaanden op zich. Dit krijgt gestalte door:
a. rouwbezoek door de pastoraal verantwoordelijke die de rouwdienst leiden zal; in dit bezoek worden ook de
voorbereidingen voor rouwdienst en begrafenis doorgenomen
b. eventuele vervolgbezoeken in de dagen voor en na de begrafenis
c. de wijkouderling legt een rouwbezoek af bij de directe nabestaanden (achtergebleven partner en/of
eventuele kinderen) .
d. zo mogelijk wordt de condoléance thuis door de wijkouderling met schriftlezing en gebed afgesloten.
e. pastorale zorg in de periode na de begrafenis (door predikant, kerkelijk en/of pastoraal werker en
wijkouderling in onderling overleg)
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Op verzoek van de familie zal in de Hervormde kerk, Hervormd Centrum of de Meente voorafgaand aan de
begrafenis een rouwdienst worden gehouden. Een rouwdienst is geen officiële kerkdienst en wordt in de regel
geleid door predikant of kerkelijk/pastoraal werker, waarbij de wijkouderling wel pastoraal aanwezig is (o.a.
consistoriegebed en begeleiding). In de liturgie worden in de regel Psalmen gezongen, maar uitzonderingen
hierop zijn mogelijk als dit dienstbaar is aan de pastorale relatie.
Hoewel wij crematie van overledenen afwijzen, kan vanwege pastorale redenen op verzoek meegewerkt worden
aan een plechtigheid voorafgaande aan de crematie. Er worden de volgende voorwaarden gesteld aan deze
plechtigheid:
a. voorganger houdt vrijheid in spreken, moet wel het Woord kunnen verkondigen
b. voorganger spreekt niet in crematorium, maar bijv. in het Hervormd Centrum of in de Meente
c. terughoudendheid is op zijn plaats, medewerking aan de plechtigheid houdt nadrukkelijk niet in dat wij de
crematie goedkeuren.
d. voorganger houdt vrijheid om verzoek aan medewerking bij crematie te weigeren
e. familie moet reden aangeven voor dit verzoek, verkondiging moet niet fungeren als tijdvulling of symboliek
Het overlijden van gemeenteleden krijgt aandacht binnen de gemeente d.m.v.:
a. berichtgeving in de zondagse eredienst en in Ons Kerkblad
b. voorbede
c. noemen namen overleden doopleden op oudejaarsavond
Wanneer van gemeenteleden familie komt te overlijden buiten de gemeente (ouder, kind, broer, zus), krijgt men
pastorale zorg van de wijkouderling. Ook zal hieraan in de gemeente aandacht worden geschonken via de
voorbede. Periodiek wordt in de kerkenraden doorgenomen wie in de afgelopen tijd is overleden, zodat
eventuele familieverbanden bezocht kunnen worden. De scriba heeft hierin een belangrijke functie.

3.3. Evaluatie van het beleid
Huisbezoek
a.
b.
c.

het streven van eens per twee jaar ieder adres bezoeken wordt door veel wijkouderlingen niet gehaald.
predikant en wijkouderling stemmen hun bezoeken niet altijd goed op elkaar af qua tijdstip. De boekenkeuze
t.a.v. randkerkelijken is beperkt.
een goede rapportage van de afgelegde huisbezoeken ontbreekt vaak bij overdracht van een wijk aan een
nieuwe ambtsdrager. Hierbij valt te denken aan gegevens zoals overleden kinderen, ziekte, kerkelijke
meelevend, etc.

Ouderenpastoraat
zie H6 Ouderenzorg

Pastoraat andersbegaafden
a.
b.

aangepaste diensten worden door de doelgroep minder goed bezocht en soms als moeilijk ervaren.
diensten vinden in de ochtend plaats wat een deel van de doelgroep niet prettig lijkt te vinden, dit is in
overleg met de tehuizen tot stand gekomen.

Pastoraat rond Doop en Heilig Avondmaal
a.
b.
c.

het tijdstip van de afzonderlijke doopbezoeken van predikant en wijkouderling ligt erg dicht bij elkaar.
onduidelijk of de tucht wordt uitgeoefend aangaande bediening van de Sacramenten.
beperkt overzicht op afblijvende Avondmaalgangers.

Pastoraat rond Openbare Belijdenis
Wijkouderlingen en predikant komen vaak vlak na elkaar op bezoek.
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Crisispastoraat
a.
b.

bericht van ontslag uit ziekenhuis of zorginstelling wordt soms niet doorgegeven aan predikant, scriba of
wijkouderlingen.
gemeenteleden betrekken de wijkouderling/predikant niet of erg laat in hun problemen.

Pastorale zorg rond overlijden
a.
b.

c.

De familiebanden zijn niet altijd duidelijk bij sterfgevallen waardoor broers en/of zusters geen rouwbezoek
ontvangen.
jongere wijkouderlingen zijn vanwege hun werk niet altijd beschikbaar voor de pastorale zorg rond
begrafenissen, waardoor in praktijk ouderlingen rouleren bij begrafenissen (m.n. van bewoners Meente). De
pastorale relatie ontbreekt echter in dit geval
na de afsluiting van de begrafenis is bij de familie (rond maaltijd/koffiedrinken) meestal geen voorganger of
ouderling meer aanwezig, hoewel dit juist een belangrijk contactmoment kan zijn, zowel vanuit pastoraal als
missionair oogpunt

3.4. Invloeden op het beleid
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

individualisering van de samenleving (egocentrisme)
jongeren zijn steeds meer visueel ingesteld (beeldcultuur)
steeds meer gericht op eigen gevoel
men is minder gebonden aan de eigen woonplaats en kerkelijke gemeente
de jongere generatie staat open voor allerlei vormen van spiritualiteit
mensen hebben meer doordeweekse activiteiten/ moeilijker afspraken maken voor huisbezoek
andere kerkelijke achtergrond/-afkomst van nieuwe leden door bijvoorbeeld huwelijk
verschuiving normen en waarden in de samenleving (ik denk, vind, voel)
er is een veranderende visie op de dood en mede hierdoor veranderingen in wensen en gebruiken rond de
begrafenis, waarbij familie ook steeds meer de regie van een begrafenis in handen wil nemen

3.5. Beleidsvoornemens
Huisbezoek wijkouderlingen
a.
b.
c.
d.
e.

Ouderlingenwijken niet te omvangrijk laten worden, exclusief evangelisatieadressen maximaal rond 60
adressen.
Streven naar eens in de twee jaar alle adressen bezocht te hebben, prioriteit leggen bij bezoek aan minder
meelevende gemeenteleden.
Stimuleren dat ouderling-kerkrentmeester ook bezoekwerk gaat doen.
Stimuleren dat ouderling ook alleen bezoeken aflegt of samen met bezoekbroeder.
Toerusting van ouderlingen ten aanzien van bezoekwerk in de gemeente.

Ouderenpastoraat
Opzetten van ouderenbezoekwerk om te proberen eenzaamheid deels op te heffen. Dit kan in samenwerking met
bezoekdames van de PPZ.

Pastoraat anders begaafden
Aangepaste diensten indien mogelijk in het Hervormd Centrum, letten op eenvoudige bewoordingen in de preek,
visualiseren. Af en toe eens een predikant uitnodigen die zich hierin heeft gespecialiseerd.

Doopbezoek
Ouders eerder laten aangeven wanneer zij hun kind wensen te laten dopen zodat het doopbezoek van de
wijkouderling ruimer van tevoren plaats kan vinden. Bij geboortebezoek aangeven dat de ouders zelf aan de
scriba / predikant per mail kunnen aangeven wanneer men dopen wil.
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Jubilea
a.
b.

Goed afspreken wanneer predikant/wijkouderling op bezoek gaat bij echtpaar
Boekenkeuze periodiek vernieuwen, meer keuze voor randkerkelijken

Belijdeniscatechisanten
a.

b.

Het zou goed zijn dat de wijkouderling de belijdeniscatechisant voor de Kerst en vlak voor het afleggen van de
openbare belijdenis bezoekt, bedoelt als pastorale steun en bemoediging in dat bijzondere jaar voor de
belijdeniscatechisant. Dit kan de band met de gemeente aanzienlijk verstevigen en actieve deelname in de
gemeente stimuleren.
Alvorens iemand begint met belijdeniscatechisatie zou er een gesprek moeten plaatsvinden waarin
gesproken wordt over de motivatie waarom hij/zij belijdeniscatechisatie wil volgen.

Huwelijkspastoraat
Aanstaande echtparen standaard uitnodigen voor huwelijkskring. Na enige jaren (opnieuw) uitnodigen, voor
huwelijkskring

Jongerenpastoraat
Meer aandacht schenken aan de jongeren (16+) die de kerkdiensten niet meer bezoeken en/of niet (meer)
deelnemen aan het kerkelijk jeugdwerk

Pastorale zorg rond overlijden
a.
b.
c.
d.

e.

de voorganger die kennis heeft van familieverbanden stelt wijkouderlingen en wijkscriba zo gauw mogelijk op
de hoogte wanneer familieleden in hun wijk bezocht moeten worden.
Vgl ouderenbeleid – onderzoeken of een (oudere) ouderling speciaal voor de ouderen wenselijk is, mede
gelet op de beschikbaarheid bij de pastorale zorg rond begrafenissen
in de kerkenraden wordt besloten of en hoe de pastorale zorg na de afsluiting van de begrafenis voortgezet
kan worden
bezinning over hoe voor families die voor crematie kiezen de pastorale zorg rond de crematieplechtigheid
gestalte kan krijgen
ondanks de veranderende houding tegenover de dood in de verkondiging blijven benadrukken dat er twee
wegen zijn; daarbij wel in taalgebruik er naar streven de familie in hun taal het heil in Christus te
verkondigen

3.6. Planning en evaluatie
Er is geen afzonderlijke planning gemaakt voor de specifieke punten.
Veel onderdelen van het pastoraat laten zich lastig in een strak schema vangen. De jaarlijkse vergadering van het
consistorie is een goede gelegenheid om te peilen of de voorgestelde beleidsvoornemens zijn uitgevoerd dan wel
in hoeverre zij gevorderd zijn.
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4. Diaconaat
4.1. Visie
Bijbel

Het woord diaken is afgeleid van het Bijbelse woord “diakonia”. Dit woord betekent dienst of dienstbaarheid,
maar kan ook vertaald worden met tafeldienst. Hierbij denken we aan het Heilig Avondmaal.
In het Oude Testament vinden we één van de grondlijnen van het diaconaat in Leviticus 23, de instructies aan het
volk Israël voor de oogsttijd. Er wordt bepaald dat een deel van de oogst bestemd is voor de arme en de
vreemdeling.
In het Nieuwe Testament in Lukas 22:27b zegt de Heere Jezus: “Ik echter ben in uw midden als Iemand die dient”.
Het ambt van diaken is dan ook te onderbouwen vanuit Christus en Zijn leven. Hij kwam in de wereld om te
dienen en ontfermde zich over mensen in nood. In navolging van Christus zijn diakenen geroepen tot diaconaal
handelen, waarbij het gaat om kernbegrippen als barmhartigheid, gerechtigheid en dienstbetoon. In het
voetspoor van de grote Diaken is het de taak van de diaconie tot dienen binnen en buiten de gemeente en tot
omzien naar de nabije en de verre naaste.

Kerkorde

Als taken van de diaken noemt de kerkorde de ambtelijke tegenwoordigheid in de eredienst, de tafeldienst bij het
Heilig Avondmaal, het mede voorbereiden van de voorbeden en het inzamelen en besteden van de liefdegaven.
Het diaconaat krijgt gestalte in het betrachten van onderling dienstbetoon, het verlenen van bijstand, verzorging
of bescherming aan hen die dat nodig hebben. Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente
en haar omgeving, als de diaconale opdracht elders in de wereld.
Volgens de kerkorde is deze opdracht niet specifiek voor de diakenen alleen. Heel de gemeente is geroepen tot de
dienst der barmhartigheid en heeft dus een diaconale roeping. De gemeente dient hiervoor toegerust te worden.
Ook hebben de diakenen een signaalfunctie. Zij dienen de overheid en de maatschappij erop te wijzen dat
gerechtigheid wordt betracht in de samenleving en dat de zorg voor het behoud van de schepping wordt
bevorderd.

Formulier van bevestiging

Het ambt van diaken omvat een tweeledige functie. Enerzijds een wervende en beherende functie en anderzijds
een bijstandsverlenende functie. Het formulier bedoelt daarmee dat ten eerste de diakenen getrouw en
zorgvuldig de gaven inzamelen en bewaren en zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende
middelen. Ten tweede het uitdelen van de gaven. Hiertoe is oplettendheid en zorgvuldigheid vereist om de gaven
daar te besteden waar het nodig is. Maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart te
helpen. Hierbij is het van groot belang dat de hulp niet alleen met materiële gaven, maar ook met vertroosting uit
het Woord van God geschiedt.

4.2. Inventarisatie
Algemeen
a.
b.
c.
d.
e.

elke maandagavond is er diaconiezitting en eens per 6 weken een diaconievergadering
de gemeente informeren inzake diaconaat
taken in de eredienst:
! collecteren
! tafeldienst H.A. (4 x per jaar)
collecterooster opstellen (i.s.m. kerkrentmeesters)
participatie in kerkelijke en lokale commissies:
! algemene kerkenraad: 3 diakenen
! classis: 1 diaken
! 65+ commissie
! Alleengaanden comissie
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Pastoraal team
werkgroep ‘Genemuiden Helpt Oost-Europa’ (GHOE)
zendingscommissie
jeugdraad
stuurgroep ouders gehandicapten
Ouderen bestuur zorgcentrum de Meente
Diaconaal platform Zwartewaterland
voedselbank Zwartewaterland
65+middagen: de commissie bestaat uit 2 diakenen en enkele (vrouwelijke) gemeenteleden
uitreiken kerstattentie (GZB bijbels dagboekje ‘Handvol Koren’) aan alle 65+ gemeenteleden
organisatie kerkvervoer

Zieken
!
!
!

bezoekwerk onder langdurig, chronisch en ernstig zieke gemeenteleden, na overleg met predikant of
wijkouderling.
ondersteuning zieken/ouderen (bv. tijdelijk kerkradio, cassettes/cd’s van kerkdiensten, hulpmiddelen voor
slechtzienden zoals grootletterbijbel)
bezoekwerk en verzorgen attenties onder gemeenteleden die elders verzorgd worden

Gehandicapten
!
!
!
•
!

het meewerken aan organisatie van de aangepaste diensten (2x per jaar)
bezoekwerk tehuizen en verzorgen attenties
vermelden verjaardagen gehandicapten in kerkblad ter stimulering meeleven gemeente
coördineren vakantieweken voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten (organisatie Voor Elkaar
Vakantieweken, Hervormde Vrouwenbond)
coördineren vakantieweken voor lichamelijke en verstandelijk gehandicapten aanspreekpunt voor ‘Op weg
met de ander’ (Hervormde vereniging van en voor mensen met een beperking) (zie subplan gehandicapten)

Weduwen en weduwnaren
•
!
!

contact met nabestaande(n) met het oog op diaconale hulp na sterfgeval; deze hulp kan zowel financieel,
administratief of praktisch zijn
aanbieden van mogelijkheid gespreksgroep rouwverwerking (de Driehoek)
uitreiken kerstattentie (GZB bijbels dagboekje ‘Handvol Koren’)

Jeugd
De diaconie is betrokken bij jeugddiaconale aspecten van het jeugdwerk
! participeren in het tweejaarlijkse HGJB-project
! betrokken bij de tweejaarlijkse diaconale jongerenreizen Osorhei - Balan, Roemenie (zie subplan jeugdwerk)

Kwetsbaren binnen en buiten de gemeente
!
!
!
!
!

!

stimulering en facilitering van het Pastoraal Team (PT)
stimulering en facilitering interkerkelijke psycho-pastoraal supervisor/coach in de persoon van dhr. Rien ten
Brinke
aanspreekpunt diaconaal centrum ‘de Herberg’
contactpersoon voor Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ)
contact met Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en Zorgcentrum de Meente m.b.t. diaconale hulp in
thuissituatie (thuiszorg, mantelzorg); de diaconie heeft voornamelijk een signalerende en doorverwijzende
taak richting maatschappelijk hulpaanbod
betrokken bij WMO-cliëntenraad, d.m.v. afgevaardigde namens plaatselijke diaconieën;
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Financieel beleid
!

!

!

beheren inkomsten, te weten:
o collecten
o giften
o baten uit pacht
o rente spaartegoeden
besteding middelen, te weten:
o verlenen financiële ondersteuning gemeenteleden, waaronder ook begeleiding rond financiële
problematiek
o financiële ondersteuning aan diaconale doelen, gebaseerd op een giftenbeleid volgens meerdere
criteria zoals: diaconaal karakter, identiteit, betrokkenheid en draagvlak binnen eigen hervormde
gemeente, plaatselijke betrokkenheid, levensvatbaarheid, CBF-keurmerk)
o financiële ondersteuning bij rampen en calamiteiten
o uitgaven t.b.v. eigen kerkelijke activiteiten (ouderenzorg, ziekenzorg, gehandicaptenzorg.
jeugddiaconaat/pastoraat en evangelisatiewerk)
o overige verplichtingen en kosten van beheer en administratie
pachtzaken
o de diaconie is eigenaar van enige percelen land, welke worden verpacht aan leden van de
Hervormde Gemeente van Genemuiden. Het Kantoor der Kerkelijke Goederen(KKG) te Amersfoort
behartigt in opdracht van de diaconie alle pachtzaken. Elk jaar vindt via de KKG de financiële
afrekening met de pachters plaats.

Diaconaal bewustmaken van de gemeente
!
!

Via gerichte diaconale collectes en de vermelding vooraf in het kerkblad wordt de gemeente opgeroepen tot
financiële ondersteuning.
Door de relatie met de ‘zustergemeente’ in Osorhei in Roemenië wordt getracht de gemeente ook diaconaal
over de landsgrenzen bewust te maken. In de werkgroep Genemuiden Helpt Oost Europa (GHOE) is 1 diaken
vertegenwoordigd.

