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2

VOORWOORD
Ingevolge de ordinanties 4.7.1 en 4.8.5 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland is het de taak van de kerkenraad een beleidsplan op te stellen ter zake van het
leven en werken van de gemeente. In dit document worden het bestaande beleid en het
voorgenomen beleid ten aanzien van het werk in de gemeente en het functioneren van de
gemeente weergegeven. Tevens schrijft de kerkorde voor dat dit beleid telkens na vier jaren
wordt herzien na overleg met alle kerkelijke organen.
Aangezien de geldigheidsduur van het bestaande beleidsplan in 2011 verstrijkt, heeft een
commissie namens de kerkenraad overleg gehad met alle kerkelijke geledingen uit de
gemeente, om aan de hand daarvan een nieuw beleidsplan te schrijven. Het nieuwe
beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2011-2015.
Naast het bestaande beleid is het nieuw te ontwikkelen beleid weergegeven onder de kopjes
„beleidsvoornemens‟. Over nieuw beleid zal de gemeente, nadat de kerkenraad zich hierop
bezonnen heeft, via de kerkbode of via gemeenteavonden op de hoogte worden gesteld. Op
basis van deze bezinning zullen beleidsnotities worden opgesteld waarin de Bijbelse
fundering en andere argumenten worden opgenomen. Deze beleidsnotities berusten bij de
scriba van de kerkenraad.
De kerkenraad hanteert dit beleidsplan als werkdocument voor het leven en werken van de
gemeente onder het voorbehoud van Jacobus 4: Indien de Heere wil en wij leven zullen.
Besef
Daar waar in dit beleidsplan gesproken wordt over “onze gemeente” en daar waar wij als
kerkenraad en gemeente ons (ver-) binden aan geschriften, visies en andere uitgangspunten
dient dat plaats te vinden vanuit het volgende besef:
Het is niet “onze gemeente” maar de gemeente van Jezus Christus Zelf. Wij mogen
een stukje zijn van het grote Lichaam; Jezus Christus die Zijn Gemeente wereldwijd
vergadert.
Wij mogen ons verwonderen over de genadegaven en genadetijd die God in Christus
ons nog geeft in een tijd waarin de kerk in Nederland, de gemeenten en het
geloofsleven zich ogenschijnlijk steeds minder manifesteren en opgeslokt dreigen te
worden door de secularisatie.
Wij hebben dienend en volgend te handelen daar waar Christus ons een grote
verantwoording geeft over een deel van Zijn gemeente (zowel binnen de gemeente,
als ook buiten de gemeente).
Wij zullen en kunnen niet alles wat in dit beleidsplan geschreven staat als leidend en
bindend verklaren, maar ons bij voortduur, biddend en smekend (af)vragen wat Zijn
wil en Zijn weg is in deze apocalyptische tijd; dat wij door Zijn Geest geleid worden.
Wij hebben en houdend voortdurend voor ogen dat het niet om onze verlangens,
onze eer, onze “eigen-wijze” inzichten gaat, maar dat het gaat om de Eer van
Christus en het voortgaande getuigenis van de Blijde Boodschap.
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1. VISIE OP HET GEMEENTE-ZIJN
1.1 Onze gemeente in de PKN
Op 1 mei 2004 ontstond de Protestantse Kerk in Nederland als voortzetting van de
Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch
Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij deze fusie van kerken is door de
kerkenraad de als Bijlage 1 opgenomen verklaring aangenomen. Deze verklaring is een
uitvloeisel van een bij de synode van de Kerk ingediende en door die synode goedgekeurde
verklaring ten aanzien van de binding aan de gereformeerde belijdenis, te weten: De
Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger Catechismus, de Dordtse Leerregels en de
Catechismus van Genève.
Deze verklaring maakte het mogelijk onze plaats in te nemen als Hervormde gemeente in
het geheel van de Protestantse kerk in Nederland en is als zodanig ook nu nog van belang
voor het leven en werken van de gemeente.
Tevens weten wij ons gebonden aan de belijdenisgeschriften uit de vroeg-kerkelijke traditie:
Het Apostolicum, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.
De Hervormde gemeente van Schoonhoven rekent zich tot de modaliteit van de
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk.
1.2 Bijbelse Gemeentevisie
Naast andere beelden die de Bijbel gebruikt voor de christelijke gemeente is zij vooral het
lichaam van Christus. De instandhouding en de opbouw van de gemeente kan alleen dan
plaatsvinden als zij zich blijvend gebonden weet aan het Bijbelse fundament van apostelen
en profeten. Vanuit die grondslag weet zij zich geroepen tot opbouw van haar leden in het
allerheiligst geloof en tot het vervullen van haar roeping in de wereld door getuigenis en
dienst. De gemeente van Christus heeft daartoe Hem na te volgen die haar heeft gekocht
door Zijn bloed en die haar heeft geroepen tot getuige van Zijn Woord. Vanuit die hoge
roeping rust op de gemeente de plicht om, ondanks alle verscheidenheid, de eenheid van het
geloof te bewaren. In navolging van Christus‟ opzoekende liefde mogen in de gemeente geen
mensen buiten de boot vallen. Alle jongeren en ouderen worden opgeroepen met de hun
geschonken gaven actief te zijn in de gemeente. De kerkenraad ziet erop toe dat zoveel
mogelijk gemeenteleden worden ingeschakeld bij het vervullen van de roeping van de
gemeente.
1.3 Aspecten van gemeente-zijn
Aan het eind van Handelingen 2 wordt de gemeente geschetst zoals zij zich direct na haar
ontstaan liet kennen. Het gaat daarin om de Bijbelse elementen die behoren tot het wezen
van de christelijke gemeente en die daarom ook gelden voor de gemeente in de 21e eeuw. In
Handelingen 2 vers 41-47 vinden we de grondlijnen van de christelijke gemeente zoals zij
zich op zondag en door de week heeft te vertonen:
Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend
zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 42 En zij volhardden in de leer van de
apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. 43 En er
kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen
gedaan. 44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen
gemeenschappelijk; 45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden
die onder allen, naar dat ieder nodig had. 46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de
tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk
voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; 47 en zij loofden God en vonden
genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de
gemeente toe.
Hieronder worden de in dit Bijbelgedeelte genoemde aspecten van het gemeente-zijn
nader uitgewerkt.
1.3.1 De vierende of samenkomende gemeente
In het geciteerde Bijbelgedeelte komt het primaire belang van de prediking van het Woord
en de bediening van de sacramenten in de samenkomst van de gemeente van Christus, met
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name op zondag, naar voren. Dit vormt het hart van het gemeente-zijn. Daarbij staat de
viering van het heil in Christus voorop. Het gaat daarbij om de opbouw van de gemeente,
van jongeren en ouderen, maar ook om het getuigenis naar buiten toe. Dat vraagt een
heldere verkondiging van het Woord van God, die samengaat met een gelovige viering, die
uitmondt in gezamenlijke lofprijzing tot Gods eer.
1.3.2 De lerende gemeente