4.3. Evaluatie
Algemeen
De huidige werkwijze van de diaconie bevalt goed. De vergaderingen worden positief ervaren. De verzorging van
de lopende zaken geschiedt zonder noemenswaardige problemen. Wel vragen we ons af of gemeenteleden de
diaconie genoeg weten te vinden. Zijn we als diaconie zichtbaar genoeg? Hoe kunnen we mogelijke drempels
verlagen?
Na elke Avondmaalszondag is er een evaluatie; beleidsmatig zijn er momenteel geen bijzondere
aandachtspunten.
De diaconie participeert in veel commissies. Enerzijds wordt dit als een mogelijkheid gezien om op al deze
terreinen betrokken te zijn, anderzijds blijkt in praktijk dat niet elke aanwezigheid bij commissies even vruchtbaar
of zinvol wordt ervaren.
Enkele aandachtspunten bij de diverse commissies zijn:
! het aanbieden van een afwisselend programma voor de 65+ middagen wordt gaandeweg moeilijker gezien de
beschikbaarheid van gast-presentaties
! het Pastoraal Team functioneert onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad; moet in dit team een
diaken?
! de GHOE commissie functioneert vrij autonoom en wordt door geen kerkelijk orgaan aangestuurd.
! de zendingscommissie functioneert veelal zelfstandig
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Ouderen
Vanaf april 2014 wordt er kerkvervoer van de Meente naar het Hervormd Centrum aangeboden.
Het bezorgen van de kerstattenties is altijd een dankbare taak, omdat het de diakenen gelegenheid geeft
persoonlijk contact met de ouderen te hebben. De taak is echter omvangrijk zodat hierin de
vrouwenvereniging en het jeugdwerk meewerkt.

•
!

Zieken
Het bezoekwerk heeft geen structureel maar incidenteel karakter. Diaconie is in deze ook afhankelijk van signalen
vanuit het pastoraat en zal niet op eigen initiatief handelen, om niet in het vaarwater van andere bezoekers te
komen. Wellicht kunnen in de toekomst diakenen worden ingeschakeld als bezoekbroeders.

Gehandicapten
We hebben de indruk dat de aandacht voor gehandicapten in onze gemeente goed geregeld is.

Weduwen en weduwnaren
Van het aanbod van gespreksgroep (rouwverwerking) wordt geen gebruik gemaakt.
Vakantieweken van alleenstaanden (via Bond van Herv. Vrouwenverenigingen) komen te weinig onder de
aandacht

!
!

Kwetsbaren binnen en buiten gemeente
Met veel instanties is incidenteel contact. De rol van de diaconie blijft meestal beperkt tot doorverwijzen en
financieel bijdragen.
Gezien de toename in persoonlijke, relatie- en gezinsproblemen heeft de diaconie het initiatief genomen een
interkerkelijk psycho-pastoraal supervisor-coach die namens de plaatselijke diaconieën werkzaam is als christelijk
hulpverlener aan gemeenteleden en tevens de predikanten en anderen die pastoraal actief zijn binnen de
gemeentes kan ondersteunen en toerusten benoemd.

Diaconaal bewustmaken van de gemeente
We vinden het moeilijk om aan het proces van bewustmaking concreet handen en voeten te geven.

4.4. Beleidsinvloeden
a.

b.

c.

De huidige financiële crisis heeft als gevolg een toename van financiële problematiek. Het is echter voor een
diaconie nog maar de vraag of we in geval van grote schulden daadwerkelijk geroepen maar ook financieel in
staat zijn om in problematiek van een dergelijke omvang hulpverlenend aanwezig te zijn. Uiteraard kunnen
we als diaconie in geval van kleinere schulden wel van betekenis zijn. Tevens kunnen we samen met de
burgerlijke gemeente meedenken bij gevallen van schuldsanering.
In het diaconale beleid wordt langzaam maar zeker een omslag gemaakt. Er ontstaat steeds meer een taak in
maatschappelijke dienstverlening, mede door de ontwikkelingen rond de WMO en de toenemende
vergrijzing.
In Genemuiden, waar veel burgerinitiatief is en waar de familieband sterk is, wordt hulpverlening veelal
spontaan opgepakt, waardoor er voor de diaconie relatief gezien weinig inspanning nodig is. De valkuil van
dit positieve element in de Genemuidense samenleving is dat mensen die geen familiekring in Genemuiden
hebben aan de aandacht kunnen ontsnappen.

4.5.
a.
b.

Beleidsvoornemens

GHOE – mogelijkheid bekijken of deze commissie eigen beleidsplan kan maken en of de commissie meer
binnen de kerkelijke structuur zichtbaar is.
criteria aanleggen voor onze participatie in alle commissies en op grond van die criteria besluiten om wel of
niet in deze commissies te blijven deelnemen
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c.

d.
e.

concrete stappen zetten om de signalering van financiële (en andere) problematiek in de gemeente te
stimuleren, in bijzonder zal hierbij gestimuleerd worden om gemeentebreed aandacht te vragen voor
situaties van hen, die in Genemuiden geen familiebanden hebben
zoeken naar mogelijkheden tot verbreding van het aanbod aan activiteiten voor weduwen en weduwnaren,
die niet tot de 65+ categorie behoren, (te denken valt aan een gezamenlijke maaltijd, reisje; de
vakantieweken voor alleenstaanden willen we meer onder de aandacht brengen).
Om het diaconale werk in de gemeente in de toekomst te verbreden en te verdiepen willen we de volgende
onderwerpen aan de orde stellen:
! hoe kan diaconaal bewustzijn in de gemeente versterkt worden (bijv. via prediking/themadienst)?
! aandacht voor stille armoede
! vaststellen verdeelsleutel financieel beleid gemeentelijk, plaatselijk, landelijk en wereldwijd
! (on)mogelijkheid van thuisbediening Heilig Avondmaal
! seniorenreisje organiseren
! bus organiseren voor de zendingsdag van de GZB
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5. Jeugddiaconaat
5.1.

Inleiding

Waarom een deelplan jeugddiaconaat?
Nadat wij voor de jeugd van onze gemeente een deelplan hebben geschreven m.b.t. jeugdpastoraat, willen wij
ook graag aan de slag om het diaconaat voor en door de jeugd een plek te geven in het jeugdwerk. Daarom
hebben wij een plan geschreven, met daarin onze visie op jeugddiaconaat, de doelstellingen en een plan om één
en ander vorm te geven in onze gemeente.

5.2. Visie
Diaconaat in de Bijbel
Het woordje “diaconaat” betekent letterlijk dienst. God heeft al bij de schepping het dienen ingeweven als basis
voor ons handelen. Alles is gericht op de dienst aan Hem en op de dienst aan de ander.
In het Oude Testament vinden we één van de grondlijnen van het diaconaat in Leviticus 23, de instructies aan het
volk Israël voor de oogsttijd. Er wordt bepaald dat een deel van de oogst bestemd is voor de arme en de
vreemdeling.
God openbaart Zich in het bijzonder als de Redder in nood van hulpbehoevenden (Ps. 72:12-14). Het volk Israël
kende al regels om de hulpbehoevenden te helpen (sociale wetgeving) bijv. in Deut. 15:4-8.
De profeten Amos en Micha klagen de misstanden onder het volk aan. Het gaat dan vooral om heersen en niet
om dienen (Amos 5 en Micha 6).
Ook in het Nieuwe Testament komen we diaconaat tegen.
In Markus 10:45 staat: Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend (gediakend) te worden, maar om te
dienen (diakenen) en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.
Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over mensen in nood. In navolging van Christus zijn
diakenen geroepen tot diaconaal handelen, waarbij het gaat om kernbegrippen als barmhartigheid, gerechtigheid
en dienstbetoon. In het voetspoor van de grote Diaken is het de taak van de diaconie tot dienen binnen en buiten
de gemeente en tot omzien naar de nabije en de verre naaste.
Na de uitstorting van de Heilige Geest, zien we dat er sprake is van opbloeiend gemeentediaconaat (Hand. 2, 4 en
6) onder de eerste christenen.
Uit bovenstaande kunnen we samenvatten, dat we God dienen door om te zien naar elkaar en op te komen voor
mensen in kwetsbare situaties. Diaconaat is dus eigenlijk geloof in uitvoering. Belangrijke woorden uit de Bijbel
zijn daarbij: Barmhartigheid (bewogen met de ander), gerechtigheid (opkomen voor de rechten van de naaste) en
rentmeesterschap (zorg voor de schepping).

Doel van jeugddiaconaat
Jongeren leren vanuit de Bijbel hoe en waarom ze betrokken kunnen zijn bij de nood van anderen.
Jongeren ontdekken tijdens ontmoetingen, acties en gesprekken dat hun inzet ertoe doet en te maken
heeft met keuzes vanuit het geloof.
• Jongeren ontdekken hoe ze verantwoord kunnen omgaan met hun bezit en de schepping
• Jongeren die zelf in een kwetsbare situatie zitten, signaleren, ondersteunen en begeleiden. (in
samenwerking met het JPT)
Kortom: we willen jongeren leren de ander te zien, je door de ander te laten raken en vervolgens in beweging te
komen voor de ander omdat God ons ziet en voor ons zorgt.
•
•

Door wie

Volgens de kerkorde is deze opdracht niet specifiek voor de diakenen alleen. Heel de gemeente is geroepen tot de
dienst der barmhartigheid en heeft dus een diaconale roeping. De gemeente dient hiervoor toegerust te worden.
Daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom willen we in dit plan een aantal lijnen uitzetten om de
jeugd ook bij het diaconaat te betrekken.
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Inhoud Jeugddiaconaat

Jeugddiaconaat kan twee verschillende dingen inhouden.
• diaconaat voor de jeugd
• diaconaat door de jeugd
Voor de jeugd: Hieronder verstaan we de zorg van de gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig
hebben. Dit is in onze gemeente neergelegd bij het Jeugd Pastoraat Team. Zij proberen regelmatig met jongeren
een gesprek te hebben om aandacht te geven aan de jongere en eventuele problemen te signaleren. Mochten de
JPT-ers een situatie signaleren waarbij diaconale zorg gewenst is, dan zullen zij dat via de jeugdouderling
doorgeven aan de jeugddiaken/diaconie.
Door de jeugd: Hieronder verstaan we alles wat jongeren zelf doen om de ander te dienen. Ook de diaconale
opvoeding hoort hierbij. Dienen gaat niet vanzelf en is in de wereld vaak niet in tel.
Daarom is het belangrijk dat de jeugd van de gemeente leert wat “zorg voor de naaste om Christus` wil” in de
praktijk van het dagelijks leven inhoudt. Deze vorming is een taak van iedereen in de gemeente die zich bezig
houdt met het opvoeden van kinderen. Denk aan ouders, catecheten, leiding in het jeugdwerk, enz.
Aandachtspunten hierbij zijn dat de jeugd leert:
- wat de Bijbel zegt over dienen
- om de ander te zien
- om zich te verdiepen in het leven van de ander
- persoonlijk beschikbaar te zijn
- bereid te zijn om te leren van de ander
- om de eigen levensstijl aan te passen

5.3. Inventarisatie Jeugddiaconaat
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
-

De 6-7 club maakt elk jaar een kaart en de kinderen mogen dan zelf een adres meenemen van een
ziek/alleenstaande waar ze de kaart naar toe willen sturen
de 6-7 club maakt rond de kerst een kaart voor de attentie voor de ouderen van de gemeente
de 8-9 en 10-12 club verzorgen rond kerst een attentie voor de ouderen van de gemeente. Zij brengen dit
ook zelf weg.
de clubs en gemeenteleden doen mee met de schoenendoosactie voor kinderen en ouderen in Osorhei.
(gemeente ds. Visky)
de 12-13 jarigen en de 14-15 jarigen van de catechisatie brengen de dagboekjes van de diaconie rond
kerst naar de ouderen en alleenstaanden. Van te voren wordt hier op de catechisatie aandacht aan
besteed.
de tieners houden elk jaar in februari een winter TEA. Hierbij wordt de tieners gevraagd om geld in te
zamelen voor een goed doel (liefst uit de directe omgeving van de tieners)
tijdens de VBK is er een spaarproject waar de kinderen geld voor mee kunnen nemen.
om het jaar wordt in de zomer een diaconale jongerenreis georganiseerd naar Roemenië voor de 16+
jeugd.
1x in de 2 jaar doet het hele jeugdwerk mee aan het diaconale project van de HGJB
door de leiding van de clubs is nagedacht over diaconale activiteiten op de clubs. Wat wordt gedaan en
waarom?
in de jeugdraad is tijdens de openingen van de vergadering nagedacht over wat diaconaat is en hoe we
daar in het jeugdwerk aandacht aan (kunnen) besteden.

5.4. Doelen voor de komende tijd
a. groei diaconale houding bij jongeren: gericht zijn op de belangen van de ander is een levenshouding
b. jongeren helpen/de gelegenheid bieden om zich met de daad dienstbaar te maken
c. de doeners in de gemeente proberen in te zetten in de gemeente. Bijv. door ouderen/alleenstaanden te
helpen.
d. alert blijven op jongeren die in de problemen komen.
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e. betrokken blijven bij het jeugdbeleid van de burgerlijke gemeente en de gevolgen daarvan voor de jeugd.
f. onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor inter- generatief contact in de gemeente.

5.5. Beleidsvoornemens
- kinderen, tieners en jongeren laten ontdekken dat een actie niet per definitie iets groots hoeft te zijn
- continueren van de schoenendoosactie en ook de gemeente daar bij blijven betrekken.
- aan de predikant zal gevraagd worden of hij rond de schoenendoosactie in de preek aandacht wil geven aan
de vraag hoe wij als gemeente diaconaal bezig kunnen zijn (oud en jong)
- de leiding zal gevraagd worden om rond alle acties ook met de kinderen in gesprek te gaan over het hoe en
waarom van alle praktische acties. Zij proberen daarbij de aandachtspunten zoals hiervoor zijn genoemd,
daarin mee te nemen (voor praktische tips, zie de totaalbox jeugddiaconaat van de HGJB)
- de jeugddiaken en de jongerenwerker zullen gaan onderzoeken of het haalbaar is om een soort
vacaturebank in de buurt op te starten om ook de “doeners” in de gemeente bij diaconaat te betrekken.
- met de diaconie overleggen of er meer mogelijkheden zijn om jongeren praktisch in te zetten in de eigen
gemeente
- waar mogelijk zullen verbindingen gelegd worden vanuit het jeugdwerk met bijv. de gezinnen en de
catechese
- ouderen bewust maken van hun voorbeeldfunctie voor jongeren m.b.t de diaconale houding.

6. Ouderenzorg
6.1.

Visie

Ouderenwerk zal vanwege de toenemende vergrijzing een groeiend punt van aandacht zijn in onze gemeente.
Oudere gemeenteleden met veel levenservaring kunnen van veel belang zijn als stabiliserende factor in het
gemeenteleven en een rol spelen bij uitwisseling en overdracht van geloofszaken.
De doelen waar het ouderenbeleid zich op richt zijn:
! doorbreking van specifieke ouderenproblematiek zoals eenzaamheid, uitzichtloosheid en het wegvallen van
zingeving
! ondersteuning in hun zwakke positie, met zowel pastorale als diaconale invalshoeken
! zorgdragen voor het betrokken kunnen blijven bij de gemeente
! stimuleren van het contact tussen ouderen onderling
! stimuleren van het contact tussen ouderen en jongeren (geloofsoverdracht)
Enkele Bijbelgedeelten die verband houden met het voorgaande zijn:
! Ps. 78:1-8 – ouderen spelen een sleutelrol in de overdracht van het kennen van de HEERE op de volgende
generaties
! Eze. 34:1-16 – herderlijke zorg richt zich specifiek op kwetsbaren
! 1 Tim 5:3 / Jac.1:27 – het omzien naar de weduwen
6.2.
a.

b.

Inventarisatie

kerkvervoer – ouderen die slechter ter been zijn kunnen een beroep doen op kerkvervoer van de Meente
naar het Hervormd Centrum waardoor de drempel om naar de kerk (en/of activiteiten) te gaan wordt
verlaagd.
Kerkomroep – een service die beschikbaar is voor de categorie huisgebonden ouderen. Het volgen van de
kerkdiensten vanuit de kerk en het Hervormd Centrum is mogelijk via een kerkradio of, als u over een
internetverbinding beschikt, via de website www.hervormdgenemuiden.com. Alle uitgezonden diensten zijn
hier tot 6 maanden na uitzending nog beschikbaar om te beluisteren of te downloaden. Ook is het mogelijk
om met de kerk en het Hervormd Centrum een rechtstreekse beeldverbinding te krijgen tijdens de diensten.
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c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.

Bijzondere diensten, begrafenissen en andere bijeenkomsten van de gemeente zijn ook via de kerkomroep te
beluisteren. Bij bijzondere diensten worden om die reden ook liturgieën bezorgd op de kerkradio-adressen.
meditaties kerkradio - wekelijks op woensdagmorgen is er een meditatie-moment van een half uur
65+ middagen, elke maand, behalve in de zomermaanden is er in de Stadskamp van de Meente een middag,
waarin meditatie en zingen een plaats heeft en elke keer een gastspreker over een vrij onderwerp komt
vertellen. Tijdens de Kerstmiddag is er een broodmaaltijd. De middagen worden door de 65-plus-commissie
georganiseerd
Meente - om de betrokkenheid bij ouderen te onderstrepen is een diaken vertegenwoordigd in het bestuur
van de Meente
kerstactie’s – namens de diaconie worden jaarlijks rond Kerst GZB dagboekjes “ Een handvol koren” bezorgd;
door het jeugdwerk wordt elk jaar in dezelfde tijd een attentie (kerstster) bezorgd
Bijbelkring ouderen – in de Stadskamp van de Meente wordt tweewekelijks op maandagmiddag een
Bijbelkring voor ouderen georganiseerd, welke wordt geleid door de pastoraal medewerker H. Rozendal
hulpmiddelen – er zijn speciale ouderenvoorzieningen zoals ringleiding, grootletter Bijbels en cd’s van de
kerkdiensten
ouderenpastoraat:
! deel van weektaak van pastoraal werker is gericht op ouderen die in Meente, Weidegreven en den
Heuvel wonen. Nadruk op crisispastoraat, begrafenissen, bezoek aan huisgebondenen en bezoekwerk op
gesloten afdelingen
! vanuit het ministerie wordt invulling gegeven aan verjaardagsbezoek onder 75-plussers en jubilea.
Hierbij wordt ook een boekje uitgereikt aan de jarigen en jubilerenden. De ouderlingen bezoeken in de
regel een half jaar later dezelfde categorie
! vanuit de vrouwenverenigingen worden de ouderen rond hun verjaardag bezocht met een attentie.