In de leer der apostelen (Hand. 2:42) zit het element van leren van elkaar en met elkaar in
een wederkerig en levenslang proces. Het gaat hierbij om een „samenscholen‟ rondom het
Woord. Oprechte gelovigen volharden in de leer van de apostelen. De Bijbelse leer, zoals die
tot ons komt in de verkondiging van het Woord en de kennis van de belijdenis van de Kerk
der eeuwen, maakt de gemeente weerbaar tegen onschriftuurlijke leringen en geeft haar
mogelijkheden het hoofd te bieden aan de vragen van het gewone leven en de ethische
dilemma's van deze tijd.
1.3.3 De biddende gemeente
Volharding in het gebed behoort, volgens het slot van Handelingen 2 vers 42 tot het wezen
van de gemeente van Christus. Zoals Jezus zelf bad, heeft Hij ook Zijn gemeente
opgedragen met en voor elkaar te bidden. Het gebed van de gemeente is tot verheffing van
Gods naam, tot uiting van dankbaarheid en tot het gelovig van God begeren al wat zij
behoeft. Evenals Christus gezeten is in Gods troon om voor Zijn gemeente te bidden, rust
ook op Zijn gemeente de opdracht de noden van de Kerk en de wereld in de voorbede te
brengen tot de troon van Gods genade.
1.3.4 De dienende gemeente
In de verzen 44 en 45 van Handelingen 2 wordt het onderlinge dienstbetoon binnen de
gemeente beschreven. Ieder ziet niet op dat wat van hem- of haarzelf is, maar ook op dat
wat van een ander is. Concrete zorg voor elkaar in materiële en immateriële zaken is eigen
aan de gemeente van Christus. Tevens kent een dienende gemeente de ontmoeting met en
de zorg voor de lijdende en hulpbehoevende naaste, dichtbij en ook ver weg. De gemeente is
geroepen gestalte te geven aan de Bijbelse opdracht tot naastenliefde.
1.3.5 De missionaire gemeente
De verzen 46 en 47 van Handelingen 2 laat de uitstraling van de christelijke gemeente naar
buiten zien. In woord en daad ging er een getuigenis van haar uit. Het is ook voor
de gemeente van vandaag een opdracht het Evangelie niet slechts binnen de muren van de
kerk te houden, maar een open houding naar de wereld te tonen in getuigenis en dienstbetoon. Zowel de kerkdiensten als de andere gemeenteactiviteiten moeten erop gericht zijn
dat rand- en buitenkerkelijken zich welkom voelen en eraan kunnen deelnemen.
1.4 Verbondenheid met Israël
Vanuit Gods verbond met het Oude Israël, lopen er via de gemeente van het Nieuwe
Testament door de geschiedenis van onze kerk lijnen naar onze tijd.
In het verbond met de Heere God had het volk Israël een bijzondere relatie met de Heere.
Deze relatie is gevormd en in het leven geroepen door de Heere God zelf. Door het sluiten
van het verbond is het een relatie geworden, waarbij de Heere zijn genade uitdeelt aan de
Verbondspartner. In een verbond bestaan altijd twee of meer partijen. Een relatie kan niet
van één kant komen, maar vraagt ook beantwoording. God wil dan ook dat Zijn volk Hem
kent en erkent; dat Zijn volk Hem dient. Dit wordt duidelijk weergegeven in de woorden van
Leviticus 26:12: “Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot
een volk zijn.”
Israël wordt door de Heere uitverkoren tot Zijn volk, maar wordt daarmee niet exclusief,
want de Heere wil juist dat Zijn volk tot heil van andere volken leeft. Vanuit Israël mag het
heil de wereld binnen stromen.
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2. LEVEN EN WERKEN VAN DE GEMEENTE VAN
CHRISTUS
2.1 De Kerkenraad
De kerkenraad is samengesteld uit de predikant, ouderlingen, diakenen en ouderlingkerkrentmeesters. De kerkenraad is een college van mannelijke ambtsdragers. In de
plaatselijke regeling wordt vastgesteld hoeveel broeders een bepaald ambt bekleden.
2.1.1 Verschillende colleges
De predikant, de pastoraal werker en de ouderlingen (niet zijnde kerkrentmeester) vormen
met elkaar het consistorie. De diakenen vormen het college van diakenen en de ouderlingkerkrentmeesters, samen met de lidmaat-kerkrentmeesters, het college van
kerkrentmeesters. De genoemde colleges zijn, onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad als geheel, respectievelijk belast met de pastorale, diaconale en stoffelijke zaken
van de gemeente. Zowel binnen het geheel van de kerkenraad als binnen de afzonderlijke
colleges vindt ook bezinning en toerusting plaats.
Het moderamen en de kerkenraad kiezen per kalenderjaar een voorzitter.
2.1.2 De predikant en de pastoraal werker
Er is één fulltime predikantsplaats binnen de Hervormde Gemeente van Schoonhoven.
Daarnaast is voor drie dagen in de week een pastoraal werker actief. Met het oog op het
pastorale werk is de gemeente verdeeld in wijken.
De predikant, pastoraal werker, scriba en coördinator pastoraat voeren regelmatig
gezamenlijk overleg over de werkzaamheden in de gemeente ten aanzien van prediking en
pastoraat.
2.1.3 Het moderamen
Het moderamen geeft leiding aan het werk van de kerkenraad en is zodanig samengesteld
dat alle ambten vertegenwoordigd zijn. De verkiezing vindt plaats volgens de kerkorde (Ord.
4.8.2). De werkzaamheden van het moderamen worden hieronder beschreven.
Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor. Daarbij wordt de agenda
voor de vergadering opgesteld, die vergezeld van een uitnodiging aan alle
kerkenraadsleden wordt gezonden.
Zaken die geen uitstel gedogen, worden door het moderamen besproken en
afgehandeld, alsmede op de eerstvolgende vergadering ter kennis van de kerkenraad
gebracht.
Het moderamen ontvangt voorafgaand aan haar vergadering de notulen van de
diaconie en voegt die bij de uitnodiging van de kerkenraad als ingekomen stuk.
Jaarlijks wordt door of namens het moderamen een voortgangsgesprek gehouden
met de predikant en de pastoraal medewerker, ten aanzien van zijn werk en
welbevinden in het geheel van de gemeente.
Het moderamen ziet toe op de begeleiding van de nieuwe ambtsdragers gedurende
de beginperiode van hun eerste ambtstermijn.
Indien nodig of wenselijk voert het moderamen namens de kerkenraad, op verzoek
of op eigen initiatief, gesprekken met diverse commissies of werkgroepen uit de
gemeente en doet daarvan verslag in de kerkenraad.
Jaarlijks voert het moderamen overleg met het moderamen van de kerkenraad van
de Hervormde Gemeente te Willige Langerak.
2.1.4 Verkiezing ambtsdragers
Behoudens het bepaalde in de verkiezingsregeling (zie: de plaatselijke regeling) wordt het
volgende opgemerkt ten aanzien van de verkiezing van ambtsdragers. De ouderlingen,
diakenen, ouderlingen-kerkrentmeesters worden door en uit de belijdende leden van de
gemeente verkozen. Lidmaat-kerkrentmeesters worden benoemd. Op de zesjaarlijkse
stemming, laatstelijk gehouden in 2004 is door de gemeente bepaald dat de ambtsdragers
worden gekozen, uit door de lidmaten der gemeente ingediende namen van mannelijke
lidmaten. Uit de ingediende namen wordt per vacature door de kerkenraad een tweetal
gesteld. Het beleid is erop gericht deze wijze van verkiezing te handhaven, omdat op deze
wijze de verantwoordelijkheid van de lidmaten (in het ambt van alle gelovigen) naast de
ambtelijke verantwoordelijkheid tot zijn recht komt. De stemming vindt plaats door middel
van stembriefjes. Naast de Bijbelse kenmerken waaraan de op tweetal gestelde lidmaten