6.3. Evaluatie
a.

b.
c.
d.
e.

positief is het dat er in onze gemeente veel aandacht wordt besteed aan ouderen. Er zijn momenten dat het
haast overdadig aandoet, wanneer bv. in pastoraat pastoraal werker, ouderling en eventuele bezoekdames in
korte tijd bij dezelfde adressen komen. De indruk is dat ouderen in en om de Meente de meeste aandacht
ontvangen. Misschien kan er nog gewerkt worden aan een betere spreiding van de bezoeken onder ouderen.
het percentage ouderen dat deelneemt aan activiteiten is niet overal even groot. Er is ook een zeker deel van
de ouderen die bijna of helemaal niet deelneemt aan activiteiten van de gemeente
Het is ons niet bekend bij wie de coördinatie van het bezoekwerk door vrouwen ligt en hoe dit georganiseerd
wordt.
in de zomermaanden is er in de Meente geen enkele activiteit, hoewel men er dan vaak het meest om
verlegen is, omdat dan kinderen vaak weg zijn en ook niet-kerkelijke activiteiten stil liggen
er is weinig of geen direct contact over geloofszaken tussen ouderen en jongeren hoewel dat in het kader van
geloofsoverdracht wel zinvol is

6.4. Beleidsinvloeden
De invoering van de WMO heeft gevolgen voor de wijze waarop diaconale hulp aan kan sluiten bij de
bestaande hulpvoorzieningen. Het is in dit stadium nog onduidelijk hoe de kerkelijke gemeente aan kan
sluiten bij het voorzieningenstelsel.

6.5. Beleidsvoornemens
a.

b.
c.

spreiding bezoekbeleid – Op centraal niveau zorg dragen voor een goede coördinatie van het bezoekbeleid
onder ouderen, zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat het bezoekwerk onder de doelgroep zich
concentreert rond enkele piekmomenten. Dit betreft het verjaardagbezoek, maar bijv. ook de aandacht rond
Kerst. Nu wordt zowel vanuit diaconie als jeugdwerk rond dat ene moment een attentie aangeboden.
Misschien kan de jeugd haar actie verplaatsen naar de tijd rond Pasen of Pinksteren.
de ervaring en deelname van ouderen in het kerkenraadswerk blijft om diverse redenen van belang.
Onderzoeken hoe in het beleid (rond verkiezing ambtsdragers) dit gewaarborgd kan blijven.
in de kerkenraad is het zinvol een keer bezinnend aandacht te besteden aan de mogelijkheid van
thuisbediening van het Heilig Avondmaal om vervolgens ons toekomstige beleid hierin te bepalen
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d.

enkele ideeën van diverse aard:
! in het kader van geloofsoverdracht zouden ouderen eens op catechisatie kunnen worden
uitgenodigd om met jongeren te spreken over geloofsvragen
! ouderen houden vaak een klein wereldje over. Een (senioren)reisje zou een stimulans kunnen zijn
om die wereld eens te doorbreken.

7. Gehandicaptenzorg
7.1. Visie
Voor God zijn alle mensen van grote waarde. Mensen met een enkel- of meervoudige beperking (verstandelijk,
lichamelijk of psychisch) zijn dan ook volwaardige leden van onze gemeente.
In 1 Kor. 12:12-25 laat Paulus zien dat mensen die verschillend zijn, toch bij elkaar horen. Alle leden bij elkaar
vormen het lichaam en kunnen niet zonder elkaar. Paulus laat zien hoe verkeerd het is als de één zichzelf
belangrijker vindt dan de ander. Hij zegt in vers 24 en 25:” Maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd,
gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek eraan heeft, opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar leden
voor elkaar gelijke zorg dragen".
In het Koninkrijk van God is het niet van belang of wij wel of geen handicap hebben, maar of wij Hem en elkaar
liefhebben. Het unieke van ieder mens als beelddrager van God moet tot zijn recht komen.
Ons doel is dat mensen met een beperking zich een waardevol lid voelen in onze gemeente en ook als volwaardig
lid gezien worden door de hele gemeente.
! Het is van belang dat ze (op eigen wijze) deel kunnen nemen aan de algemene activiteiten die aangeboden
worden in de gemeente. In de praktijk kan dit betekenen dat gemeenteleden ondersteuning bieden.
! Het is van belang dat ze deel kunnen nemen aan aangepaste activiteiten, gericht op hun eigen ontwikkeling
en niveau van functioneren.

7.2. Inventarisatie beleid
a.

b.

c.

d.

Er is reguliere pastorale aandacht voor individuele gehandicapten in de thuissituatie en voor de bewoners
van de diverse huizen via de wijkouderling. Er is speciale aandacht voor deze groepen vanuit de diaconie, die
een diaken als contactpersoon afvaardigt voor de contacten met de diverse huizen
tweemaal per jaar wordt een zgn. aangepaste dienst gehouden.
! deze kerkdienst is in inhoud zoveel mogelijk afgestemd op de gehandicapten onder ons (voor votum en
na zegen ruimte voor andere liederen, eenvoudig taalgebruik, nadruk op bekende verhalen/thema’s)
! zowel predikanten als pastoraal werkers kunnen voorgaan in deze diensten
! deze kerkdiensten vinden sinds 2008 ’s morgens (9:30 uur) plaats
! bij de diensten wordt gebruik gemaakt van een gestencilde liturgie
! na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting voor de gasten en hun families in het
Hervormd Centrum.
! in de week voorafgaand aan de dienst heeft de voorganger (event. samen met de contactpersoon
diaconie) contact met de bewoners van Akkerwinde, het Blokhuis, en de Spil. Hierbij wordt de liturgie
doorgenomen en wordt o.a. gevraagd naar aandachtspunten voor de voorbede
tijdens het winterseizoen wordt in ‘de Schakel’ interkerkelijke gehandicaptencatechese gehouden. De
ingrediënten zijn:
! vertelling Bijbelverhalen (a.d.h.v. een thema bijv. gelijkenissen, 10 geboden, Jozef etc.)
! zingen en eventueel aanleren van nieuwe liederen
! gebed / voorbede
! afsluitingsavond met ouders/familie en vertegenwoordigers uit de kerken
als verlengstuk van de jeugdclub op woensdagmiddag is er een gehandicaptenclub. (zie jeugdwerk)
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7.3.

Evaluatie beleid

Algemeen
De indruk bestaat dat de gehandicapten op tal van manieren betrokken worden bij het geheel van de gemeente.
Met name vanuit pastoraal en diaconaal oogpunt is er goede zorg en aandacht voor deze groep

Aangepaste diensten
a.

b.
c.
d.
e.

de ervaringen met het gekozen tijdstip (’s morgens) zijn niet uitsluitend positief. Met name voor
zorgbehoevende gasten kan het moeilijk zijn (i.v.m. de hulp die ze nodig hebben) om op tijd in de
ochtenddienst aanwezig te zijn
de spreiding van de aangepaste diensten blijkt in de praktijk niet optimaal. Soms zijn er in kort tijdsbestek
binnen de regio diverse aangepaste diensten, terwijl in andere periodes regionaal geen enkele aangepaste
dienst plaatsvindt
het voorbereiden van de aangepaste dienst is voor de voorganger veelal een eenzaam avontuur. Bovendien is
er weinig of geen reflectie (feedback) vanaf de zijde van de kerkenraad en/of de deskundigen
het bezoek aan de huizen in de week voorafgaand aan de diensten staat door de werkdruk van de
voorgangers vaak onder druk. Het is meestal niet haalbaar alle huizen te bezoeken, zodat per keer een
selectie wordt gemaakt
de medewerking van gehandicapten in de dienst (bv. lezen van de schriftlezing, het zitten in kerkenraadsbank
en collecteren) wordt door henzelf heel positief ervaren. Regelmatig is er de wens vanuit de doelgroep en
hun begeleiders om die actieve betrokkenheid in de diensten te verruimen, bijv. door Schriftlezing en/of
wet/geloofsbelijdenis voor te lezen

Catechese
a.
b.

c.

de betrokkenheid vanuit de kerkelijke leiding bij de gehandicaptencatechese wordt als minimaal ervaren
het niveauverschil binnen de catechesegroepen is soms merkbaar te groot. De categorie LVG (lichtverstandelijke gehandicapten) heeft hierdoor te weinig uitdaging, of wanneer daar meer aandacht aan wordt
besteed wordt het te moeilijk voor de anderen.
vanuit de catechese is de stap naar belijdenis doen niet vanzelfsprekend, alsmede het aangaan aan het Heilig
Avondmaal

7.4. Invloeden op het beleid
a.
b.

De catechese vindt plaats in een interkerkelijk kader. Dat maakt het moeilijk om vanuit één kerk beleid te
maken voor catechese. Ook is daardoor onduidelijk door wie deze catechese aangestuurd wordt.
Een huidige tendens is gehandicapten in hun thuissituatie niet als groep maar vanuit hun individualiteit te
benaderen. Dit kan het in de praktijk moeilijker maken om ze vanuit de kerk steeds als groep te blijven
benaderen.

7.5. Beleidsvoornemens
a.

b.

c.
d.

het tijdstip van de aangepaste diensten is ’s morgens om 09.30uur. De belangen van de doelgroep dienen bij
de afweging voorop te staan. Wellicht kan het probleem ondervangen worden door de ochtenddienst om 10
uur te beginnen
de spreiding van deze diensten binnen de regio kan beter. Met name zou gekeken kunnen worden naar de
agenda’s van de andere (met name Hervormde) kerken in onze regio. In het verleden werd vanuit Philadelfia
de planning gecoördineerd. Wellicht kan daar opnieuw naar gekeken worden
wellicht kan in de voorbereidingsfase er nauwer overleg plaatsvinden tussen voorganger en betrokkenen.
Mogelijk is de gehandicaptencatechese een platform, waar een stuk voorbereiding op de dienst kan
plaatsvinden
de bezoeken aan de huizen in de week voorafgaand aan de diensten kan verdeeld worden over meerdere
vrijwilligers, bijv. evangelisatie ouderling, diaken en leidinggevenden catechese
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e.

f.
g.

h.

Het is wenselijk dat betrokkenheid van kerkenraadsleden na afloop van de dienst praktisch wordt ingevuld,
door o.a. de dienst met de voorganger te evalueren, maar ook de contacten met de doelgroep aan te gaan
(suggestie: In dit geval zou de evaluatie nog beter na het koffiedrinken kunnen plaatsvinden, omdat je dan als
kerkenraad ook respons vanuit de doelgroep hebt opgevangen).
betere aandacht voor de lichtverstandelijke gehandicapten kan mogelijk gestalte krijgen via het opstarten
van een aparte catechesegroep
mogelijk kan via de ouders gestimuleerd worden dat vragen m.b.t. belijdenis en Avondmaal bespreekbaar
worden met de gehandicapten. Vraag is wel, of er in geval van belijdenis doen een traject mogelijk en
wenselijk is waarin de predikant participeert
de diensten kunnen verrijkt worden door gebruik te maken van zichtbare, concrete voorbeelden
(voorwerpen o.i.d.), die door gehandicapten gemakkelijker worden onthouden

8. Vorming en toerusting
8.1. Visie
Vorming en toerusting zijn in een christelijke gemeente onmisbare zaken. Zeker in de tijd waarin wij leven, nu
andere godsdiensten zich meer en meer manifesteren, is het belangrijk dat de christelijke gemeente goed
gevormd en toegerust is in de leer van de Bijbel, de leer die naar de godzaligheid is. (1 Tim. 6: 3)
De Schrift leert ons dat wij van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten. (Vr/antw. 5 HC) Of zoals
geschreven staat in Romeinen 3: 10: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Wij mensen hebben God de rug
toegekeerd. Nu is het echter de Heere Die ons in Zijn grote genade en zondaarsliefde opzoekt en middels Zijn
dienstknechten komt met de oproep tot geloof en tot bekering. De Heere zendt Zijn dienstknechten uit in de
gehele wereld om het Woord te verkondigen aan alle volkeren. (Marc. 16:15). Waar het Woord verkondigd wordt,
daar gaat Gods Geest werken. Het Woord wordt in de harten van mensen gelegd. Mensen veranderen hierdoor,
komen tot geloof. De vrucht van de Geest wordt zichtbaar. Door Woord en Geest wordt de mens tot alle goed
werk volmaakt toegerust. (2 Tim. 3: 17).
Vorming en toerusting worden veelal in één adem genoemd, maar er is onderscheid in aan te brengen. Allereerst
dient er vorming plaats te vinden. In Jesaja 64: 8 lezen we: ‘Doch nu, Heere, Gij zijt onze Vader; wij zijn leem en Gij
zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk.’ Hieruit blijkt dat het vormen van een mens, een werk
is van de Heere Zelf, maar Hij schakelt daarbij mensen in. Mensen, geleid en zelf ook gevormd en toegerust door
het werk van Gods Geest in hen.
De vorming is het eerste werk, de toerusting is het voortgaande werk. Vorming is een klein kind in de genade als
het ware bij de hand nemen en bij Christus brengen. Zoals de kinderen tot Jezus werden gebracht (Matth. 19: 13)
Toerusting is het in de genade gegroeide en groter geworden kind bij Christus houden en de kennis
vermeerderen.
In de Bijbel lezen we dat kleine kinderen eerst gevoed worden met melk, de vorming. (1 Cor. 3: 2) Later, als het
kind groter is geworden, opgewassen in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus, volgt de vaste spijze
(Hebr. 5:12-14). Dit is de toerusting. Dan zullen er in het leven meer en meer vruchten zichtbaar zijn, vruchten der
bekering waardig (Matth. 3:8). Daarnaast dient de toerusting ook om anderen bij de hand te nemen en tot
Christus te leiden. Zo ontstaat er in de christelijke gemeente een doorgaand werk.
Men mag van zowel vorming als toerusting nooit menen dat het het werk van mensen is. Het is en blijft het werk
van de Heere Zelf, door Zijn Heilige Geest.
Vorming en toerusting blijven altijd nodig. Er dient voortdurend groei in het geloof en de kennis van onze Heere
Jezus Christus te zijn. Stilstand betekent ook in deze zaak achteruitgang. Gewaakt zal moeten worden, opdat het
vuur van het geloof niet uitdooft, maar brandende gehouden wordt. En waar de Schriften worden geopend, waar
het Woord wordt verkondigd, en waar Christus vanuit de Schrift tot de gemeente spreekt, daar zullen harten gaan
branden. (Luk. 24: 32)
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8.2. Inventarisatie beleid
Op vele plaatsen en momenten wordt de christelijke gemeente gevormd en toegerust. Dit zijn:
Kerkdienst
De kerkdienst is de belangrijke plaats waar vorming en toerusting plaatsvindt. Deze neemt zowel op de zondag als
door de week een centrale plaats in. In de prediking dient aandacht te zijn zowel voor de kleinen in de genade,
hen die nog gevormd moeten worden alsook voor hen die opgewassen zijn in de genade en kennis van de Heere
Jezus Christus. (2 Petr. 1: 2) In ieder geval dienen deze groepen zich vanuit de prediking aangesproken te weten.
Voor de toerusting is met name de zogenaamde leerdienst van belang. In deze dienst vindt er verdieping in de
Schrift plaats. Meestal aan de hand van de Gereformeerde Belijdenisgeschriften.
Catechese
De catechese is een onmisbare schakel in met name de vorming van de jongeren. Hierbij dient er aandacht te zijn
voor alle geledingen vanuit de gemeente. Ook de verstandelijk gehandicapten dienen hierin hun eigen plaats en
aandacht te krijgen. Het doel van de catechese is de overdracht van kennis van de Bijbel en de jongeren de
noodzakelijkheid van het kennen van Christus en de liefde tot Hem bij te brengen.
Jeugdwerk
Daarnaast is het jeugdwerk een plaats waar vorming plaats vindt. Naast het onderwijs uit de Schrift vindt daar ook
een ontspannen samenzijn plaats, wat ten goede kan komen aan de saamhorigheid binnen de christelijke
gemeente. Ook de zondagsschool is een plaats bij uitstek voor de vorming van de jonge kinderen.
Cursussen
Op de ABC-cursus wordt aan (meestal) volwassenen de eerste beginselen bijgebracht van de inhoud van het
christelijk geloof.
Verenigingen
Op de diverse verenigingen van de gemeente vindt met name toerusting plaats. Op zowel de vrouwen- als de
mannenvereniging wordt gegraven in het Woord. Op de Bijbelkring vindt de toerusting meer via kennisoverdracht
plaats.
Op de zogenaamde huiskringen is naast vorming en toerusting het sociale aspect van de ontmoeting van belang.
Op de middagen voor ouderen en alleenstaanden is er naast toerusting ook een sociaal en soms ontspannend
element.
Huisbezoek
Op de huisbezoeken dienen de ambtsdragers de gemeenteleden te vormen en toe te rusten vanuit het Woord.
Hen die zich onstichtelijk gedragen dienen zij (in liefde) te vermanen (formulier bevest. oud.), hen die in droefheid
zijn te vertroosten en hen die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn op te roepen meer en meer te
leven tot eer van God de Heere. Daarbij dient de ambtsdrager altijd in het oog te houden wat geschreven staat
in Spreuken 24: 11: Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.
Vanuit de liefde en bewogenheid dienen gemeenteleden op Christus gewezen te worden als de enige Weg ter
zaligheid.
Gemeenteavond
Een gemeenteavond kan zowel vormend als toerustend werken voor de gemeente. Daarnaast is op een
gemeenteavond sterk een sociaal en bindend element aanwezig.
Gezin
Het gezin is als de hoeksteen van de samenleving een essentiële plaats waar kinderen door toedoen van hun
ouders, overeenkomstig de door hen gegeven belofte bij de Heilige Doop, gevormd en toegerust worden. Ouders
dienen hun kinderen de grote daden van de Heere te vertellen, Zijn kracht en de wonderen die Hij gedaan heeft,
zodat de kinderen hun hoop op God gaan stellen, Gods daden niet vergeten en Zijn geboden bewaren. (Psalm 78:
4–7) Zo wordt er in de opvoeding een dam opgeworpen tegen allerlei invloeden van buitenaf, onder andere door
de moderne media, die de kinderen van de gemeente bereiken.
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In het gezin zal het lezen van de Bijbel, het met en voor elkaar bidden en het zingen van psalmen en geestelijke
liederen een centrale plaats moeten innemen. Daarbij is het goed om plaats in te ruimen voor de zogenaamde
huisgodsdienst. (Zie ‘Aangaande mij en mijn huis…’ Drs. M. van Campen)
Het gezin dient voor kinderen een rustpunt te zijn in een turbulente samenleving waar steeds meer en meer van
hen verwacht wordt. Het voorbeeld van een godzalige vader en moeder, die zich in leer en leven richten op de
Heere en Zijn dienst, zal voor het kind een heilig jaloersmakend voorbeeld kunnen zijn. Daarbij zal het gesprek
met de kinderen over wie de Heere ook voor hen wil zijn en het gebed voor de kinderen beslist niet ontbreken!
School
Er dient een doorgaande lijn te zijn vanuit de kerk en het gezin naar de school. Ook de school is een plaats waar
het kind gevormd en toegerust wordt. In de hiervoor reeds genoemde doopbelofte, is door de ouders beloofd de
kinderen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Vanuit deze
belofte zijn ouders gehouden hun kinderen (zo mogelijk) naar een school te sturen die de Bijbel onvoorwaardelijk
als uitgangspunt heeft. Een school waar het kind zich thuis voelt omdat er herkenning is van wat er zowel thuis als
in de kerk geleerd wordt. Wanneer deze doorgaande lijn onderbroken wordt, zal het kind zich onzeker gaan
voelen en dat kan een christelijke vorming en toerusting schaden.
De kerkenraden dienen hun invloed middels de afvaardiging in het bestuur van de Hervormde schoolvereniging
telkens aan te wenden om te toetsen of alles wat zich binnen de Hervormde basisscholen in Genemuiden
afspeelt, in overeenstemming met het Woord van God is.