Beleidsplan Hervormde Gemeente Schoonhoven

6

moeten voldoen, vindt de kerkenraad deelname aan het Heilig Avondmaal en trouwe
kerkgang van groot belang.
Voor bepaalde pastorale taken kunnen door de kerkenraad ouderlingen met een speciale
opdracht (zoals jeugd- en ouderenwerk) ter verkiezing worden voorgedragen. Dit gebeurt
met inachtneming van het bepaalde in de plaatselijke regeling.
De kerkenraad kan zich in het pastorale werk laten bijstaan door bezoekbroeders, die
worden benoemd en in de bediening gesteld, zoals bepaald in de plaatselijke regeling.
2.1.5 Beleidsvoornemen
De kerkenraad streeft ernaar om in deze beleidsperiode in de kerkenraadsvergaderingen een
evenwichtige verdeling te hebben van bezinnende en beleidsbepalende onderwerpen. De
verdeling moet aan het begin van een kalenderjaar worden vastgesteld. De kerkenraad
streeft naar een goede voorbereiding van de kerkenraadsvergaderingen, bijvoorbeeld door
het instellen van ad-hoc commissies.

2.2 De eredienst
2.2.1 De zondagse eredienst
De kerkenraad ziet de zondagse eredienst als het hart van alle activiteiten van de christelijke
gemeente. Kenmerkend voor de diensten in onze gemeente is de schriftuurlijk-bevindelijke
prediking. Op allerlei wijze zal de kerkenraad de gemeenteleden aansporen deze
bijeenkomsten bij te wonen. Ook de betrokkenheid van de luisteraars naar uitzendingen van
de erediensten zal zoveel mogelijk bevorderd worden door de kerkenraad.
Zondagsmorgens begint de kerkdienst om 10.00 uur. De avonddienst begint om 18.30 uur.
2.2.2 De gang van zaken in de ambtelijke eredienst
Na het binnenkomen van de kerkenraad met de voorganger worden door de ouderling van
dienst de afkondigingen voorgelezen. De afkondigingen worden in principe beperkt tot: een
woord van welkom, het noemen van de naam van de voorganger, vermelden van het aantal
en de doelen van de collecten, berichten van geboorte en overlijden waarbij, namens de
gemeente een felicitatie of condoleance wordt gericht aan de betrokkenen. Verder wordt
mededeling gedaan van aanstaande huwelijken en huwelijksjubilea (25, 40, 50 jr. en verder
elke 5 jaar). In de regel wordt mededeling gedaan van niet wekelijks terugkerende
activiteiten in de voorliggende week. Tenslotte wordt de psalm opgegeven die als voorzang
wordt gezongen waarna de gemeente een gezegende dienst wordt toe gewenst. In de regel
zal bij de keuze van de voorzang worden gekeken naar de te zingen psalmen op de
zondagsschool en de protestants-christelijke basisscholen alhier. Van deze liederen wordt
jaarlijks een lijst samengesteld. Na het zingen brengt de ouderling van dienst de voorganger
bij de kansel.
De orde voor de (zondagse) eredienst ziet er in beginsel als volgt uit:
-

Stil gebed
Votum
Groet
Psalm
Wet des HEEREN / Geloofsbelijdenis
Psalm
Gebed om verlichting met de Heilige Geest en opening van het Woord
Schriftlezing
Psalm
Prediking
Psalm
Dankgebed en voorbeden
Inzameling der gaven
Psalm
Zegen