8.3. Evaluatie beleid
Kerkdienst
In de kerkdienst zal aandacht zijn voor zowel jongeren als ouderen. In de praktijk kan dit soms tot spanningen
leiden aangezien jongeren soms andere geloofsuitingen hebben dan ouderen. Bij het maken van afwegingen op
het punt van beleidsvoornemens dient altijd het geheel van de gemeente in het oog gehouden te worden.
In de kerk komen we tevens verschillende groepen van mensen tegen. Mensen met een traditionele
geloofsopvatting en mensen met een meer evangelische geloofsopvatting. Het maken van beleidskeuzes
bijvoorbeeld ten aanzien van de liturgie van de eredienst, zal bij beide groepen tot totaal verschillende reacties
leiden. Ook in deze dient het belang van het geheel van de gemeente in het oog gehouden te worden.
Het belangrijkste van de eredienst zal altijd in het oog gehouden dienen te worden: de verkondiging van het
evangelie voor verloren zondaren. Vanuit dat evangelie zal de gemeente gevormd en toegerust dienen te worden.
Catechese
De opkomst van de jeugd bij de catechese is redelijk goed. Met name bij grotere groepen (> 15 personen) is de
kennisoverdracht minder door ordeproblemen. De betrokkenheid van de ouders bij de catechese behoeft
duidelijk verbetering.
Jeugdwerk
Het werk onder de jeugd heeft in onze gemeente een prominente plaats. Er is een breed opgezet jeugdwerk. Bij
het ouder worden neemt helaas de belangstelling van de jeugd voor de verscheidene vormen van het jeugdwerk
duidelijk af.
Cursussen
De ABC-cursus voorziet in een behoefte. Het is een goed instrument om de Bijbelse boodschap over te brengen
aan hen die hier niet bij opgevoed zijn.
Verenigingen
Ten aanzien van de bestaande verenigingen mogen we constateren dat er een trouwe opkomst van de leden is.
Het zou te wensen zijn dat meer gemeenteleden zich aan zouden sluiten bij een vereniging tot opbouw en
versterking van het geloof.
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Huisbezoek
Tijdens de wintermaanden gaan de ambtsdragers geregeld op huisbezoek. Belangrijk is dat de ambtsdrager weet
wat van hem verwacht wordt tijdens het huisbezoek, met andere woorden: wat is het doel hiervan en wat is de
rol van de ambtsdrager zelf?
Gemeenteavond
De opkomst tijdens gemeenteavonden die gehouden worden, is helaas vaak minimaal. Hierdoor wordt een stuk
saamhorigheid gemist, dat wezenlijk is voor het samen gemeente zijn in deze tijd.
Het gezin en de school worden in andere delen van het beleidsplan nader besproken.

8.4. Invloeden op het beleid
We leven in een tijd waarin niemand meer tijd schijnt te hebben. Iedereen is druk met werk, gezin en hobby. Tijd
om mee te helpen in het kerkenwerk of tijd om doordeweeks bezig te zijn met de dingen van Gods Koninkrijk
wordt steeds minder gevonden. Deze trend zal doorbroken moeten worden. De gemeente zal steeds meer en
meer gewezen moeten worden op datgene wat nodig is om in deze troost (de troost uit Zondag 1 HC) zalig te
leven en te sterven (vraag Zondag 2 HC), wat we ook vinden verwoord in de Heilige Schrift in Lukas 10:42 waar we
lezen: ’Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal
weggenomen worden.’
In Psalm 143: 10 staat:
Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Dit aspect zal telkens benadrukt dienen te worden. Een mooi moment hiervoor is onder andere de
belijdeniscatechese. Degene die belijdenis doet belooft immers mee te helpen aan de opbouw van de gemeente
van Christus.

8.5. Beleidsvoornemens
Ten aanzien van vorming en toerusting in de gemeente zijn er de volgende beleidsvoornemens te noemen:
Kerkdienst
Het is belangrijk het geheel van de gemeente niet uit het oog te verliezen.
Catechese
a. De catechesegroepen niet groter laten zijn dan 15 personen.
b. Aandacht te hebben voor eigentijdse vormen van kennisoverdracht.
Jeugdwerk
Een (verplichte) cursus organiseren voor nieuwe medewerkers in het jeugdwerk.
Cursussen
Geen specifieke punten
Verenigingen
Geen specifieke punten
Huisbezoek
Aanbieden van een cursus (zo mogelijk in de eigen gemeente) voor nieuwe ambtsdragers
Gemeenteavond
Beleg (naast de gemeenteavond van de kerkrentmeesters) minimaal één gemeenteavond per jaar waarop de
gehele gemeente wordt uitgenodigd en een onderwerp vanuit de Schrift besproken wordt.
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8.6. Planning en evaluatie
Er is geen afzonderlijke planning gemaakt voor de specifieke punten.

9. Catechese
9.1. Visie
Catechese is het leerproces van de gemeente in het kader van het verbond, waardoor mensen leren de relatie
met God te beantwoorden in geloof en bekering.
Het doel van catechese gaat verder dan de overdracht van kennis van Gods Woord. Inhoudelijke kennis is
voorwaarde voor de vorming van eigen waarden, normen en houding en voor eigen keuze in zelfstandigheid voor
God en Zijn gemeente. Het doel van de catechese is dat jongeren op basis van wat hun in Christus is gegeven,
komen tot navolging van de Heere Jezus. Dat komt tot uiting in het leerling willen zijn van Jezus, het persoonlijk
verbonden zijn met de Heere Jezus en het vertalen van het geleerde in het gedrag.
Bekeken vanuit de jongeren zelf is catechese één van de middelen waardoor zij steun ontvangen voor de
ontwikkeling en vorming van hun eigen geloof.

9.2. Inventarisatie beleid
De catechese begint op 11 à 12 jarige leeftijd bij het verlaten van de basisschool en heeft een jaarlijks vervolg tot
het moment dat de catechisant openbare belijdenis van het geloof aflegt.
De catechese wordt momenteel gegeven door 2 predikanten, de jongerenwerker, een ouderling en 2
gemeenteleden. De duur van de lessen is 45 minuten en deze worden gegeven in het Hervormd Centrum en in de
Driester aan de Kamperzeedijk.
Alle jongeren van onze gemeente die tussen de 12 en 23 jaar zijn, krijgen aan het begin van het seizoen een
uitnodiging voor de catechese. Hierop kunnen ze zelf aangeven in welke groep ze graag ingedeeld willen worden.
De samenstelling van de groepen is wel aan leeftijd, maar niet aan wijken gebonden.
Ter ondersteuning van de catecheten heeft de kerkenraad een catechesecommissie ingesteld. Deze commissie
bestaat uit:
- de catecheten
- jongerenwerker
- twee kerkenraadsleden (één afgevaardigde uit elke wijkkerkenraad)
- twee afgevaardigden namens de ouders (uit elke wijk één)
- een afgevaardigde voor de administratie
Per seizoen wordt 20 keer catechese gegeven. Aan het eind van het seizoen is er een gezamenlijke slotavond,
waarop, zo mogelijk en nodig een spreker uitgenodigd wordt, die een bepaald aansprekend onderwerp
behandelt.
Als methodes worden gehanteerd:
• de gewone leeftijdsgroepen - Reflector
• belijdenisgroep – eigen materiaal van ds. Maas
• Jongvolwassenen – wordt per jaar bekeken
Als belangrijkste werkvormen worden gehanteerd: uitleg/gesprek en Power-Point-Presentaties.
De 16-plussers die meer dan één seizoen niet deelnemen aan de gewone catechese worden uitgenodigd voor de
missionaire catechesevorm ‘Crosspoint’. Er draait momenteel 1 groep van gemiddeld 6 deelnemers in de
huiskamer. De begeleiding wordt gegeven door gemeenteleden. Er wordt gebruik gemaakt van ‘God gezocht’
(Youth for Christ), Geloof je dat nog? (Reflector)Kaarten op tafel (spel) of een Bijbelstudie. Deze catechesegroep
start na Dankdag en eindigt gelijk met de rest.
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9.3. Evaluatie beleid
Deelname
Er zijn ongeveer 575 uitnodigingen verstuurd (naar alle doopleden van 12-23 jaar). Dit heeft geresulteerd in 293
catechisanten, wat neer komt op ongeveer 51% van de uitgenodigde categorie.
Per jaar wordt een overzicht gemaakt van de deelname aan de catechese. Per leeftijdsgroep wordt uitgesplitst
hoe groot de deelname is. (zie bijlage 1)
Betrokkenheid
De catechesebezoekers komen overwegend trouw naar de bijeenkomsten. Binnen een aantal groepen (met name
de oudere leeftijd) worden goede gesprekken gevoerd. Jongeren spreken vaak op een open manier over de
dingen.
Aan de andere kant voelen catechisanten (vooral in de 14/15-jarige categorie) zich niet altijd even betrokken bij
de inhoud van de catecheseles. Dit gaat in de praktijk ten koste aan de sfeer in de groepen waardoor ook
gemotiveerde jongeren minder betrokken raken.
De betrokkenheid kan ook nadelig beïnvloed worden door factoren in de lessituatie:
• catechisanten ervaren de leerstof als niet relevant voor hun (geloofs-)leven.
• jongeren moeten voordurend voldoende uitgedaagd worden om actief met de leerstof bezig te zijn
rol van de catecheet
Catecheten ervaren het als een uitdaging om met jongeren in gesprek te raken over wezenlijke geloofszaken. Het
is vaak zoeken naar de goede manier om het geloof in hun leefwereld te brengen. Toch ontstaan er regelmatig
goede gesprekken, waarbij de catecheet de taak heeft om de leerstof te verbinden aan de leefwereld van de
jongeren.
methode
Door de catechesecommissie is besloten dat de boekjes niet meer meegaan naar huis. Jongeren vergeten vaak
om het boekje weer mee te nemen. Ook mag er niet meer geschreven worden in de boekjes. Dit is een
aanzienlijke kostenbesparing. Jongeren kunnen prima schrijven op een apart vel papier of eventueel een kopie.
Door te schrijven onthouden ze de stof vaak wel beter.
Verder maken we gebruik van het “gele boekje”. Hierin staat in vereenvoudigde taal de catechismus. Jongeren
worden gestimuleerd om elke week een paar vragen te leren.
rol catechesecommissie
Het is een goede zaak dat er een catechesecommissie binnen de gemeente is, die zich betrokken weet en inzet
voor de belangen van catechisatie. Het is belangrijk dat de ouderlingen het catechesegebeuren onder de
aandacht brengen in de kerkenraden, dat ouders doorgeven wat er leeft onder de jeugd, enz. Op die manier
worden de catecheten daadwerkelijk ondersteund door de commissie.
rol ouders
Veel ouders sturen hun kinderen naar catechese en verstaan hierin hun doopbelofte. Aan de andere kant kunnen
ouders het daarbij laten en verder geen enkele betrokkenheid tonen bij het catechesegebeuren. De indruk
bestaat dat maar heel weinig thuis wordt doorgesproken over de catechese en dat ouders vaak geen beeld
hebben van wat er op catechisatie gebeurt.

9.4. Invloeden op het beleid
De catechese heeft heel wat ‘geseculariseerde’ concurrenten gekregen, zoals sportactiviteiten en
televisieprogramma’s. Een dieper motief voor verzuim is het relevantieverlies van de catechese. Er heeft zich een
omslag in de cultuur voorgedaan: een fundamentele verandering waarbij kerk en geloven vanuit een centrale en
erkende plaats in de samenleving naar de rand ervan opschuiven. Deze veranderingen ervaren jongeren het
sterkst.
Ook signaleren we een omslag in de onderwijsvormen. Op de scholen staat in plaats van de leerstof de leerling
centraal. Dit is van invloed op de manier van aanbieden van leerstof en de rol van de leraar. Er komt meer nadruk
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op dialogische werkvormen (onderwijsleergesprek, groepsbesprekingen) en explorerende of zelf ontdekkende
werkvormen (zelfstandig of gezamenlijk uitwerken van opdrachten).

9.5. Beleidsvoornemens
deelname
• Catecheten dienen mutaties in de catechesegroepen rechtstreeks aan de administrateur door te geven
• aan het begin van het seizoen vraagt de catechesecommissie via de administratie om een actueel overzicht
van de leeftijdsgroep 12-23 jaar
• de catecheten krijgen aan het begin van het seizoen een digitaal overzicht van de groepen. Wijzigingen en
aanvullingen dienen doorgegeven te worden aan de jongerenwerker. Dit wordt verwerkt in het centraal
beheer van de gegevens.
• de deelname ligt gemiddeld genomen rond de 50%. Dat is een stabiel percentage. Bij de jongere groepen ligt
de deelname aanmerkelijk hoger dan bij de oudere groepen.
betrokkenheid
• om de leerstof relevant te maken is het belangrijk te weten wat de kenmerken zijn van de verschillende
leeftijdsgroepen om op die manier beter aan te kunnen sluiten bij hun belevingswereld (zie bijlage 2). Dit
resulteert in de volgende doelen per leeftijdscategorie:
o 12-13 jaar – aandacht geven aan overdracht inhoudelijke kennis, waarbij nadruk ligt op
vaardigheden om zelfstandig de Bijbel te kunnen lezen en hun weg te vinden in de Bijbel
o 14-15 jaar – jongeren begeleiden om met de opgedane kennis antwoorden te zoeken op de
geloofsvragen die er zijn.
o 16+ - jongeren stimuleren om de antwoorden die ze gevonden hebben toe te passen op hun
persoonlijk leven en hen begeleiden bij het vormen van hun mening rondom levensvragen. De
inhoudelijke kennis wordt in deze fase verdiept.
• jongeren uitdagen om actief deel te nemen door de catechese les in te delen in de volgende vier fasen:
oriëntatiefase, relevantiefase, exploratiefase en verwerkingsfase
• variatie in werkvormen aanbieden waarbij nadruk ligt op dialogische en zelf ontdekkende werkvormen
• om een goede sfeer te creëren is het nodig dat de groep er op gericht wordt gezamenlijk zich in te zetten
voor de doelstellingen van catechese. De catecheet geeft leiding aan dit groepsproces
rol van de catecheet
• van de catecheet wordt als kwaliteit vereist dat hij/zij in staat is voldoende invulling te kunnen geven aan de
uitvoering van het beleid. Om hun rol als catecheet naar behoren te kunnen vervullen dient de kerk haar
catecheten voldoende mogelijkheden te bieden tot toerusting
• bij de groepsindeling is het zinvol catecheten niet in eerste instantie in te delen op basis van beschikbare
tijdstippen maar vooral rekening te houden met de affiniteit die een catecheet heeft met bepaalde leeftijden.
Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat één catecheet bijna alleen maar 14/15-jarige groepen leidt
• de catecheet heeft een signaalfunctie als het gaat om jongerenpastoraat. Hiervoor is het wel noodzakelijk
dat de catecheet in gesprek gaat met de catechisanten met als doel te weten te komen wat hem/haar bezig
houdt. Als ze iets signaleren kunnen ze contact opnemen met de jeugdouderling
rol catechesecommissie
• de catechesecommissie heeft als taak de catecheten in hun taak te ondersteunen.
Concreet betekent dit:
o verzorgen administratie
o uitnodigingen verzorgen
o organiseren slotavond
o meedenken over de invulling van het beleid
o beheer van de materialen
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9.6. Overzicht deelname catechese

uitnodigingen

aanmeldingen

Percentages

12/13jr

87

75

86%

14/15 jr

87

62

70%

16/17jr

69

50

70%

18-21jr

125

80

63%

21+

191

30

totaal

559

297

Aanmeldingen

53%

Uitnodigingen

Percentages

12-13j

65

87

75%

14-15j

63

95

66%

16-17j

48

81

59%

18-21j

74

117

63%

21+

27

210

13%

Totaal

277

590

47%
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Aanmeldingen

Uitnodigingen

Percentages

12-13 jr

80

101

79%

14-15 jr

69

88

78%

16-17 jr

55

85

65%

18-21 jr

62

102

61%

21+

27

196

14%

Totaal

293

572

51%

9.7. Beschrijving doelgroep
12-13 jarigen: Het kind van 12-13 jaar verkeert op de grens van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het is
nog gericht op feiten, maar door de veranderingen die zich voltrekken zal het kind zich steeds meer richten op het
gevoelsleven. Prestaties zijn voor deze leeftijdsgroep nog steeds belangrijk. Toch is het goed om in deze
leeftijdsgroep er rekening mee te houden dat de puberteit steeds vroeger lijkt te beginnen bij kinderen. Daardoor
gaat ook het gevoelsleven eerder een grotere rol spelen.
Belangrijke kernwoorden voor de catechese les in deze leeftijdsgroep zijn:
*concreet
*beeldend
*imitatie
*kennisoverdracht
14-15 jarigen: Bij deze pubers horen tegenstellingen. Moeite met hun gevoelens, kritisch naar zichzelf en naar de
ander. Ze maken zich los van hun ouders en toetsen de waarden en normen die ze hebben meegekregen, maar
ook die van anderen. Waarden en normen van de groep zijn erg belangrijk. Identificatiefiguren zijn in deze leeftijd
erg belangrijk. Jongeren stellen vragen bij het geloof in God en gaan met deze vragen experimenteren, waarbij zij
ouderen uitdagen om eerlijke antwoorden te geven.
Scriba AK diak. A. Bekendam
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Belangrijke kernwoorden voor de catechese les in deze leeftijdsgroep zijn:
*affectie
*ruimte voor eigen inbreng
*duidelijkheid
*relevantie
*identificatie
16+: Deze jongeren zoeken naar kennis om te leven in een gecompliceerde samenleving. Vragen over beroep,
studie, huwelijk en levensbeschouwing nemen een belangrijke plaats in. Ook hier zijn identificatiefiguren erg
belangrijk. Daarnaast hebben zij ook vaste oriëntatiepunten nodig waar zij op terug kunnen vallen. De catechese
kan deze oriëntatiepunten aanreiken. Belangrijk daarbij is dat ze aansluiten bij deze tij. Het moet op de catechese
gaan over hoe de jongeren moeten staan in deze tijd. Maar ook vragen over levensbeschouwing en persoonlijk
geloof verdienen aandacht.
Belangrijke kernwoorden voor de catechese les in deze leeftijdsgroep zijn:
*oriëntatie
*verdieping
*meningsvorming
*relevantie