In voorkomende gevallen kan de kerkenraad besluiten van deze orde af te wijken.
De laatste psalm wordt door de gemeente staande gezongen. In de diensten wordt ritmisch
gezongen. Er wordt gebruik gemaakt van de herziening van de Statenvertaling en de
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hertaalde formulieren.
De voorbeden in de diensten hebben betrekking op het wel en wee van gemeenteleden, als
ook op bijzondere omstandigheden in de kerk, in ons land en in de wereld. Bij
huwelijksjubilea wordt in de regel de zondag na de jubileumdatum voorbede gedaan. De
voorbeden worden in samenspraak met de predikant wekelijks geïnventariseerd door de
coördinator pastoraat van de kerkenraad of diens vervanger. Tevens wordt door de scriba
een lijst bijgehouden met algemene voorbeden die regelmatig een plaats krijgen in de
voorbeden van de gemeente, onder andere voor het volk Israël, onze zustergemeenten
Sincrai en Tirgu Mures en het project van Geri en Ruth de Pater in China.
2.2.3 Rondom de eredienst
Voorafgaande aan de erediensten waarin Kerst, Pasen en Pinksteren worden gevierd, worden
er enige vrije liederen gezongen die inhoudelijk aansluiten bij het betreffende heilsfeit. De
liederen worden doorgaans opgegeven door de predikant die op dat moment voorgaat.
Met enige regelmaat is er ook na de eredienst op de zondagavond gelegenheid met elkaar
vrije liederen te zingen. Een commissie van enkele gemeenteleden draagt zorg voor de
organisatie daarvan. Voor het zingen na de dienst wordt de gemeente uitgenodigd via het
kerkblad en de afkondigingen.
Voor de morgendiensten met Kerst, Pasen en Pinksteren wordt een orde van dienst gemaakt
voor alle kerkgangers, die tevens wordt verspreid in de verzorgingstehuizen en bij de
kerkradioluisteraars. Tijdens de themadienst Kerk en School, de kerkdienst voor anders
begaafden en tijdens de middagdiensten van Bid- en Dankdag kunnen er ook gezangen
worden gezongen uit de bundel „Op Toonhoogte‟.
2.2.4 De bediening van het sacrament van de Heilige Doop
De doopdiensten worden in de regel één keer per twee maanden gehouden. De predikant die
de doopdienst zal leiden en zo mogelijk de dienstdoende ouderling houden ruim een week
voor de doopdienst doopzitting in „De Ark‟ of in de pastorie. Ouders die het teken van de
Heilige Doop verlangen voor hun kind, worden samen op de te houden doopzitting verwacht.
Hier wordt over de betekenis van de doop gesproken. Het trouwboekje dient meegenomen te
worden. Bij de afweging die door de kerkenraad gemaakt moet worden ten aanzien van de
toelating tot het sacrament van de Doop, wordt vooral gedacht vanuit het Bijbelse begrip
„verbond‟. Vanuit die gedachte en staande in de gereformeerde traditie kiest de kerkenraad
dan ook voor het bedienen van de Heilige Doop aan de kleine kinderen van de gelovigen. Zij
die volwassen zijn en niet als kind het sacrament van de Heilige Doop hebben ontvangen,
worden gedoopt na de openbare geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente. Vanuit de
rijkdom van Gods genadeverbond voor ons en onze kinderen ziet de kerkenraad geen ruimte
voor „het opdragen‟ van kinderen. Voor de doopouders is een geluidsopname van de
doopdienst beschikbaar.
2.2.5 De bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal
De avondmaalsdiensten worden tenminste viermaal per jaar gehouden. Bij voorkeur bedient
onze eigen predikant het sacrament van het Heilig Avondmaal. De diakenen staan de
predikant tijdens de bediening van het sacrament ter zijde. Terwijl een ouderling
plaatsneemt aan de zijde van de predikant. Hij houdt namens de kerkenraad het opzicht
over de gang van zaken tijdens de sacramentsbediening.
De lidmaten der gemeente die openbare belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en die in
woord en wandel naar de Schriften verlangen te leven, worden toegelaten tot het Heilig
Avondmaal. In de week voorafgaand aan de bediening van het sacrament van het Heilig
Avondmaal wordt door de kerkenraad Censura Morum gehouden om, indien nodig, de
onderlinge verhoudingen te zuiveren en het sacrament heilig te bewaren. Op dezelfde avond
wordt ook een bezinningsbijeenkomst gehouden in „De Ark‟. Tegelijk met de viering in de
kerk is er ook in verzorgingstehuis „Sola Gratia‟ bediening van het Heilig Avondmaal. De
zondag voorafgaand aan de viering van het Avondmaal is er in de morgendienst(en)
voorbereiding, waarin het eerste deel van het avondmaalsformulier, dat handelt over de
zelfbeproeving, wordt gelezen. In de avonddienst van de avondmaalszondag wordt
nabetrachting en dankzegging gehouden.
2.2.6 Openbare geloofsbelijdenis
Het doen van belijdenis is alleen mogelijk na het volgen van een seizoen belijdeniscatechese.
Als minimumleeftijd wordt in de regel achttien jaar aangehouden. De belijdeniscatechisatie
wordt gewoonlijk door de predikant gegeven. De bevestiging van lidmaten vindt bij voorkeur
plaats in de morgendienst(en) op Palmzondag. In de week voorafgaande aan de
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belijdenisdienst worden degenen die te kennen hebben gegeven openbare belijdenis van hun
geloof te willen afleggen door de kerkenraad aangenomen, na kennis te hebben genomen
van hun geloof en kennis der waarheid. De aannemingsavond, die onder leiding staat van de
predikant die de catechese heeft verzorgd, wordt bijgewoond door een delegatie van de
kerkenraad, waarin bij voorkeur alle ambten vertegenwoordigd zijn. Bij voorkeur is daar ook
de dienstdoende ouderling van de belijdenisdienst aanwezig. Aan diegenen die niet als kind
zijn gedoopt, wordt de Heilige Doop bediend na het afleggen van de openbare
geloofsbelijdenis.
2.2.7 Bid- en dankdagdiensten
De samenkomsten waarin biddag en dankdag voor gewas en arbeid wordt gehouden vinden
beide één keer per jaar plaats in de avonddienst die om 19.30 uur aanvangt. De biddag is op
de tweede woensdag in maart en de dankdag op de eerste woensdag in november. In
samenwerking met plaatselijke christelijke scholen wordt ‟s middags op de bid- en dankdag
een themakerkdienst gehouden.
2.2.8 Bijzondere diensten
Er wordt medewerking verleend aan diensten voor anders begaafden. Deze diensten dragen
een regionaal karakter en worden georganiseerd in samenspraak met en op verzoek van de
regionale commissie van de Hervormde Vereniging „Op weg met de ander‟.
2.2.9 Huwelijksdiensten
Er vinden op Bijbelse gronden geen inzegeningen plaats van andere relaties dan van een
huwelijk tussen man en vrouw. Een aanstaand bruidspaar maakt zo tijdig mogelijk de wens
voor de bevestiging en inzegening van hun huwelijk kenbaar aan de predikant of de scriba
van de kerkenraad, die dit vervolgens meedeelt in een kerkenraadsvergadering.
De plaatselijke predikant of de consulent verzorgt in de regel de trouwdienst. De
wijkouderling van de bruid is zo mogelijk ouderling van dienst. Hij, of zijn vervanger,
overhandigt namens de gemeente de huwelijksbijbel.
Omdat een trouwdienst ook een ambtelijke dienst is, is naast de dienstdoende ouderling ook
een dienstdoende diaken aanwezig. In een trouwdienst kan, in overleg tussen bruidspaar en
predikant, in beperkte mate worden afgeweken van de gebruikelijke orde van dienst zoals
genoemd in 3.2.2.
Tijdens de kerkdienst mogen beperkt foto‟s worden gemaakt vanwege het storende karakter
daarvan. Het maken van filmopnamen, mits het gebeurt vanaf een vaste plaats in de kerk, is
toegestaan.
Het is de kerkenraad een vreugde als gemeenteleden die in het huwelijk treden de zegen van
God over hun levensverbintenis begeren. Als het verzoek voor kerkelijke
huwelijksbevestiging en inzegening wordt gedaan door mensen die samenwonen, als er
kennelijk vooruitgegrepen is op het huwelijk, of als er sprake is van een eerder huwelijk dat
door echtscheiding is ontbonden, is toestemming voor kerkelijke bevestiging en inzegening
van een huwelijk niet vanzelfsprekend. Op Bijbelse gronden moeten bovenstaande zaken als
zonde worden beschouwd. Wel zal de kerkenraad in voorkomende gevallen de pastorale
insteek kiezen.
2.2.10 Rouwdiensten
De predikant of pastoraal werker van de overledene verzorgt gewoonlijk de dienst. De
betreffende wijkouderling is zo mogelijk eveneens aanwezig. Openbare rouwdiensten vanuit
de kerk worden uitgezonden via de kerkradio in overleg met de familie.
Op Bijbelse gronden wijzen we crematie af. Daarom zal er geen ambtelijke betrokkenheid
zijn bij de uitvaartplechtigheid in verband met een crematie. Als de nabestaanden van de
persoon die gecremeerd wenst te worden, pastorale begeleiding rond het overlijden
verlangen, zal de kerkenraad dat niet weigeren. Daarbij zal met de betrokkenen worden
gesproken over de principiële bezwaren tegen crematie.
2.2.11 Beleidsvoornemen
De kerkenraad wil zich in de komende beleidsperiode bezinnen op de kerkelijke
betrokkenheid bij rouw, overlijden en uitvaart van overledenen. De uitkomst van deze
bezinning zal worden vastgelegd in een beleidsnotitie.