10. Jeugdwerk
10.1.

Visie

In de onderstaande Bijbelgedeeltes komt duidelijk naar voren dat de jeugd (en dus ook het jeugdwerk)
een volwaardige plaats inneemt in de christelijke gemeente en dat het belangrijk is om hen in te wijden
in het geloof.
Psalm 78 : 4 t/m 7
4 Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan het volgende geslacht vertellen de loffelijke
daden van de HEERE, Zijn kracht en de wonderen die Hij gedaan heeft.
5 Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, een wet vastgesteld in Israël; daarvan heeft Hij onze
vaderen geboden om die hun kinderen bekend te maken
6 opdat het volgende geslacht ze zal kennen: de kinderen die geboren zullen worden, en die opstaan om ze
hun kinderen weer te vertellen;
7 opdat zij hun hoop op God zullen stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.
Deutr. 6 : 5, 6, 7
5 Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.
6 Deze woorden, die ik u nu gebied, moeten in uw hart zijn.
7 U moet ze uw kinderen inprenten en er over spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u
neerligt en als u opstaat.
Joz. 4 : 5, 6, 7
5 En Jozua zeide tot hen : Gaat over voor de ark des HEEREN, uws Gods, midden in de Jordaan; en heft u een
ieder een steen op zijn schouder, naar het getal der stammen van de kinderen Israëls;
6 Opdat dit een teken zij onder ulieden; wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, zeggende: Wat zijn u
deze stenen?
7 Zo zult gij tot hen zeggen: Omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des
verbonds des HEEREN; als zij toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden; zo zullen
deze stenen den kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid.
Marcus 10 : 14, 15, 16
14 Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en
verhinder ze niet, want van zulken is het Koninkrijk van God,
15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet
binnengaan.
Scriba AK diak. A. Bekendam
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16 En Hij omarmde hen en terwijl Hij de handen op hen legde, zegende Hij hen.
Doopformulier
Ze horen erbij:
‘… of gij bekent, dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom, als lidmaten van Zijn gemeente, behoren
gedoopt te wezen.’
Meer dan de ouders alleen:
‘of gij belooft en u voorneemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, in de
voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen (en te helpen) onderwijzen.’
Vanuit het doopformulier wordt duidelijk wat de Bijbelse gedachte is ten aanzien van onze jongeren. Ten
eerste zien we dat ieder kind ‘in zonde ontvangen en geboren’ is. Het kind en de jongere zal een levend geloof
moeten krijgen om de vergeving van God aan te kunnen nemen. De eerste stap hier naar toe wordt echter al
door God zelf gezet. Het gedoopte kind heeft de belofte van vergeving al ontvangen. Ten tweede heeft het
kind door de doop ook deel aan het genadeverbond. Maar ook het ongedoopte kind dat we binnen het
jeugdwerk onder onze hoede krijgen mogen we wijzen op het verlossende werk van de Heere Jezus Christus.
Deze onderwijzing is in de eerste plaats de taak van de ouders. Maar omdat de kinderen in het midden
van de gemeente zijn gedoopt, is het ook de taak van de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat we in
de gemeente als een kring van verbondenheid om onze jongeren heen staan. (ouders, leiding,
catecheten, kerkenraad en predikanten).
Uit bovenstaande kunnen we daarom de volgende doelstelling voor het jeugdwerk formule

Scriba AK diak. A. Bekendam

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE GENEMUIDEN 2016-2020

40

10.2.

Doelstelling

Het jeugdwerk wil, in aansluiting op de opvoeding door de ouders en het onderwijs in de kerkdienst en
tijdens de catechese, bij de jeugd van de gemeente de kennis van het christelijk geloof vergroten en hen
wijzen op de noodzaak om te leven uit de genade van onze Heere Jezus Christus. Hen helpen bij het bouwen
aan een persoonlijke relatie met God en hen leren het geloof concreet gestalte te geven
in het dagelijks leven.

10.3.

Inventarisatie jeugdwerk

Kinderwerk:

-

club groep 5-6, club groep 7-8
VBK, VBK-middag
SKG
kinderoppas
Geloofsopvoeding
zondagsschool

Tieners/jongeren: Young Spirit
(winter)TEA
JPT
Diaconale jongerenreis
Club groep 5-6: Iedere dinsdag- en woensdagavond is er club voor de kinderen van groep 5 en 6 van de
basisschool. Het begint om 18.30 uur en duurt tot 20.00 uur. Er wordt gezongen, een Bijbelgedeelte
behandeld (hiervoor wordt de Bouwstof van de HGJB gebruikt) en iets creatiefs of gezelligs gedaan.
Club groep 7-8: Iedere maandag- , dinsdag- en woensdagavond is er club voor de kinderen van groep
7 en 8 van de basisschool. Deze club begint om 18.30 uur en duurt tot 20.00 uur. Er wordt gezongen, een
Bijbelgedeelte behandeld a.d.h.v. Bouwstof van de HGJB en er wordt iets gezelligs of creatiefs gedaan.
VBK: In de laatste week van de zomervakantie wordt er een Vakantie Bijbel weeK georganiseerd. Elke
morgen is er een programma voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en `s avonds voor de kinderen van groep 5
t/m 8. Alle kinderen zijn hier welkom, maar we richten ons vooral op rand- en buitenkerkelijke kinderen.
Hiervoor worden de materialen gebruikt die speciaal geschreven worden door de HGJB. Een programma
bestaat uit zingen, een Bijbelverhaal, een tekst aanleren en meestal iets creatiefs. Voor de oudere groepen is
dat het huttendorp.
VBK-middag: In de herfst-, voorjaars- en meivakantie wordt er een morgen/middag georganiseerd voor de
kinderen van 6-12 jaar. Aan de hand van een thema wordt er gezongen, een Bijbelverhaal of zendingsverhaal
verteld en er wordt geknutseld of een spel gedaan. Ook wordt deze middag het themalied van de VBK
gezongen en de geleerde tekst herhaald. De uitnodigingen worden via de Herv. Scholen verspreid. De
kinderen die wel op de VBK waren en die niet op de Herv. Scholen zitten, worden apart uitgenodigd.
SKG: Dit is een themaweek in de laatste week van januari. Tijdens deze week wordt benadrukt dat er een
belangrijke relatie is in de geloofsopvoeding van de kinderen tussen het gezin, de school en de kerk. Er
wordt op de scholen a.h.v. een thema nagedacht over 3 Bijbelverhalen. Voor thuis is er een boekje met
vragen (behorend bij het thema) en de week wordt in de kerk afgesloten met een themadienst. Ook
brengen de kinderen van groep 5 in deze week een bezoek aan de kerk. De predikant(en) brengen een
bezoek aan de scholen. Voor alle opvoeders is er deze week op de woensdagavond een toerustingsavond
m.b.t een thema uit de geloofsopvoeding.
Kinderoppas: De kinderoppas vindt tijdens de morgendienst plaats in de kerk en in het Herv. Centrum.
Tijdens de dienst wordt (volgens een rooster) een verhaal voorgelezen uit de kinderbijbel en er is elke week
een bijpassende kleurplaat.
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Zondagsschool: Elke zondagmiddag is er zondagsschool van 13.30 uur tot 14.30 uur. Er wordt
gezongen, een Bijbelverhaal verteld (hiervoor wordt het blad van de zondagsscholenbond voor
gebruikt) en elke week wordt een psalm en/of tekst geleerd.
De zondagsschool in onze gemeente is in samenwerking met de Hersteld Hervormde Kerk.
De zondagsschool is wel vertegenwoordigt in de jeugdraad, maar valt niet onder de verantwoording van
de jeugdraad. Zij organiseert haar eigen activiteiten en neemt geen deel aan jeugdwerkactiviteiten.
Young Sprit: Op donderdagavond is er voor de tieners vanaf 12 jaar tienerclub. Van 19.30 uur tot
21.00 uur wordt er met de tieners nagedacht over een Bijbelgedeelte aan de hand van Pit (blad van de
HGJB). Daarna is er gelegenheid om iets gezelligs of soms iets creatiefs te doen.
(winter)TEA: De laatste week van de zomervakantie worden er Activiteiten georganiseerd in het kader van
Tiener Evangelisatie (TEA) voor jongeren van 12-16 jaar. Op woensdag- en donderdagavond is er een
activiteit in de vorm van een spel en de vrijdag en zaterdag zijn gereserveerd voor een kamp. Er komen
vooral jongeren van de eigen gemeente.
In februari wordt een winter TEA georganiseerd.
Dit zijn een aantal activiteiten op een vrijdagavond en de nacht daaropvolgend. Hier is een
sponsoractie aan gekoppeld voor een goed doel. Bij al deze activiteiten zijn er momenten van
overdenking aan de hand van een thema.
e
e
e
e
JPT: Het Jeugd Pastoraat Team bezoekt elke jongere rond de 13 , 15 en 17 doopdatum. Rond de 19
doopdatum vindt een bezoek plaats door een JPT-er samen met de wijkouderling van de jongere. Daarna is
e
de wijkouderling verantwoordelijk. Rond de 21 doopdatum stuurt de JPT-er nog wel een herinnering naar
de wijkouderling dat de jongere aan de beurt is voor een bezoek.
Diaconale jongerenreis: Eén keer in de twee jaar wordt aan het begin van de zomervakantie wordt een reis
voor jongeren vanaf 16 jaar georganiseerd naar Osorhei. De jongeren gaan klussen in Osorhei en er wordt
een club georganiseerd voor de kinderen daar. In de periode voor de reis, gaan de jongeren door allerlei
activiteiten geld verdienen om materialen te kopen die in Osorhei gebruikt kunnen worden. De reis moeten
ze zelf betalen.
Evaluatie jeugdwerk
Het kinderwerk onder de 12 jaar loopt goed. Er is gelukkig elk jaar nog voldoende leiding. De deelname aan
het jeugdwerk ligt tussen de 60-65%. De kinderen komen trouw naar de club en er zijn goede contacten met
de kinderen. Er is duidelijk geïnvesteerd in de contacten met de kinderen (pastoraat).
Sommige groepen waren erg groot. Dit werkt heel nadelig op de sfeer in de groepen. Er is minder
gelegenheid voor een goed gesprek. Door de grote groep lijkt het ook wel of niemand zich verantwoordelijk
voelt voor de gang van zaken. Dit geldt zowel voor de leiding als voor de kinderen.
Bij de oudere jeugd is de opkomst veel minder. Gemiddeld ligt het opkomstpercentage daar rond de
15%. Diegene die wel komen, zijn trouw op de clubavonden. Persoonlijk contact werkt hier het beste (bijv.
tiener een berichtje sturen via Whatsapp). Om de groep te splitsen in jongere en oudere tieners is helaas niet
gelukt. Er was niet voldoende animo voor de oudere groep.
De evangelisatieactiviteiten worden goed bezocht. Door kinderen/tieners van de eigen gemeente, maar
ook door rand- en buitenkerkelijken.
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VBK
aantallen kinderen
VBK

2010

JBS
JCS

2011

2012

2013

2014

2015

108

84

101

108

106

90

129

121

125

139

146

134

MLS

81

81

79

73

80

80

Driester

33

24

33

31

29

19

Eben-Haezer

16

10

10

5

10

13

Ichthus

47

35

56

60

87

102

Rehoboth

4

9

12

16

6

14

Vogelaar

4

6

13

8

5

10

anders

22

20

33

36

34

39

totaal

444

390

462

476

503

501

Tieners zomer- en winterTEA
Winter TEA

Zomer TEA

2016

70

2015

81

2014

82

74

2013

63

89

2012

63

84

2011

71

88

2010

74

65

2009

94

2008

37

90

2007

57

52

2006

45

53

2005

56

Bij de TEA is de leiding geen enkel probleem. Er is zelfs meer leiding dan direct noodzakelijk is. Bij de VBK is
het elk jaar erg moeilijk voor de stuurgroep om de leiding rond te krijgen. Veel mensen werken weer en
vinden het lastig om direct na hun vakantie al vrij te nemen. Of kunnen door hun werk niet zo vroeg
aanwezig zijn.
Door de stuurgroepen wordt steeds meer nagedacht over het bereiken van de doelgroep: de rand- en
buitenkerkelijken. Dit leidt tot mooie initiatieven. Ook de evangelisatiecommissie is hierbij betrokken.
Voor zowel de kinderen als de tieners zijn er terugkom-momenten om binding met hen te houden. Voor
de kinderen is dit de VBK-middag en voor de tieners de winter TEA.
Oudere jeugd is lastig te motiveren om het jeugdwerk te bezoeken. Gelukkig zijn er wel contacten door
het JPT. Deze gesprekken worden zowel door de tieners als door hun ouders enthousiast ontvangen. Het
aantal tieners dat wel een gesprek wil, ligt rond de 80%. Als een gesprek niet doorgaat, komt dat soms
door een negatieve houding van de ouders. Bij het JPT is ook veel geïnvesteerd in de toerusting van de
medewerkers. Dit is een positieve ontwikkeling.

43

De laatste jaren hebben we meegedacht/gedaan in het opzetten van het jeugdhonk 3:16. De jeugd had
tijdens een enquête aangegeven ook graag contacten wilde over kerkmuren heen. Ook het schenken van
alcohol was een belangrijk punt voor hen. Beide punten komen in het jeugdhonk terug. We zijn nu op een
punt gekomen om, als Herv. Jeugdwerk, het jeugdhonk los te laten omdat het een initiatief is vanuit de
kerken, maar wel los van de kerken. De jongerenwerker blijft op de achtergrond nog wel met het Herv.
bestuurslid van het jeugdhonk meedenken.
De oudste jeugd is benaderd voor een jongerenhuisbijbelkring (20+). Dit heeft geresulteerd in een
huisbijbelkring met 12 jongeren. Het blijft een kwetsbaar initiatief, maar de jongeren zijn enthousiast.
De diaconale jongerenreis is nu één keer in de twee jaar. Dit pakt goed uit voor het enthousiasme en het
aantal deelnemers. Er is een goed draaiboek opgezet voor de (organisatie van de)reis en ook de kosten zijn
inzichtelijk gemaakt. Het bevalt goed dat de leiding van de reis in handen is van een echtpaar, bijgestaan
door enkele andere volwassenen.

10.4.

Invloeden op het beleid

Het is steeds minder vanzelfsprekend voor de jeugd van de gemeente om naar het jeugdwerk toe te gaan. Er
zijn veel naschoolse activiteiten waar kinderen aan deel nemen. De keus van klasgenoten/vrienden speelt
een grote rol om wel/niet naar het jeugdwerk toe te gaan. Ook is het veel minder vanzelfsprekend om
langdurige verplichtingen aan te gaan, bijv. elke week naar de club. Dit geldt met name voor oudere jeugd,
maar ook voor leidinggevenden.
Jongeren willen ook graag bij andere kerken kijken hoe het daar toe gaat. De shopcultuur is ook hier van
invloed. Deelname aan activiteiten van de eigen gemeente, zijn niet vanzelfsprekend.
Verder is de instelling van de ouders van grote invloed. Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen het
voorbeeld/advies van de ouders volgen, maar het kan wel richting geven aan de keuzes van kinderen, tieners
en jongeren.
Bij de evaluatie hebben we al vastgesteld dat de grootte van de groepen medebepalend is voor de sfeer in
de groep. Maar ook kinderen/tieners met een “rugzakje” kunnen van grote invloed zijn op de groep. En
met deze kinderen krijgen we ook in het jeugdwerk steeds meer te maken.
De wisseling van leiding kan ook van invloed zijn op het jeugdwerkonderdeel. Soms gebeurt het dat er veel
wisselingen zijn binnen een team in korte tijd. Dat betekent dan dat heel veel dingen niet meer
vanzelfsprekend zijn. Nadenken over de doelstellingen, manier van werken, enz. is dus nooit klaar. Ook de
onderlinge communicatie in een team kan daardoor onder druk staan.
De plaats waar de activiteiten plaats vinden is ook van grote invloed. We hebben inmiddels een prachtig
gerenoveerd Hervormd Centrum. Toch zullen we er de komende jaren aan moeten werken dat het ook
voor de jeugd een plaats wordt waar ze zich thuis voelen en gezien worden.