De kerkenraad wil zich de komende beleidsperiode bezinnen op de liturgie in de eredienst. De
uitkomsten van deze bezinning zullen na zorgvuldige afweging en afstemming met de
gemeente vastgelegd worden in een beleidsnotitie. Dit zal niet eerder dan oktober 2012
gebeuren.
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3 DE PASTORALE BEARBEIDING VAN DE
GEMEENTE
3.1 Inleiding
Pastoraat is, in gehoorzaamheid aan zijn Woord en in de kracht van de Heilige Geest, binnen
en vanuit de gemeente van Jezus Christus omzien naar mensen op hun levens- en
geloofsweg. Pastoraat is ook het omzien naar elkaar, zowel in vreugdevolle als verdrietige
zaken. We worden hierbij geïnspireerd door Matthëus 9: 36 waar we lezen: ´En Hij, de
scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en
verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.´
Het pastoraat behoort tot de taken van de predikant, de pastoraal werker en de ouderlingen.
De kerkenraad laat zich hierin bijstaan door de leden van de wijkteams en de coördinator
pastorale zorg. Hij zorgt voor de goede coördinatie van het pastoraat. De wijkouderling heeft
de eindverantwoordelijkheid voor de aan het wijkteam opgedragen activiteiten. Naast de
wijkouderling maken (ouderen)bezoekbroeders, contactpersonen en bezoekdames deel uit
van het team. De leden van het wijkteam nemen een aantal vastgelegde taken voor hun
rekening. De leden van het wijkteam hebben een geheimhoudingsplicht.
De pastorale zorg heeft als invalshoeken onder andere: verkondiging, onderwijs, luisterend
meeleven, vertroosten en bemoedigen, vermanen, bemiddelen en leiding geven. In deze
paragraaf wordt het bezoekwerk besproken waarin het pastoraat onder meer gestalte krijgt.
Waar nodig en wenselijk vindt afstemming over het bezoekwerk plaats tussen predikant, de
pastoraal werker en de wijkouderlingen.
Ook de coördinator pastorale zorg vervult hier een belangrijke taak.
Wanneer er sprake is van crisispastoraat, draagt de wijkouderling dit over aan de predikant
of de pastoraal werker.
De organisatie en de inhoudelijke zaken van het bezoekwerk staan op de agenda van de
consistorievergaderingen die enkele malen per jaar worden gehouden. Daar krijgt ook
toerusting en intervisie met betrekking tot het pastoraat gestalte.
3.2 Het huisbezoek
Elke wijkouderling heeft een eigen wijk. Een wijk bestaat uit ongeveer dertig
meelevende kerkelijke eenheden, met daarnaast een aantal niet-meelevende eenheden.
Het is beleid om minimaal eens per twee jaar alle gezinnen (pastorale eenheden) te
bezoeken of er contact mee te leggen. Het bezoekwerk wordt gedaan door vaste koppels van
een ouderling en een bezoekbroeder, behalve als er (dringende) redenen zijn om hiervan af
te wijken. Het verdient de voorkeur dat de koppels niet tegelijkertijd aftreden. Dit om kennis
over de wijk niet verloren te laten gaan en om een goede overdracht en het inwerken van
elkaar te bevorderen. Van ieder bezoek maakt de ouderling zo mogelijk enige
aantekeningen. Deze kunnen ingebracht worden in de vergadering van het consistorie of met
de predikant/pastoraal werker apart.
3.3 Bezoek aan ouderen, weduwen en weduwnaren e.a.
Ouderen boven de tachtig jaar krijgen in principe eenmaal per jaar bezoek van de predikant/
pastoraal werker. Zieken en aan-huis-gebondenen krijgen zo nodig meer bezoek. De
predikant en pastoraal werker bezoeken ook regelmatig weduwen en weduwnaren onder de
tachtig jaar en anderen die hiervoor in aanmerking komen, dat naar eigen inzicht of op
aangeven van ambtsdragers of andere gemeenteleden.
3.4 Kennismakingsbezoek
Een nieuw ingekomen gemeentelid wordt zo snel mogelijk namens het wijkteam
bezocht. Tijdens dit bezoek wordt zo breed mogelijk (schriftelijke) informatie over het reilen
en zeilen van de gemeente verstrekt. Ook wordt gevraagd of de door de ledenadministratie
verstrekte gegevens correct zijn. De (aangepaste) gegevens worden verstrekt aan de
wijkouderling en aan de kerkrentmeesters.
De wijkouderling brengt daarna, indien het nieuw ingekomen gemeentelid bezoek wil
ontvangen, zo mogelijk op korte termijn een huisbezoek.
3.5 Bezoek rondom geboorte en doop
Wanneer de geboorte van een baby wordt gemeld, brengt de predikant, eventueel samen
met zijn echtgenote, namens de gemeente een kraambezoek. In geval van een
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predikantsvacature wordt het kraambezoek door de wijkouderling gebracht (eventueel
vergezeld van zijn echtgenote). De doopouders ontvangen van de kerkenraad een boekje dat
handelt over de Heilige Doop.
Ongeveer zes weken na de doopbediening brengt de wijkouderling een bezoek. Het doel van
dat bezoek is om de doopouders zo nodig aan te moedigen om trouw te zijn aan de gegeven
doopbelofte.
3.6 Pastoraat rondom huwelijkssluiting
Zij die hun voorgenomen huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen geven dit
vroegtijdig (minimaal acht weken voorafgaande aan de huwelijkssluiting) te kennen aan de
predikant. Deze meldt dit vervolgens op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering en
kondigt het ongeveer een maand voor de huwelijksdatum aan in de kerkbode. Als de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van samenwonen of
eerdere echtscheiding, kunnen één of meerdere aanvullende gesprekken met de predikant
en/of andere ambtsdrager(s) volgen.
3.7 Het zieken(huis)bezoek
Zieken die in het ziekenhuis zijn opgenomen, worden zo mogelijk wekelijks bezocht door, in
de regel, de predikant of pastoraal werker. Zij die zijn opgenomen in een psychiatrische
inrichting of die tijdelijk in een verpleegtehuis verblijven, worden door de predikant of
pastoraal werker regelmatig bezocht. De frequentie van dergelijke bezoeken wordt
overgelaten aan het inzicht van de predikant en de pastoraal werker die doorgaans ook
contact onderhoudt met de familieleden van de betrokkene.
Ernstig zieken en terminale patiënten die thuis verblijven, ontvangen bezoek van de
predikant of de pastoraal werker. Gemeenteleden worden er met regelmaat op gewezen hun
opname in ziekenhuis of inrichting bij de coördinator pastoraat te melden of dat door
anderen te laten doen.
De coördinator zorgt ervoor dat de predikant, pastoraal werker en wijkouderling op de
hoogte wordt gebracht van opname in c.q. ontslag uit het ziekenhuis van gemeenteleden.
In verband met bezoek aan langdurig zieken, hulpbehoevenden en (oud) gemeenteleden
in verpleeg- en verzorgingstehuizen kan in overleg tussen predikant, pastoraal werker en
ouderlingen een bezoekrooster opgesteld worden.
3.8 Pastoraat rondom overlijden
In geval van overlijden doet de coördinator pastoraat of de scriba, via de e-mail, daarvan mededeling aan alle kerkenraadsleden. De predikant of pastoraal werker brengt
tenminste één keer een rouwbezoek bij de nabestaanden van de overledene en overlegt met
hen over de gang van zaken rondom de uitvaart en een eventuele rouwdienst. De
wijkouderling bezoekt hen zo mogelijk eenmaal tussen het tijdstip van overlijden en de