10.5.

Beleidsvoornemens

Kleine groepen zijn het ideaal van elke leidinggevende. Er is nu genoeg ruimte in het Herv. Centrum. De
komende jaren willen we groepen die niet groter zijn dan 15. We willen de clubs spreiden over 4 avonden en
de woensdagmiddag. Op die manier hopen we ook nog meer kinderen/tieners te bereiken die deel willen
nemen aan een club.
Door kleinere groepen is het voor de leiding ook beter mogelijk om pastoraat te geven aan de
kinderen/jongeren op de club. Persoonlijke aandacht is belangrijk. Tijdens de vergaderingen zal hier ook
steeds op gewezen worden om leidinggevenden hierop te attenderen.
Om de doelstellingen van het jeugdwerk helder te houden voor iedereen, wordt er elk jaar vanuit de
jeugdraad iets aangereikt om als team te gebruiken voor de bezinning. Dit kan over heel verschillende
onderwerpen gaan, maar heeft wel altijd te maken met de doelstelling van het jeugdwerk en hoe die
doelstelling vorm en inhoud krijgt in het jeugdwerk.
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Om te voorkomen dat teams uit elkaar groeien, is het goed om elk jaar iets van teambuilding te doen. Zeker
aan het begin van het seizoen is het goed om in elkaar te investeren. Het lukt niet om dit als jeugdwerk
gezamenlijk te doen. Hier is altijd te weinig animo voor. Teams moeten dit dus zelf organiseren.
Elk jaar worden de leidinggevenden in de gelegenheid gesteld om een cursus te volgen over een
onderwerp dat te maken heeft met het jeugdwerk. Zo mogelijk aan het begin van het seizoen en in
Genemuiden. Zo is de drempel voor de leiding om deel te nemen aan deze toerusting, zo laag mogelijk.
We gaan zoeken naar mogelijkheden om oudere jeugd in te schakelen in de gemeente om hen ook op die
manier te laten merken dat ze bij de gemeente horen. Dat kan zowel op de clubs als daarbuiten. We zullen
kijken of we verbindingen kunnen leggen met het (jeugd)diaconaat.
De plaatsen waar 12+ jongeren wel komen (kerkdienst en catechese), moeten we optimaal benutten om
hen toe te rusten. Graag willen we als jeugdwerk meedenken met ouders, predikanten en catecheten hoe
we jongeren op een effectieve manier kunnen wijzen op het verlossende werk van onze Heiland. Hierbij
zijn heldere hedendaagse taal en duidelijke voorbeelden uit het dagelijks leven van de jongeren van groot
belang.
Komende jaren willen we onderzoeken hoe we het evangelisatie-aspect van de VBK/TEA nog meer uit
kunnen bouwen. Er zijn al goede contacten met de evangelisatiecommissie. We willen kijken hoe we elkaar
nog meer kunnen versterken. Doordat de TEA geen gebrek aan leiding heeft, gaan we onderzoeken of we
de activiteiten uit kunnen breiden voor oudere jeugd.
We willen investeren in de relaties met (jonge) tieners. Dat kan door bijv. eenmalige activiteiten en door
ook na het clubseizoen contact te houden.
Ouders hebben de belangrijkste taak in de opvoeding. Als jeugdwerk willen we hen daarin ondersteunen en
bij het jeugdwerk betrekken. Sociale media worden daarvoor al ingezet. We zullen onderzoeken of dat nog
verder kan worden uitgebreid. Omdat ouders niet gemakkelijk naar een speciale avond voor hen komen,
zullen we werken aan andere manieren om hen toe te rusten voor de geloofsopvoeding.
We gaan werken aan een vervolg van het jeugdpastoraat. Dit in samenwerking met de wijkouderlingen. We
gaan ook kijken hoe we de contacten die er zijn door het jeugdpastoraat, kunnen benutten om de jeugd bij
de gemeente te betrekken.
Tijdspad
Komende jaren zullen we steeds één kernkwaliteit centraal stellen die we voorgaande jaren hebben
gebruikt als bezinning. Op die manier willen we werken aan onze beleidsvoornemens.
In het winterseizoen van 2015-2016 gaan we inzetten op inschakelen van jongeren in de
gemeente/jeugdwerk.
Leidinggevenden worden ingeschakeld op die plaatsen waar ze op hun plek zijn, met hun
eigen gaven en mogelijkheden. Maar ook de jongeren worden zoveel mogelijk actief
ingeschakeld. Ze ontdekken zelf wat God hen door Zijn Woord wil zeggen, en ze worden
uitgedaagd om (mede)verantwoordelijk te zijn voor het jeugdwerk/gemeentewerk.
Aan het eind van het winterseizoen 2015-2016 zal bovenstaande worden geëvalueerd en door de jeugdraad
worden besproken waar vervolgens op zal worden ingezet.
Bovenstaande kun je lezen alsof het jeugdwerk en de geloofsopvoeding van de jeugd een “maakbaar” iets is.
Niets is minder waar. We weten ons terdege afhankelijk van de zegen van onze God. Elke keer als we als
jeugdwerk samenzijn, zullen we dan ook bidden om de leiding en de zegen van God.
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11. Onderwijs
11.1. Visie
De kinderen van de gemeente zijn allemaal in zonden ontvangen en geboren. In zijn verbond getuigt de Heere
dat Hij hen in genade aanneemt. Als teken van dit verbond gaf God de besnijdenis en later de doop.
Romeinen 8:17 Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de
Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen
aanneemt.
Bij de doop beloven de ouders om hun kinderen op te voeden in de leer van de zaligheid, zoals die beschreven
is in het Oude en Nieuwe Testament. Deze onderwijzing is dus in de eerste plaats de taak van de ouders. De
Bijbel zegt daarover in Deuteronomium 6:7
U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit, en als u over de weg gaat, als
u neerligt en als u opstaat.
Maar daarnaast beloven ouders ook om hun kinderen te laten onderwijzen in deze leer. Hier ligt de taak van de
kerk en de school. Zij delen dus met de ouders de verantwoording voor de geloofsopvoeding van de kinderen,
zoals ook verwoord wordt in de Heidelberger Catechismus zondag 38:
” Wat gebiedt God in het 4e gebod? Eerstelijk dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen
onderhouden worden”.
Ouders, kerk en school staan als een samenhangend geheel om de kinderen heen als een kring van
verbondenheid. Om ze de gelegenheid te geven te groeien in hun geloof, waar nodig hen te corrigeren en te
ondersteunen en om ze te leren gestalte te geven aan het dagelijks christen-zijn.
school

kind
kerk

gezin

Voor de geloofsontwikkeling van kinderen is het van groot belang dat zij merken dat het geloof op zondag in de
kerk, het geloof thuis en het geloof op school geen drie verschillende dingen zijn, maar dat het overal gaat over
dezelfde God. Daarvoor is het nodig dat ouders, school en kerk een goede onderlinge relatie hebben om samen
om de kinderen heen te staan.

11.2. Inventarisatie beleid
a.

b.

c.

Op bid- en dankdag `s morgens zijn de diensten gericht op de kinderen. Voor deze diensten wordt gebruik
gemaakt van de bid- en dankdagmappen van de HGJB. Deze worden ook uitgedeeld op de scholen, waar
men op maandag en dinsdag voorafgaand aan bid- en dankdag aandacht besteedt aan het thema. Het
themalied wordt op school geleerd en in de kerk gezongen. Ook worden er op school dagboekstukjes
uitgedeeld aan de kinderen om thuis alvast met het thema aan de slag te gaan.
De laatste week van januari is de themaweek voor School, Kerk en Gezin. Een commissie bereidt deze
week voor. Deze commissie wordt gevormd door de jongerenwerker, vertegenwoordigers van het
personeel, ouders en bestuur. Op school worden verhalen verteld over een thema, er is een werkboekje
voor thuis met daarin o.a. vragen over het thema. De antwoorden op deze vragen worden later op school
weer besproken. In deze week brengt de predikant (of kerkelijk werker of jeugdouderling) een bezoek aan
de Hervormde Scholen. Omgekeerd wordt groep 5 van elke school uitgenodigd om een bezoek te brengen
aan de kerk. Verder is er in de themaweek op school een toerustingsavond voor alle opvoeders,
georganiseerd door de commissie. De themaweek wordt afgesloten met een dienst in de kerk.
Bovenstaande diensten worden met een groep kinderen en de voorganger samen voorbereid om zo
kinderen meer bij de diensten te betrekken.
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d.

e.
f.
g.

In november organiseert de HGJB de landelijke Bijbelleesweek. Vanuit de gemeente worden de folders
hiervoor ook op de scholen uitgedeeld om zo meer kinderen (en zo ook de gezinnen) bij het
bijbelleesproject te betrekken.
Op de scholen wordt elke week een psalm geleerd die `s zondags daarop in de kerk als aanvangspsalm
wordt gezongen.
Regelmatig wordt er in de kerk voor de scholen en het onderwijzend personeel gebeden.
De kerkenraad wordt in het schoolbestuur vertegenwoordigd door twee leden, namens elke wijk één.

11.3. Evaluatie van het beleid
Er is regelmatig contact tussen kerk en school over hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen
concreet gestalte kan krijgen. Dit vindt plaats in het bestuur (met name in de identiteitscommissie). Aan de
andere kant merken wij soms dat niet iedere school/ ieder personeelslid zich even betrokken voelt bij de
Hervormde kerk in Genemuiden. Dit heeft soms invloed op dat wat doorgegeven wordt aan de kinderen.

11.4. Invloeden op het beleid
De sterke individualisering van de samenleving heeft ook de relatie tussen kerk en school beïnvloed. Iedereen
gaat voor wat hij/zij zelf belangrijk vindt. De vraag: Wat heb ik er aan? is belangrijker dan de vraag: Hoe kan ik
iets laten zien en doorgeven van wat Gods bedoeling is met de mensen hier op aarde?
Scholen worden ook steeds professioneler en moeten aan steeds meer regels voldoen. Daardoor wordt het
lastiger voor “gewone” mensen uit de kerk om mee te denken bij het onderwijs.

11.5.
a.

b.
c.

d.
e.
f.

g.

h.

Beleidsvoornemens

De bid- en dankdagdiensten zullen worden gecontinueerd. De mappen van de HGJB moeten vroeg genoeg
op de scholen worden aangeleverd (uiterlijk 3 weken voor de bewuste datum). Dit is de taak van de
secretaresse van het jeugdwerk. In de week voorafgaand aan de dienst zal een groep kinderen (uit groep 3
t/m 8) worden uitgenodigd om met de voorganger de dienst voor te bereiden. Het initiatief hiertoe ligt bij
de jongerenwerker. Dit overleg is bedoeld om de predikant een beter beeld te geven van de leefwereld
van de kinderen. Anderzijds worden de kinderen meer betrokken bij de dienst.
Er zal gezocht worden naar mogelijkheden om meer schoolkinderen in de (thema)diensten te ontmoeten.
De themaweek voor School, Kerk en Gezin zal ook op de huidige manier doorgaan. Blijvend aandachtspunt
is wel hoe het personeel optimaal betrokken kan worden bij deze week, omdat het hele schoolgebeuren
staat of valt met hun inzet. Ook is het goed om te zoeken naar mogelijkheden om ouders en bestuur meer
bij de themaweek te betrekken.
Er moet een duidelijker omschrijving komen van het schoolbezoek door de predikant(en)/jeugdouderling,
zodat iedereen duidelijk weet wat het doel is van dit bezoek en meer inhoud gegeven kan worden aan de
gesprekken.
Voor themadiensten wordt een groep kinderen van de basisschool uitgenodigd om de dienst met de
voorganger voor te bereiden. Dit overleg wordt georganiseerd door de jongerenwerker.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om tijdens de Bijbelleesweek op de scholen meer met het
Bijbellezen bezig te zijn. Omdat gebleken is dat kinderen heel weinig zelfstandig Bijbel lezen is het
noodzakelijk dat er ook op school ruim aandacht hiervoor is. Er zal overlegd worden met het personeel of
het praktisch Bijbellezen ook regelmatig op school opgepakt kan worden (met name in de bovenbouw.)
Om aan de voorbede voor de scholen meer inhoud te geven, wordt er per school afgesproken wie contact
opneemt met de jongerenwerker als er op school iets is, waar in de kerk voor gebeden kan worden. Dit kan
iets zijn wat betrekking heeft op het personeel (denk aan jubilea, ziekte of geboorte van een baby) of op de
kinderen (bijv. citotoets, schoolreisje/-kamp, afscheid, etc.)
Vanuit de kerk willen wij graag dat er een gesprek op gang komt tussen bestuur en personeel over hoe de
identiteit van de school in de praktijk gestalte krijgt.

11.6. Planning en evaluatie
Twee keer per jaar (na de themaweek en aan het eind van het schooljaar) overleggen de verantwoordelijke
kerkenraadsleden met de jongerenwerker hoe de verschillende activiteiten zijn gegaan en welke actie zo nodig
ondernomen moet worden. De jongerenwerker neemt hiertoe het initiatief.
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12. Apostolaat
12.1.

Visie

Met apostolaat bedoelen we de opdracht van de kerk om midden in de wereld de boodschap van Jezus
Christus te verkondigen. De term apostolaat (vgl. apostel) komt van het griekse woord ‘apostello’ (wat
‘wegzenden’ betekent). De apostolische opdracht vinden we o.a. in Mattheüs 28:19:
“Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.” (Mattheüs 28:19 HSV)
We onderscheiden hierin twee niveau’ s:
! zending - apostolaat wereldwijd, concreet bijv. door meeleven met het werk op zendingsvelden en het
aandacht geven aan de vragen die spelen op het zendingsveld, maar nog mooier is als zendingswerk een
concrete roeping wordt voor gemeenteleden
! evangelisatie - apostolaat in eigen omgeving, concreet wordend in het leven van de gemeenteleden, die
worden opgewekt Jezus Christus met woord en daad te belijden.
De gemeente is in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of
daarvan vervreemd zijn. Men kan apostolaat niet beperken tot een eilandje binnen de kerk, het doortrekt o.a.
ook het diaconaat, de eredienst/verkondiging en het pastoraat. Apostolaat is geen doel dat langs de weg van
organiseren bereikt wordt, maar is vrucht van het leven (het geloofsleven, de levensheiliging) van de
gemeente. Waar de gemeente leeft, leeft ook het getuigenis en de dienst.
Dan worden rand- en buitenkerkelijken niet aangetrokken door onze aantrekkelijkheden, maar aangetrokken
door de plaats die Christus in het leven van de gemeente inneemt.
Als de gemeente werkelijk zijn roeping verstaat zal haar invloed merkbaar zijn in de wereld. In de Bergrede
klinkt de roep zoutend zout en lichtend licht te zijn (dat verwijst naar de goede werken), opdat de Vader
verheerlijkt wordt (zie Math 5:13-16). Bij deze roeping is het uiteindelijk niet te doen om de belangen van de
gemeente maar om de eer van God.
Hoewel het apostolaat zich niet beperkt tot een afgegrensde doelgroep, heeft het plaatselijke
evangelisatiewerk wel een bepaalde doelgroep als prioriteit voor ogen, namelijk de groeiende groep
randkerkelijken van Genemuiden.

12.2. Zending
12.2.1.

Inventarisatie

De zendingscommissie weet zich vanuit haar doelstellingen verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:
a. het organiseren van tenminste 2 zendingsavonden per jaar
b. het organiseren van de zendingsdienst en de preekbespreking op zendingszondag
c. in samenwerking met de evangelisatiecommissie verzorgen van een toerustingsavond
d. financiële steun in de gemeente verwerven voor zendingsdoeleinden. Hier kan men denken aan de
bijzondere collectes die in de gemeente voor de zending worden gehouden, alsmede verkoopactiviteiten
zoals elk jaar het dagboekje ‘Een handvol koren’ (uitbreiding hiervan onder jonge gezinnen, 65-plussers en
via de Biestemerk)
e. via kerkblad, website en folders (m.n. rondzendbrieven) de gemeente op de hoogte houden, maar ook
bezinning bieden inzake zendingsvragen
f. verstrekken van een jaarabonnement op “Alle Volken” aan nieuw-ingekomenen en pasgehuwden
g. werven van vrijwilligers die zich willen inzetten voor het zendingswerk
h. het project in de gemeente handen en voeten geven door op zendingsavonden en andere gemeentelijke
activiteiten (bv. de gemeentedag) aanwezig te zijn met een informatiestand

12.2.2. Evaluatie
a.

de jaarlijkse zendingsavonden verlopen goed, de belangstelling is wisselend. Het is wel eens lastig om een
locatie te bespreken
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b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

de preekbespreking verloopt wat betreft inhoud en organisatie prima. De belangstelling van de jeugd is erg
matig. Het gevoel bestaat dat, wil je nog jongeren boeien, de vorm aan allerlei eisen moet voldoen. De
indruk bestaat dat de preekbespreking als vorm daarom niet voldoet.
de zendingsdienst krijgt niet altijd in alle diensten aandacht, bv. in de Hervormde kerk wel en in de Meente
niet. Wil je gemeentebreed zijn, dan zou het overal aandacht moeten krijgen.
de gezamenlijke toerustings-avonden komen de laatste jaren niet van de grond.
de gemeente draagt financiëel goed bij. Hoe positief en noodzakelijk dit ook is, het getuigt niet per
definitie van betrokkenheid, want op deze manier bijdragen kan ook een manier zijn om je van verdere
inzet te onthouden.
er is aandacht voor publiciteit, de rondzendbrieven liggen regelmatig in de kerk en vinden aftrek. Bezinning
krijgt gestalte via preekbespreking en toerustingsavonden, maar via onze publiciteit komt dit niet zo uit de
verf.
het verstrekken van jaarabonnementen wordt ruim gewaardeerd, getuige hef feit dat abonnementen vaak
verlengd worden na een jaar. We hebben er geen beeld van, of en hoe het zendingsblad wordt gepromoot
bij nieuw-ingekomenen en huwelijken, omdat we dit niet zelf verzorgen.
de laatste tijd zijn veel vrijwilligers benaderd, maar blijkbaar willen weinig mensen werkelijk actief
betrokken zijn. Dit kan ook komen door te veel onduidelijkheid over het werk van de zendingscommissie.
inzake het project gebeurt er wel iets mee, maar we vinden het nog te weinig.