uitvaart. In principe is de wijkouderling aanwezig bij de begrafenis. Na de begrafenis legt de
predikant of pastoraal werker na ongeveer zes weken en na ongeveer zes maanden een
pastoraal bezoek af bij eventuele nabestaanden. De ouderling bezoekt eventuele
nabestaanden na ongeveer drie weken en na ongeveer drie maanden. De predikant houdt
een lijst bij van gemeenteleden uit hun wijk die vanaf de oudejaarsdag zijn overleden met
daarbij de correspondentieadressen. Middels deze gegevens worden de nabestaanden door
de scriba uitgenodigd voor de gedachtenisdienst op de volgende laatste zondag van het
kerkelijk jaar.
3.9 Kring echtparen met kinderwens.
Bij pastorale contacten van de predikant, de pastoraal medewerker en ouderlingen blijkt dat
er in sommige (jonge) gezinnen een nog niet vervulde kinderwens leeft. Echter, het is ook
gebleken dat echtparen niet met werkers in het pastoraat spreken over hun kinderwens en
het probleem voor zich houden. Ze kiezen er kennelijk voor de vragen zelf te verwerken en
voor Gods aangezicht te brengen.
In onze gemeente is een kring van enkele echtparen rond Klaas Roelof en Cora de Wit. Het
doel van deze kring is het bespreekbaar maken van en het delen van ervaringen. Het samen
luisteren naar de Schrift en samen in gebed gaan horen daar bij.
De kringleden komen bij elkaar als er behoefte is aan gesprek.
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3.10 Bezoek bij overkomst uit- of overgang naar een ander kerkgenootschap
Bij overkomst uit een andere kerk brengt de wijkouderling, nadat een lid van het wijkteam
de gegevens van de nieuw ingekomene(n) heeft doorgegeven, een oriënterend bezoek en
doet verslag aan de kerkenraad. Al naar gelang het besluit van de kerkenraad wordt er
daarna door de wijkouderling en/of de predikant een bezoek gebracht. Bij een verzoek tot
overgang naar een andere gemeente binnen de PKN, naar een ander kerkgenootschap of
uitschrijving, brengt de wijkouderling –indien mogelijk- een afsluitend bezoek en zorgt voor
administratieve afhandeling in samenwerking met de medewerkster ledenadministratie
3.11 Wijkteams
Onze gemeente is op basis van geografische gegevens, opgedeeld in een negental wijken.
Iedere wijk heeft een eigen wijkouderling. De wijkouderling vormt samen met de
contactpersonen, (bejaarden) bezoekbroeder en bezoekdame het wijkteam. De bezorging
van het evangelisatieblad Echo wordt vanuit de wijken gecoördineerd. Het wijkteam
organiseert wijkcontactavonden. De wijkouderling coördineert en is verantwoordelijk voor de
pastorale zorg. De bezoekbroeder gaat met de wijkouderling op huisbezoek.
De ouderen bezoekbroeder bezoekt de ouderen in de wijk. De contactpersoon vervult een
aantal taken ter ondersteuning van het pastoraat.
Iedere wijk beschikt over twee of meerdere contactpersonen. Deze contactpersonen zijn de
oren en ogen in de wijk waar zij woonachtig zijn, zodat zaken snel gesignaleerd worden.
De contactpersoon onderhoud contact met de wijkouderling over pastorale zaken, zoals
geboorte,
huwelijk, jubilea en ziekte. De contactpersonen verzorgen ook de verwelkoming van nieuwe
gemeenteleden in de wijken. De bezoekdames
bezoeken ouderen met het blad ´Licht in de avond´.
3.12 Beleidsvoornemens
In 2011 zullen verdere inspanningen worden verricht om de activiteiten het wijkteam
verder vorm te geven.
In 2011 is er door alle wijkteams minsten 1 wijkcontactavond georganiseerd.
Er is bezinning nodig op de kerkelijke betrokkenheid in het algemeen en op de
tweede dienst in het bijzonder.
In een consistorie vergadering nadenken over de vraag hoe tijdens pastorale
contacten de onvervulde kinderwens ter sprake gebracht kan worden. Doorbreken
van het taboe.
De kring opnemen in de gemeentegids.
Nadenken over vormen van toerusting/bemoediging van echtparen met onvervulde
kinderwens.
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4 JEUGDWERK
4.1 Uitgangspunten
In dit hoofdstuk wordt in enkele alinea‟s beschreven wat de uitgangpunten zijn van het werk
onder de jongeren.
4.1.1 Doel
Door middel van het jeugdwerk hopen we er aan bij te dragen dat jongeren tot Christus
geleid en bij Zijn Woord bewaard worden, zodat ze aan de roeping als christenen gehoor
kunnen gaan geven. Deze doelstelling wordt vorm gegeven door in het jeugdwerk aan de
volgende drie terreinen inhoud te geven:
Pastoraal
Het bevorderen van het zoeken van gemeenschap met God en elkaar. Concreet betekent dit:
Het scheppen van een ruimte voor ontmoeting, verdieping en gesprek rondom de
Bijbel;
Het scheppen van gelegenheid om in een groep gemeenschap te kunnen beleven en
tot vriendschap te kunnen komen waardoor iets ervaren wordt van het lid zijn van
de christelijke gemeente;
Het geven van herderlijke zorg door het gesprek rondom de Bijbel en het samen
luisteren naar de Goede Herder en naar elkaar;
Het leren oog en hart te hebben voor elkaar;
Het meewerken aan de opbouw en de uitbreiding van de christelijke gemeente.
Diaconaal
Het bewust maken van de roeping tot dienst aan God en de naaste. Concreet betekent dit:
Het bieden van mogelijkheden om bij diverse activiteiten jongeren met problemen op
het spoor te komen;
Het leren ontdekken van de gaven waarmee anderen gediend mogen worden;
Het vormen van jongeren om oog te krijgen voor de noden van anderen en het
toerusten om de naaste te kunnen helpen;
Het bieden van gelegenheid om jongeren in te schakelen bij diaconale activiteiten.
Apostolair
Het bewust maken van de roeping tot het uitdragen van de boodschap van het heil dat in
God te vinden is. Concreet betekent dit dat er toerusting geboden moet worden om tot een
lichtend licht in de wereld te kunnen zijn.
4.1.2 Verbond
Voor het verwezenlijken van het in 2.1 genoemde doel hebben we de doop als pleitgrond. De
jongeren van de gemeente zijn kinderen van het verbond. Voor hen gelden de beloften van
de Drie-enige God, zoals deze in de doop worden betekend en verzegeld. Door het verbond
zijn zij in Christus geheiligd en daarom lidmaten van Zijn gemeente. Het verbond bestaat
echter uit twee delen. De kinderen zullen het verbond, door de werking van de Heilige Geest,
in hun leven moeten beantwoorden met geloof en bekering. Het jeugdwerk heeft de taak om
over te dragen wat het geloof inhoudt en hoe je tot het geloof komt.
4.1.3 Bijbelse opdracht
De Bijbel leert ons duidelijk dat wij de opdracht hebben om aan kinderen en jongeren te
vertellen wie God is, wat Hij gedaan heeft, wie Hij voor ons wil zijn en wat Hij van ons
vraagt. Onderstaande Bijbelgedeelten illustreren deze Bijbelse opdracht:
Deuteronomium 6 vers 5-7, waar gesproken wordt over het inscherpen van Gods
woorden;
Psalm 78 vers 4-6, waar de Israëlieten de opdracht krijgen om Gods grote daden
aan het volgende geslacht te vertellen;
Jozua 4 vers 6-7, waar de Israëlieten de opdracht krijgen om hun kinderen door
middel van opgerichte tekenen te herinneren aan wat God voor hen gedaan had.
Verder laat Jezus in Markus 10 zien dat jongeren er helemaal bij horen. Hij grijpt in wanneer
er verhinderd wordt dat zij tot Hem komen.