12.2.3. Invloeden
Voorheen was de fam. Biersteker vanuit Genemuiden in Peru, waardoor zending een concreet gezicht kreeg in
de gemeente. Na hun vertrek lijkt ook de betrokkenheid binnen de gemeente deels te zijn vertrokken.

12.2.4. Beleidsvoornemens
a.

b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.

stimuleren betrokkenheid bij de zending willen we gestalte geven door komend jaar zending zo dicht
mogelijk bij de gemeenteleden te brengen. In dit kader willen we onderzoeken of er op termijn de
mogelijkheid is om zelf (i.s.m. de GZB) iemand uit te zenden. Het mooiste zou zijn als we zelf uit de
gemeente een zendingsechtpaar of zendingsarbeider kunnen recruteren. De zendingscommissie wil een
traject bedenken om dit laatste te realiseren of in elk geval te stimuleren. Hierbij gaat het om twee pijlers:
faciliteren (wat kan/wil de gemeente opbrengen voor een werker uit eigen gemeente ) en het
zendingswerk promoten (dit heeft te maken met o.a. roeping. De zendingscommissie kan hierover de
gemeente informeren, de toerustings-avonden hierop afstemmen, maar ook de predikant stimuleren in de
verkondiging dit roepingsgbesef aan te wakkeren). Een andere optie is een samenwerkingsverband met
andere gemeenten in de regio te zoeken om tot een gezamenlijke uitzending te komen
zendingsavonden in de gemeente gaan we vroegtijdiger inplannen om locatie’ s te kunnen vastleggen
(beste moment is het jaarlijkse datum-overleg)
om organisatorisch meer duidelijkheid te krijgen gaan we een reglement opstellen, waarin o.a. een rooster
van aan- en aftreden v.d. diverse functies
binnen de vergadering gaan we de vorm van de preekbespreking onderzoeken en eventueel bezinnen over
alternatieve vorm voor de zendingszondag, meer afgestemd op jongeren (bijv. ipv bespreking een
voorlichting met Powerpoint oid). In verband hiermee willen we de jongerenwerker een keer op de
vergadering uitnodigen voor advies
er wordt weer contact gezocht met de evangelisatiecommissie om gezamenlijke toerusting inhoud en
vorm te geven
er wordt contact gezocht met de bezoekdames om te informeren naar de verspreiding / ontvangst van het
zendingsblad bij nieuw-ingekomenen
om vrijwilligers voor het zendingswerk in de gemeente te promoten, zoeken we meer mogelijkheden tot
voorlichting en bezinning. Het ‘stimuleringstraject’ (zie 1e punt) biedt voldoende aanknopingspunten om
zending op kerkenraadsniveau aan de orde te stellen. Op de belijdeniscatechese is vaak meer aandacht
voor jeugdwerk en diaconaat, en niet voor zending. We willen ook daar, maar bijv. ook op de gewone
catechese de aandacht voor zending graag concreet maken
Het voorgaande maakt het bieden van een goede voorlichtingsfolder over het werk van de commissie
noodzakelijk. Hierin wordt actie ondernomen
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12.3. Evangelisatie
12.3.1.

Samenstelling van de commissie

Er is een evangelisatiecommissie bestaande uit de evangelisatieouderlingen van beide wijken, waarvan 1 de
voorzitter is, algemene leden en een secretaresse. Er wordt gestreefd naar een gevarieerde groep met
verschillende gaven en talenten die ingezet kunnen worden om de doelstellingen van de commissie te
verwezenlijken. Er wordt minimaal 1x in de 2 maanden vergaderd. Dit is afhankelijk van de activiteiten. De
vergadering wordt geopend met een stukje toerusting en afgesloten met gebed.

12.3.2.

Missie

Het stimuleren en ondersteunen van het vervullen van de missionaire roeping van de
Hervormde gemeente van Genemuiden. En toenadering tot buiten- en randkerkelijken.

12.3.3. Doelstellingen
1. Gemeenteleden bewust maken van hun missionaire roeping, dat is het evangelie uit te
dragen.
2. Het adviseren van de kerkenraad in het opstellen van het missionaire beleid.
3. Het toerusten en ondersteunen van gemeenteleden in hun persoonlijke roeping tot het
uitdragen van het evangelie.
4. Het verstrekken van evangelisatiemateriaal en -methoden binnen de gemeente om de
gemeenteleden te faciliteren in het uitvoeren van hun persoonlijke roeping tot
verkondiging van het evangelie.
5. Het verzorgen van promotionele activiteiten aangaande het evangelisatiewerk.
6. Uitbreiden van laagdrempelige diensten

12.3.4. Visie
Iedere gelovige heeft een persoonlijke roeping tot het uitdragen van evangelie. In zijn daden
en woorden dient de gelovige een getuigenis voor de wereld te zijn. Iedere gelovige geeft dit
getuigenis op een voor hem of haar unieke manier, maar allen in liefde en bewogenheid voor
de naaste. In deze tijd van massamedia vol prikkels en informatie is juist het persoonlijke
contact de manier waarmee vertrouwen gewonnen kan worden en de boodschap van het
evangelie overgebracht kan worden. Zodra er een vertrouwensband bestaat en er enige
interesse is ontstaan naar het christelijk geloof moet er een mogelijkheid zijn op een
vrijblijvende manier meer te leren over dat geloof. Hiervoor moeten zogenaamde tweede lijns
evangelisatie methoden beschikbaar gesteld worden. Hieronder verstaan we vrijblijvende
activiteiten die buiten- en randkerkelijken bekend maken met de basis van het christelijk
geloof. Mocht iemand na verdere introductie dan het verlangen hebben gekregen zich nog
verder te verdiepen en/of een plaats in de gemeente in te nemen dient er voldoende
ondersteuning te zijn. Dit is de zogenaamde derde lijns evangelisatie. Beide in tweede- en
derde lijns evangelisatie wordt het relatie aspect niet vergeten, maar vormt juist de
verbindende factor in de verschillende fasen van het evangelisatie proces. Zodra mensen zich
bij de gemeente aansluiten is het belangrijk dat ze opgenomen worden als volwaardig
gemeentelid.
Belangrijk is dat de gemeente als geheel zich bewust is van haar roeping tot verkondiging van het
evangelie. Niet alleen de dominee, kerkenraad of evangelisatiecommissie is verantwoordelijk voor het
missionaire karakter van de gemeente, maar ieder gemeentelid afzonderlijk en alle gemeenteleden met
elkaar. Binnen Bijbelstudies, preken en publicaties in de gemeente dient regelmatig aandacht besteed te
worden aan deze roeping. Alle gemeenteleden en in het bijzonder de kerkenraad dienen kritisch te kijken
naar de heersende traditie en deze te toetsen aan het missionaire karakter van de gemeente.
Gemeenteleden die inleidingen, preken of publicaties voorbereiden moeten zich constant bewust zijn van
de eisen aan verstaanbaarheid en relevantie ten opzichte van buiten- en randkerkelijken. Toch mogen deze
afwegingen in geen geval gemeenteleden er toe brengen het Woord van God in verkondiging en praktijk
te kort te doen. Ook betekent het niet dat er minder ruimte voor diepgang of waardevolle traditie zou
zijn, deze moeten echter afgewogen worden tegen en het liefst geharmoniseerd worden met de
missionaire doelstellingen van de gemeente.
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12.3.5. Beleid
Bezoekwerk
Bezoeken buiten- en randkerkelijken
De adressen van randkerkelijken worden tenminste eens per twee jaar bezocht door de desbetreffende
wijkouderling. Doel is het contact met deze doelgroep onderhouden en ze betrekken bij de boodschap van het
Evangelie. Ook wordt op andere manieren contact gezocht met deze adressen, bijv. via uitnodiging voor
samenkomsten en rond pastorale situaties. Bij jubilea gebeurt dit door de predikant/wijkouderling. Wanneer
bezoek van de wijkouderling niet gewenst is, wordt het adres terug gegeven in het adressenbestand van de
evangelisatiecommissie.
Bezoeken boot-toeristen
Via het zoeken van contact met boottoeristen die aanmeren in de havens van Genemuiden wordt gestalte
gegeven aan een stukje gastvrijheid namens de kerken. Dieper doel is het in gesprek komen over het Evangelie
waar ook een uitnodiging tot kerkbezoek deel van uitmaakt. Dit stukje bezoekwerk wordt in de zomermaanden
door vrijwilligers namens verschillen kerken uit Genemuiden gestalte gegeven. Een lectuurpakket wordt daarbij
gratis aangeboden

Kringwerk
ABC-kring
Om rand- en buitenkerkelijken te betrekken bij de inhoud van het christelijk geloof worden laagdrempelige
kringactiviteiten in de huiskamer ontplooid. Het huidige beleid kent een ABC-kring die een kennismaking met
de basis van het christelijke geloof inhoudt. Het materiaal van Emmaüs is hierbij leidraad. Het doen van
belijdenis geldt als uiteindelijk doel in het leertraject.

Presentie
Open kerk
Evenementen in Genemuiden bieden aanknopingspunten voor evangelisatiewerk. Met name via een
activiteitenprogramma vanuit een geopende kerk op dergelijke dagen wordt met een uitnodigende houding
gestalte gegeven aan deze presentie. Momenteel wordt een dergelijk programma georganiseerd op de
Biestemerk en Genemusiment. Op deze dagen worden mensen en middelen ingezet met als doel in gesprek te
komen over het Evangelie.
e

Zangdiensten 2 feestdagen
e
Tijdens de 2 feestdagen zijn er zangdiensten in de kerk. Dit zijn laagdrempelige diensten waarbij
gemeenteleden mensen uit kunnen nodigen die niet of nauwelijks bekend zijn met het evangelie.
TEA en VBK
Tijdens deze zomeractiviteiten zijn we met een lectuurtafel aanwezig.

12.3.6. Communicatie
Lectuur
De commissie benut mogelijkheden van lectuurverspreiding om op deze wijze het Evangelie te communiceren
en informatie over activiteiten te verspreiden. In dit kader wordt bijvoorbeeld jaarlijks rond Kerst het blad
Manna (i.s.m. andere Genemuider kerken) gemaakt. Verder worden folders en flyers voor diverse doeleinden
en doelgroepen gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de paaskaart. Deze kaart krijgen alle gemeenteleden
waarmee ze weer andere mensen kunnen uitnodigen voor de diensten rondom Pasen.
Publiciteit
Internet vormt voor een groeiend aantal mensen hét informatiemedium. Voor de doelgroepen van het
evangelisatiewerk én voor de kerkelijke achterban gebruiken we de website van de gemeente en facebook in
eerste instantie als informatievoorziening. Ook worden kerkdiensten en andere activiteiten gepubliceerd via
kranten en andere websites
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12.3.7. Missionaire toerusting
De evangelisatiecommissie stimuleert in de gemeente de bezinning rond haar missionaire roeping. Onderdelen
hiervan zijn:
• Kerk op zondag – Erediensten en bijzondere diensten moeten zo toegankelijk mogelijk zijn voor
iedereen.
• Kerk op maandag – Door middel van toerustingsavonden worden gemeenteleden toegerust in hun
roeping het evangelie uit te dragen naar bijvoorbeeld collega’s, familie en netwerk.

13. Kerk en Israël
13.1.

Visie

De kerkenraad stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de innige en onopgeefbare
verbondenheid met Israël, als het door God uitverkoren volk in het verleden, heden en in de toekomst. Deze
verbondenheid vindt haar grond in het Woord van God.
Romeinen 9-11 is fundamenteel voor de wijze waarop wij Israël moeten verstaan m.b.t. de verkiezing van
Israël, de afwijzing van Israël, de toekomst van Israël en de relatie tussen heiden-christenen en Israël. Uit het
bovengenoemde blijkt overduidelijk dat de kerk zichzelf niet kan en mag zien als in de plaats van Israël
gekomen.
Op vele plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de trouw van God aan Israël, ondanks de ontrouw van
Israël. Het is van groot belang dat we als gemeente beseffen dat het herstel van het land en van het volk Israël
én het geestelijke herstel van Israël uiteindelijk het werk van God Zelf is.
Het is belangrijk dat onze predikanten, kerkenraadsleden en gemeenteleden de mogelijkheid hebben om zich
toe te kunnen rusten en te verdiepen in de materie rondom Kerk en Israël.
Naast de verantwoordelijkheid die predikanten en kerkenraadsleden hebben om de gemeente hierin voor te
gaan ontvangt de gemeente hierbij ondersteuning van een werkgroep Kerk en Israël.

13.2.

Inventarisatie beleid

In onze kerk is een werkgroep Kerk en Israël in functie.
Haar opdracht is de bestudering van het onderwerp Kerk en Israël en het bewust maken van de
gemeente inzake haar unieke verbondenheid met Israël.
Haar opdracht is tevens om de voortdurende en steeds scherper wordende, vaak onterechte negatieve
publiciteit over Israël weg te nemen bij de gemeenteleden en daar tegenover ook positieve publiciteit te
brengen.
Onder Israël verstaan wij het Israël dat wij ontmoeten in de Heilige Schrift en van daaruit in de geschiedenis tot
op vandaag.
De werkgroep vergadert 2 tot 3 keer per jaar.
De kerkenraad acht het van belang dat er binnen onze eigen wijkgemeenten regelmatig aandacht wordt
besteed aan het thema Kerk en Israël.

13.3.

Evaluatie beleid

Geregeld wordt er in onze gemeente aandacht gegeven aan Israël in de voorbede; zo ook door middel van de
prediking. Ook zijn er diverse avonden geweest waarin (de toekomst van) Israel centraal stond, zoals:
-

Sprekers van Christenen voor Israël
Sprekers van Messiasbelijdende Joden
Sprekers uit Israël
Voorlichting over de Israëlische feestdagen
Zangavonden met spreker
Voorlichting in Ons Kerkblad

Verder wordt 1x per jaar op Israëlzondag het blad “Israël actueel” uitgedeeld en is er bij de diverse
bijeenkomsten gelegenheid tot koop van Israël producten.
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13.4.

Invloeden op het beleid

Israel is voor veel gemeenteleden toch iets wat letterlijk en figuurlijk ver van hen vandaan staat
Aan de andere kant zijn er ook diverse gemeenteleden die hevig geïnteresseerd zijn in Israël.
Door de veelheid van informatie over Israël valt het niet mee om zich een juiste visie op Israël te vormen.

13.5.

Beleidsvoornemens

Wij denken concreet aan de volgende activiteiten:
a. Vragen om in de prediking aandacht te besteden aan de hierboven omschreven verbondenheid, hoe de
houding van de kerk ten opzichte van Israël dient te zijn en het belang hiervan; in het bijzonder valt
daarbij te denken aan Israëlzondag (1ste zondag van oktober);\
b. Het vragen van regelmatige en concrete voorbede voor Israël binnen de erediensten
c. Aandacht geven aan de band tussen Joodse en Christelijke feestdagen.
d. Vragen om aandacht voor Israël binnen de catechesegroepen, de vrouwenverenigingen, de
mannenvereniging, de jeugdclubs en de Bijbelkringen. Dit kan d.m.v. het geven van lezingen, het houden
van inleidingen, het leren en zingen van Joodse liederen, het houden van excursies naar het centrum van
CvI te Nijkerk., video, foto´s en film.
e. Het Kerkblad gebruiken als middel om de gemeente te informeren.
f. Ondersteuning diaconale projecten in Israël.
g. Contactbeoefening (Messiasbelijdende) Joden in Israël

13.6.

Uitvoering beleid

De werkgroep dient er op toe te zien dat de hierboven genoemde beleidsvoornemens worden uitgevoerd en
verstrekt hiervoor, indien nodig, de benodigde informatie.
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14. Organisatie en Beheerzaken
14.1.

Visie

Het college van kerkrentmeesters is, naar de bepalingen van de kerkorde, de ordinanties en
de plaatselijke regeling, belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente in zijn
geheel, voor zover niet van diaconale aard. In overeenstemming met de bepalingen van de kerkorde en
ordinanties is het college voor de uitvoering van haar taak verantwoording schuldig aan de algemene
kerkenraad.
Deze middelen worden door de gemeenteleden ter beschikking gesteld in de vorm van o.a. collecten en de
vrijwillige kerkelijke bijdrage. Als college willen we met deze middelen verantwoord omgaan en zodoende deze
middelen efficiënt en nauwgezet inzetten om zo het gemeentewerk financieel mogelijk te kunnen maken.
In de Bijbel staan ook een aantal zaken genoemd over de afdracht aan de kerk t.b.v. het beheer van de kerk, de
zogenaamde tienden (10% van de inkomsten afdragen aan de kerk, voor tegenwoordig zou dat betekenen dat
er meer dan voldoende middelen aan de kerk beschikbaar worden gesteld).
“Van heel de opbrengst van u zaad, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel
geven. Voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten
wonen, moet u de tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie, en de eerstgeborenen van uw
runderen en van uw kleinvee eten, om de HEERE, uw God, te leren vrezen, alle dagen ” Deuteronomium 14:2223
“En zie, aan de nakomelingen van Levi heb Ik alle tienden in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding voor
hun dienst, die zij verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting.” Numeri 18:21
“ Alle tienden van het land, zowel van het zaaigoed van het land als van de vruchten aan de bomen, zijn voor de
HEERE bestemd. Ze zijn heilig voor de HEERE. Maar als iemand toch een deel van zijn tienden vrijkoopt, moet hij
het vijfde deel ervan daaraan toevoegen En alle tienden van runderen en kleinvee, van alles wat bij de
telling onder de staf doorgaat, het tiende is heilig voor de HEERE. Men mag niet onderzoeken of het goed is of
slecht, en men mag het niet omruilen. Als men het toch omruilt, dan is zowel dit dier als wat daarvoor
omgeruild is, heilig. Ze mogen niet vrijgekocht worden. Dit zijn de geboden die de HEERE Mozes gegeven heeft,
voor de Israëlieten, op de berg Sinaï.” Leviticus 27:30-24

14.2.

Inventarisatie van het beleid

14.2.1.

Samenstelling van het College

Het college van kerkrentmeesters is samengesteld uit zes ouderling kerkrentmeester van de gemeente en de
door de Algemene Kerkenraad benoemde vier kerkrentmeesters. Conform het plaatselijk reglement is het
aantal leden bepaald op tien. Binnen het college is een duidelijke taakverdeling en zijn de taken verdeeld
binnen een aantal commissies, namelijk administratief, communicatie, facilitair en personeel.

14.2.2.

Beheer van de gebouwen

Door het College van kerkrentmeesters worden vijf in eigendom van de gemeente zijnde gebouwen beheerd:
! Kerk
Kerkplein 1
! Hervormd Wijkgebouw
Pr. Julianastraat 18
! Pastorie wijk 1
Langestraat 6
! Pastorie wijk 2
Leeuwerik 7
! Hervormd Centrum
Stuivenbergstraat 51
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Kerk
Dit gebouw bestaat uit een kerkruimte, de bijgebouwen en de toren. De toren is eigendom van de gemeente
Zwartewaterland. Het geheel is verder eigendom van onze kerkelijke gemeente. De kerk heeft een capaciteit
van ± 1.200 zitplaatsen. Het doel van de Kerk is dat er naast de erediensten op zondag ook rouw en
trouwdiensten plaatsvinden. Ook kunnen er activiteiten als zangdiensten, oefenen met bovenstem, christelijke
koor- en orgelconcerten worden georganiseerd. Voor niet genoemde zaken is toestemming van het college
nodig. Het bijgebouw de “Garfkamer” dient met beperkte kosten te worden geoptimaliseerd.
Hervormd Wijkgebouw
De kerkzaal heeft een capaciteit van ± 250 zitplaatsen. Daarnaast is er een vergaderruimte.
Door de ingebruikname van het verbouwde Hervormd Centrum staat het gebouw leeg en te koop. We zullen
ons inspannen het gebouw te verkopen of anders ter verhuren. De eventuele verkoopopbrengst zal worden
gebruikt voor aflossing van de schuld.
Pastorieën
Het meer-jaarlijks onderhoud zal volgens de onderhoudsplanning worden uitgevoerd.
Hervormd Centrum
Doel van het Hervormd Centrum is onderdak te bieden aan het verenigingswerk , het houden van kerkdiensten
en andere bijeenkomsten van de gemeente. De kerkzaal is geschikt voor bijeenkomsten tot +/- 750 personen.
Daarnaast wordt het centrum verhuurd voor bijeenkomsten, cursussen, bruiloften etc. Er is een
horecavergunning. De bijeenkomsten dienen te voldoen aan de voorwaarden uit de verhuurovereenkomst.

14.2.3.

Gebruik kerk en Hervormd Centrum

De kerk is in principe alleen beschikbaar voor het houden van erediensten, en ook rouw- en trouwdiensten.
Soms wordt het gebruik van de gebouwen gevraagd voor andere bijeenkomsten. Toestemming wordt eerst
gegeven wanneer dit in overeenstemming is met het doel van de gebouwen. De ‘Richtlijnen gebruik kerkelijke
gebouwen’ en/of de ‘Huurovereenkomst’ dienen hierbij als leidraad. In ieder geval wordt geëist dat de
gebruiker zorgt voor de aanwezigheid van bevoegde EHBO’ers en/of BHV’ers.
Voor eigen verenigingen is het gebruik gratis. Voor gebruik door derden worden jaarlijks de tarieven
vastgesteld.

14.2.4.

Veiligheid

Voor de kerk, het wijkgebouw en het Hervormd Centrum zijn door de burgerlijke gemeente
gebruiksvergunningen verleend. Het Hervormd Centrum en Hervormd Wijkgebouw voldoen nu aan de
wettelijke gestelde eisen.
Een BHV-plan is aanwezig, naast geschoolde kosters bestaat er een team van vrijwillige BHV-ers.

14.2.5.

Financiën

De financiën van de gemeente blijven een bron van aanhoudende zorg. Er is sprake van een dalend aantal
gemeenteleden.
Ontwikkeling van een visie en aanpak om de bewustwording van de financiële verantwoordelijkheid van de
gemeenteleden is in gang gezet.
De waarde van de collectebonnen wordt tweejaarlijks aangepast en de indicatiebedragen voor de kerkelijke
bijdrage worden jaarlijks geïndexeerd.

14.2.6.

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt op het kerkelijke bureau bijgehouden. Dit wordt gedaan m.b.v. LRP, het landelijk
systeem van de Protestante Kerk in Nederland. Er wordt gewerkt aan een verdere optimalisatie van de
inrichting en het gebruik, zodat LRP een hulpmiddel kan zijn de voor te nemen keuzes in de uitvoering van
beleid binnen de gemeente, met name m.b.t. het groeiende aantal rand- kerkelijken.
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14.2.7.

Kerkblad

Het kerkblad wordt uitgegeven in samenwerking met de omliggende gemeenten. Met uitzondering van de
vakantieperioden verschijnt dit blad tweewekelijks. Eindredacteur voor onze gemeente is één van de
predikanten of ambtsdragers. In het bestuur zit namens elke deelnemende gemeente een afgevaardigde.
De kosten kunnen tot op heden worden bestreden uit de opbrengsten van de abonnementsgelden, deze
worden door het samenwerkingsverband “Ons Kerkblad” zelf in rekening gebracht bij de abonnees. Om de
prijs en dus ook de drempel voor abonnees zo laag mogelijk te houden zullen de kosten goed worden bewaakt.

14.2.8.

Uitzending van kerkdiensten en bijeenkomsten

Voor de uitzending van de traditionele kerkradio wordt gebruik gemaakt van twee zenders (kerk en Hervormd
Centrum). Ontvangst is mogelijk door een door de kerk verhuurde ontvanger of een eigen scanner. M.b.t. het
aantal andere uitzendingen (buiten de kerkdiensten) moet worden opgelet dat dit binnen de verkregen
vergunning blijft. Abonnees betalen maandelijks middels automatische incasso een bedrag, al dan niet
inclusief de huur van de ontvanger, daarvoor ontvangen zij thuis alle liturgieën van bijzondere diensten en
bijeenkomsten. Op vrijwillige basis is bij de meeste luisteraars een collectebusje geplaatst waarin zij
collectebijdragen kunnen doen, dit wordt elk kwartaal opgehaald.
In 2015 is het mogelijk geworden de kerkdiensten via internet te beluisteren en ook te bekijken, zowel live als
later. Indien gewenst kunnen gemeenteleden een speciaal kastje bestellen waarmee ze op de TV de kerkdienst
kunnen zien.
Een protocol m.b.t. wat wel en niet in de kerkdienst in beeld wordt gebracht is hiervoor opgesteld. In de
komende tijd moet nog een en ander worden geoptimaliseerd op het gebied van techniek alsmede
gebruiksvoorwaarden en- mogelijkheden. Met name moet de aandacht uitgaan naar een bijdrage door de
gebruikers in de kosten die de kerk maakt voor deze faciliteit.

14.2.9.

Website

In 2015/2016 is de website (www.hervormdgenemuiden.com) vernieuwd. De site is toekomstbestendig,
makkelijk in gebruik en goed leesbaar op bijvoorbeeld de tablet en mobiele telefoon.
De website wordt door vrijwilligers onderhouden. Het beheer hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van
het college van kerkrentmeesters.
Op de website vindt u alle actuele informatie over de kerkdiensten, de activiteiten van de clubs en
verenigingen, de agenda en het laatste nieuws. Toegang tot de kerkomroep (Live luisteren en meekijken) gaat
ook via de website.

14.2.10.

Predikanten

Momenteel zijn er twee predikantsplaatsen binnen onze gemeente. Op basis van de financiële prognoses is de
verwachting dat hierin in de eerstkomende jaren geen wijzigingen zullen optreden. Bij een vacante periode is
het beleid een tijdelijk pastoraal medewerker in te schakelen.

14.2.11.

Personeelsvoorziening en vrijwilligers

Er zijn meerdere personen die een dienstverband met onze gemeente hebben. Dit betreffen een tweetal
kosters, een administratief medewerkster, twee kerkelijk werkers en een aantal schoonmaaksters, alle hebben
een part- time dienstverband. Verder is in samenwerking met de andere plaatselijk kerken een pastoraal
medewerker in dienst t.b.v. relationele- en psycho-pastorale hulp. Als gevolg van verschuivingen in grootte en
samenstelling van onze gemeente zal er voortdurend een afweging van inzet en verdeling van taakgebieden
alsmede de daaraan verbonden kosten moeten plaatsvinden. Daarin initieert het college van kerkrentmeesters
om dit met andere geledingen te bespreken.
Er zijn een aantal organisten aangesteld voor m.n. de begeleiding van de kerkdiensten. In de gemeente zijn een
groot aantal mensen actief bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten, almede hen die (op afroep)
zorgen voor het rondbrengen van kerkelijke post, verjaardagbusjes enz. enz.

14.2.12.

Kerkelijk bureau

Op het kerkelijk bureau wordt de (financiële) administratie bijgehouden en de collectebonnen uitgegeven. De
(financiële) administratie wordt verzorgd door de administratieve medewerkster en daartoe aangewezen
kerkrentmeesters.
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14.2.13.

Archief

Het beheer van het archief valt onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. Er
worden papieren archiefstukken opgeslagen, maar steeds meer documenten worden digitaal vervaardigd,
waarbij tevens gebruik gemaakt wordt van opslag in een zgn. Cloud .
Het archief bevindt zich voor wat betreft de essentiële stukken in de kluis bij de Kerk. Voor het professioneel
bewaren en registreren van het historisch archief van de gemeente en de kerkelijke verenigingen is de
voorbereiding gestart om dit onder te brengen bij het Historisch Centrum Overijssel.

57

16. Bijlagen beleidsplan
Bijlage 1 – preambule en convenant Alblasserdam
Preambule
De orde en de tucht in de kerk
Wij geloven dat, hoewel het nuttig en goed is dat de regeerders van de kerk onderling een vaste orde instellen en
handhaven om het lichaam van de kerk in stand te houden, zij zich er toch voor moeten wachten af te wijken van wat
Christus, onze enige Meester, ons geboden heeft.
Daarom verwerpen wij alle menselijke bedenksels en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en
daardoor het geweten te binden en te dwingen, op welke wijze dan ook. Wij aanvaarden dus alleen wat kan dienen om
eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren, en allen te doen blijven bij de gehoorzaamheid aan God. Hiervoor is
vereist de uitsluiting uit de gemeenschap van de kerk overeenkomstig Gods Woord, en wat daarmee verbonden is.
(De Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 32)
De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijke leven. De gemeente weet zich gebonden aan de drie
oecumenische symbolen van de Kerk en de drie formulieren van enigheid. Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit
belijden weerspreekt.”
© Classicale vergadering van Alblasserdam
Preambule bij het Convenant op basis van beleidsplan.
Het Convenant op basis van beleidsplan is vastgesteld door de classicale vergadering van Alblasserdam in de Nederlandse
Hervormde Kerk, 13 maart 2003

De kerkenraad van wijkgemeente I en 2 van de Hervormde Gemeente Genemuiden verklaart dat zij haar plaats inneemt in
de Protestantse Kerk in Nederland op basis van het Convenant van Alblasserdam. In overeenstemming met dit convenant
zullen we de kerk blijvend aanspreken op Schrift en Belijdenis.
Convenant van Alblasserdam
1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de zuivere prediking van
het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar
het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. Als kerk, geboren uit de gereformeerde
tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van
Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen
Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk van God
gedoopt te wezen.
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft
in-gesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle
ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich
niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door
wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met
de Heilige Geest.
5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig
heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de
kerkenraad op Bijbelse (d.w.z. liefdevolle) wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.
6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als predikant of kandidaat tot de heilige dienst
toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk
wensen te die-nen met het Evangelie van Jezus Christus. Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is,
levend overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door
verwereldlijking. Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse
volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods.
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Bijlage 2 – beleid trouwen na samenwonen

Thema:
Voorstel nr.:
Datum:
Status:

Trouwen na samenwonen
3
maart 2015
akkoord voor wijkkerkenraden

Toelichting:
Er wordt een aanvraag ingediend via één van de predikanten of via de kerkelijke gemeente voor een kerkelijk huwelijk.
Op het moment woont het stel samen.

Bijbelse motivatie\lectuur\studies:
Zie brochure nr. 12 over Trouwen of samenwonen van de Gereformeerde Bond (bijlage)
Kansen & bedreigingen:
X Is er al eerder sprake geweest van een huwelijk (scheiding) of samenwonen met anderen?
X Is men opgegroeid met het christelijk geloof of juist helemaal niet ?
Opinie Algemene Kerkenraad:
X Een pastorale benadering op zijn plaats.
Een pastorale benadering betekent ook duidelijkheid:
Overwegingen
•
Eén van de meest belangrijke keuzes in het leven is de keuze van een man of vrouw met wie men het leven
wil delen
•
Het huwelijk heeft vanuit de bijbel het karakter van een verbond (waarbij 3 aspecten voluit meespelen (Gen.
2:24) : 1) Vader en moeder verlaten 2) Hechten aan de ander 3) Eén vlees zijn
•
Hoe verschillend in de culturen en door de tijd ook het huwelijk is en werd gevierd, altijd was er sprake van
een publiek gebeuren waarbij anderen getuige waren van de afgelegde beloftes om elkaar trouw te beloven tot de
dood.
•
Een belangrijk verschil tussen samenwonen en trouwen is:
Belofte van liefde en trouw in het publiek (ook ter verantwoording) ontbreekt. Men probeert de relatie uit voor een
tijd en kan als het niet bevalt vrij eenvoudig weer uit elkaar. Dit strookt niet met Gods bedoeling van blijvende liefde
en trouw tot de dood scheiding maakt.
•
Daarom kunnen we als kerkenraad het samenwonen bijbels gezien niet accepteren.
•
Een kerkelijk huwelijk voor stellen die samenwonen wordt daarom niet toegestaan.
•
De betreffende wijkkerkenraad (waar de aanvraag is ingediend) zal bij monde van de predikant en/of
(wijk)ouderling gesprekken aangaan om dit duidelijk te maken. Pastoraal betekent het wel dat er openingen zijn
richting een kerkelijk huwelijk indien:
o
Er tijdig wordt ingezien, dat de huidige situatie (samenwonen) principieel niet bijbels verantwoord is?
o
Welke rol heeft berouw en schuldbesef in het geheel bij beiden?
o
Het samenwonen wordt teruggedraaid ruim voor de huwelijksdatum doordat één van de 2 tijdelijk elders gaat
wonen
Voorstel aan wijkkerkenraden:
Het voorstel van de algemene kerkenraad wordt door de WK geaccordeerd
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Bijlage 3 – Het houden van een Sing-Inn
1.
Criteria:
6 diensten in 2 jaar. 2 door eigen predikant – 1 door kerkelijk werker
Rest (3 beurten) worden ingevuld door Evangelisatie commissie (Predikanten of bevoegde kerkelijk werkers uit
de kring van de GB (Contact hierover met moderamen AK)
2.
Het houden van een Sing-Inn (Dit is ook de naam die eraan gegeven wordt ter onderscheid van de
bestaande zangdiensten)
Plaats: Hervormd Centrum
Lengte: ca. 1 uur
Tijdstip: In de zomertijd wanneer er avonddiensten zijn beginnen de Sing-inns om 17.00 uur.
In de wintertijd wanneer er middagdiensten zijn beginnen de Sing-inns om 18.00 uur.
3.
Vanuit kernteam wordt in overleg met degene die de meditatie doet gekeken naar thema en invulling
van de liederen. Het gaat om goede herkenbare thema’s met een duidelijke heldere bijbelse boodschap.
Er kan gebruik gemaakt worden van de oude Op Toon Hoogte (OTH) of de nieuwe OTH
Er kan gebruik gemaakt worden van de beamer.
4.
Vanuit kernteam worden voor de Sing-inns zoveel mogelijk (verschillende) jongeren ingeschakeld:
Te denken valt aan schriftlezing, geloofsbelijdenis, liederenkeus, muziek (Muziekgroep, Hans Bosman,
Annemarie Bakker en Jonathan en anderen. Het liefst jongeren uit de eigen gemeente), gedicht, persoonlijk
getuigenis.
Het kernteam zorgt voor muzikale begeleiding (organist / pianist) wanneer nodig.
5.
Een Sing-inn betekent dat de nadruk niet ligt op een concert, maar op het samen zingen. Voorkeur
heeft om zoveel mogelijk in het Nederlands te zingen, als er Engels wordt gezongen, is vertaling belangrijk.
Voor komend jaar zijn de volgende Sing-inns gepland:
e
1 keer: 26 juni 2016 Tijdstip 17.00 uur Roger Klaver verzorgt de meditatie
e
2 keer: 2 oktober 2016 Tijdstip 17.00 uur Hulsman verzorgt de meditatie
e
3 keer: 13 november 2016 Tijdstip 18.00 uur
e
4 keer: 15 januari 2017 Tijdstip 18.00 uur Olie verzorgt de meditatie
e
5 keer: 26 maart 2017 Tijdstip 17.00 uur
6
Er is 1 collecte bij de uitgang voor zowel kerk als diaconie. Het mooist is als het diaconaal doel een
directe relatie kan hebben met het thema.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen te drinken. Voor vrijwilligers wordt gezorgd
vanuit het kernteam.
7.
Na 1 jaar volgt een evaluatie en naar de gemeente toe moet hier ook openheid in gegeven worden.
Afgesproken is dit verslag als ingekomen stuk richting beide wijkkerkenraden te sturen als een invulling van de
genomen besluiten m.b.t. de Sing-inns.

60