Beleidsplan Hervormde Gemeente Schoonhoven

14

4.1.4 Karakter van het jeugdwerk
Wij gaan er vanuit dat het jeugdwerk richtinggevend en begeleidend van aard is. Dit is van
belang voor de inhoud van het programma en de manier waarop dat aangeboden wordt. Het
is van belang dat jongeren:
geaccepteerd worden als schepsel van God, als persoon. Dit betekent onder andere
ruimte scheppen en geborgenheid bieden;
richting gewezen wordt en normen bijgebracht krijgen. Jeugdwerk mag geen
genoegen nemen met de rol van supermarkt, van vrijblijvend verstrekken van
goederen.
Met het benoemen van het nagestreefde karakter wordt duidelijk dat er een visie moet zijn
op de overdracht van een boodschap. We onderscheiden hierbij drie invalshoeken:
1. Overdracht van kennis:
Hiermee wordt Bijbelkennis en kennis van de reformatorische traditie bedoeld. Niet alleen
verstandelijke kennis, maar ook het leren kennen van God wat voortvloeit uit de persoonlijke
relatie met Hem.
2. De jongere en zijn belevingswereld:
De boodschap van Gods Woord geldt voor alle tijden en is normatief, maar het is wel
belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jeugd. Het is
daarom noodzakelijk dat er echte betrokkenheid is op de jongeren en dat er bereidheid is om
een zo goed mogelijk beeld te hebben van hun leefwereld. Dit uit zich bijvoorbeeld in oprecht
luisteren, vragen stellen, hen serieus nemen en contact met hen houden. Wanneer duidelijk
is wat jongeren bezighoudt, kan de boodschap van Gods Woord worden geplaatst tegen de
achtergrond van hun leefgedrag, zodat ze leren wat nu echt belangrijk is voor het leven en
het sterven.
3. Leren in een dialoog: De wisselwerking tussen leidinggevenden en jongeren is heel
belangrijk. De leidinggevende vervult hierin een belangrijke rol als identificatiefiguur.

4.2 Leidinggevenden
4.2.1 Benoeming leidinggevenden
De kandidaat-leidinggevenden worden binnen de gehele gemeente gezocht. De kandidaten
die worden gezocht staan van harte achter de leer van het Oude en Nieuwe Testament en de
Artikelen van het Christelijk geloof en zij hebben een persoonlijke relatie met de Heere
Jezus. Het belangrijkste criterium voor de kerkenraad bij het benoemen van leidinggevenden
is of de kandidaten „ja‟ zeggen met mond en hart op deze principiële koers van het
jeugdwerk.
4.2.2 Voorbeeldfunctie
Eén van de belangrijkste taken die de (nieuwe) leidinggevenden hebben is de
voorbeeldfunctie die zij mogen vervullen naar de jeugd toe. Zeker in de huidige tijd is dit een
niet te onderschatten rol. Zo is het vanzelfsprekend dat zij op de clubs en verenigingen in
hun verschijnen, spreken, gedrag en kleding een voorbeeld zullen zijn voor de jongeren.
Ongedwongen, maar altijd naar de principes en normen die de Bijbel ons voorhoudt op het
gebied van: gezag, omgang met elkaar als leidinggevenden, omgang met de jeugd en het
onderscheid tussen de geslachten.
Een aandachtspunt in de voorbeeldfunctie die wij hebben, is onze kerkgang. Geven wij
gehoor aan de oproep om op de rustdag en eventuele feestdagen naar Gods huis te komen?
4.2.3 Profielschets kandidaat
Binnen het jeugdwerk werken de leidinggevenden per club en/of vereniging in teamverband.
Voor de juiste harmonie, structuur en als voorbeeld naar de jeugd is het van belang dat de
kandidaat zich weet opgenomen in dit team en als wezenlijk onderdeel hiervan gaat
functioneren. Hier ligt uiteraard een uitdaging voor zowel de kandidaat als het reeds
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aanwezige team.
Binnen dit team dient minimaal één leidinggevende belijdenis van het geloof te hebben
afgelegd. Kandidaten voor leidinggevende functies binnen het jeugdwerk dienen:
minimaal één jaar lid te zijn van onze gemeente;
trouw meelevend te zijn met de gemeente;
zich bewogen te voelen met de jeugd;
de intentie te hebben om minimaal twee jaar clubleiding te blijven.
Naast de bovenstaande punten dienen ook de persoonlijke en eventuele
gezinsomstandigheden te worden overwogen.
4.2.4 Procedure voordragen kandidaten
Het is belangrijk om een vaste procedure aan te houden wanneer er nieuwe leidinggevenden
gezocht worden. De procedure lijkt misschien wat omslachtig, maar dat heeft twee redenen:
het jeugdwerk valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Vandaar dat deze bij de
procedure betrokken wordt. Verder willen we voorkomen dat de kerkenraad mensen
teleurstelt. Daarom is het belangrijk dat personen eerst aan één van de jeugdouderlingen
worden voorgedragen voordat ze gevraagd worden. De procedure is als volgt:
1. Bij het ontstaan van een vacature binnen een club of vereniging neemt de leiding
contact op met een van de jeugdouderlingen en geeft namen door van personen die
men graag wil vragen om de vacature te vervullen.
2. De personen die in aanmerking komen voor de vervulling van de vacature, worden
door de jeugdouderlingen voorgedragen aan het moderamen (= deel van de
kerkenraad), die het recht heeft personen van de lijst af te voeren, maar ook de
bevoegdheid heeft om namen toe te voegen.
3. De jeugdouderlingen delen mee aan de leidinggevenden van de club of vereniging
wie gevraagd zal worden voor de functie.
4. De jeugdouderlingen nemen contact op met de kandidaat. Indien de kandidaat zich
weet getrokken tot het jeugdwerk zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden tussen
de jeugdouderlingen en een leidinggevende van de club enerzijds en de kandidaat
anderzijds.
5. De jeugdouderlingen brengen, van dit gesprek, kort verslag uit aan het moderamen.
6. Het moderamen bevestigt de keuze voor de kandidaat aan de jeugdouderlingen.
7. De jeugdouderlingen nemen contact op met de leiding van de club of vereniging
waarna de nieuwe leidinggevende binnen het team zal kunnen gaan functioneren.
4.2.5 Afscheid leidinggevenden
Het is vanzelfsprekend dat de kerkenraad het jammer vindt als leidinggevenden met dit
mooie en dankbare werk stoppen. Indien een leidinggevende, om welke reden dan ook, wil
gaan stoppen met dit werk dient dit ruim op tijd aangegeven te worden aan de andere leden
van het team. Tevens dient één van de jeugdouderlingen hiervan op de hoogte gesteld te
worden.
De jeugdouderlingen zullen een gesprek initiëren met de persoon om op gepaste wijze
afscheid te kunnen nemen. In dit gesprek zal worden gevraagd naar de beweegredenen om
te gaan stoppen maar zeker ook worden gevraagd of de persoon geïnteresseerd is in andere
functies binnen het jeugdwerk. De jeugdouderlingen zorgen voor een bon van de boekentafel
van € 7,50. Dit wordt betaald door het Centraal Verband. Andere eventuele afscheidscadeaus
worden door de leidinggevenden zelf betaald.
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4.3 Organisatie van het jeugdwerk
4.3.1 Organisatieschema

kerkenraad

Centraal verband

leidinggevenden

4.3.2 De kerkenraad
Alle jeugdwerk – voor zover opgericht met instemming van de kerkenraad – in de gemeente
wordt verricht onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
De kerkenraad heeft de hoogste beslissingsbevoegdheid.
De jeugdouderlingen zijn het aanspreekpunt van de kerkenraad voor de
leidinggevenden en het jeugdwerk.
4.3.3 Het Centraal Verband van jeugdverenigingen
Het Centraal Verband wordt gevormd door:
De beide jeugdouderlingen
Een vertegenwoordiger van kinderclub Benjamin
Een vertegenwoordiger van kinderclub Timotheüs 1
Een vertegenwoordiger van kinderclub Timotheüs 2
Een vertegenwoordiger van de jongens- en meisjesclub
Een vertegenwoordiger van tienerclub Chaïm
Een vertegenwoordiger van Jeugdvereniging Ora et Labora
Een vertegenwoordiger van de zondagsschool „Eunicé‟
Een vertegenwoordiger van open jeugdwerk Ietz
Een vertegenwoordiger van Amigo‟s
Een vertegenwoordiger van Jeugdklanken
Een vertegenwoordiger van de diaconie
Eén van de jeugdouderlingen is voorzitter van het Centraal Verband. Hiernaast fungeren
twee andere leden als penningmeester en secretaris. Het Centraal Verband komt tweemaal
per jaar bijeen in vergadering of zoveel vaker als nodig mocht blijken. De jeugdouderlingen
verzorgen de agenda, waar punten voor kunnen worden aangedragen vanuit de verschillende
verenigingen. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, die onder alle leden van het
Centraal Verband worden verspreid. Zij dragen er zorg voor dat de notulen op hun eigen
vereniging worden besproken. Opmerkingen over de notulen kunnen in de eerstvolgende
vergadering worden ingebracht.
4.3.4 Taken van het Centraal Verband
Hieronder worden de (mogelijke) taken van het Centraal Verband beschreven.
1. Overzicht en inventarisatie jeugdwerk:
Overzicht bijhouden van de NAW-gegevens van alle leidinggevenden.
Verstrekken van overzichten van doopleden (doopnamen én roepnamen) in
de relevante leeftijdsgroepen.
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2. Coördinatie van het totale jeugdwerk:
Bevorderen van het contact tussen leidinggevenden van de diverse clubs en
verenigingen.
Het houden van voorbereidende besprekingen ten aanzien van bepaalde
activiteiten, bijeenkomsten, beslissingen en problemen. Zij speelt deze
eventueel door naar de kerkenraad en/of leidinggevenden.
Het aanreiken en eventueel uitwerken van ideeën voor gezamenlijke
activiteiten door middel van projecten. (Al naar gelang het project in overleg
met de diaconie)
Signaleren en bespreekbaar maken van overlappingen en/of concurrerende
activiteiten.
3. Begeleiding van leidinggevenden in het jeugdwerk:
Zoeken en beschikbaar stellen van geschikt kadermateriaal en stimuleren tot
deelname aan kadercursussen.
Bevorderen van regelmatig teamoverleg.
Contacten onderhouden met leidinggevenden en tijdig signaleren van
problemen.
Bespreekbaar maken van eventuele wisseling van taken en/of doorstroming
binnen het geheel van het jeugdwerk.
Eventueel het bespreken van een bepaalde casus om daarmee van elkaar te
leren.
4. Bezinning op taak, vorm en inhoud van het totale jeugdwerk:
Signaleren en eventueel bespreekbaar maken van knelpunten binnen het
plaatselijke jeugdwerk.
Kritisch doorlichten van bestaand jeugdwerk zowel naar omvang, vorm als
inhoud en bezinning op nieuwe vormen en activiteiten.
Visie ontwikkelen voor de komende jaren en prioriteiten stellen.
4.3.5 Financiën
Jaarlijks wordt in oktober aan alle clubs gevraagd wat de gemiddelde opkomst per avond is
en of er op de avonden frisdrank wordt gedronken. Aan de hand van deze gegevens wordt er
een verdeelsleutel bepaald voor de gemaakte kosten. De penningmeester van het Centraal
Verband gebruikt deze sleutel voor het toeschrijven van de kosten aan de afzonderlijke
clubs. Deze regeling wordt jaarlijks geëvalueerd.
4.3.6 Toerusting- en sluitingsavond leidinggevenden
De jeugdouderlingen organiseren jaarlijks in september een toerustingsavond voor de
leidinggevenden van het jeugdwerk. De kerkenraad wordt ook uitgenodigd. Doel van de
avond is onderlinge ontmoeting en bezinning op een (actueel) thema. Te denken valt aan
onderwerpen als: wedergeboorte, bekering, geloof in Christus, verbond en doop, algemene
verzoening, jongeren en pastoraat, jongeren en problemen, jongeren en seksualiteit,
jongeren en hun taal, jongeren en moderne media, jongeren en muziek, jongeren en gezag,
jongeren en verstandelijke vermogens, enz. Er kan voor gekozen worden om de avond zelf
te leiden of een gastspreker uit te nodigen. Eventuele kosten hiervan moeten vooraf met de
penningmeester van het Centraal Verband besproken worden.
Naast de toerustingsavond organiseren de jeugdouderlingen een sluitingsavond voor alle
leidinggevenden. Deze avond zal een meer informeel karakter hebben. Tijdens deze avond
dragen de clubs de ledenlijst over aan de club die wat betreft leeftijd boven hen staat. Deze
„warme‟ manier van overdragen zorgt voor een goed overzicht van clubleden en maakt het
uitnodigen in het volgend seizoen makkelijker.
4.4 Materialen en werkvormen
4.4.1 Gebruik van materialen
Als gemeente maken we gebruik van materialen van de HGJB. De HGJB biedt een zeer
omvangrijk en divers pakket aan materialen. Het is aan de leidinggevenden om een juiste
balans te vinden in wat wordt aangeboden. Bij het invullen van de avonden moet goed
rekening gehouden worden met waar het jeugdwerk toe dient: Namelijk dat jongeren tot
Christus geleid en bij Zijn Woord bewaard worden, zodat ze aan de roeping als christenen
gehoor gaan geven (zie 1.1). Dit houdt concreet in dat het hart van het Evangelie niet naar
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de marge mag worden verdrongen door het eenzijdig aanbieden van de sociale thema‟s als
omgaan met geld, pesten, verschillen tussen man en vrouw, enzovoort. Dat deze thema‟s
vaak makkelijker lijken om aan te bieden en ze soms op meer interesse kunnen rekenen bij
de jeugd mag voor de leidinggevenden geen reden zijn om deze eenzijdig aan te bieden.
Juist avonden waarop geraakt wordt aan het hart van Gods Woord zijn vaak avonden om
nooit te vergeten! Het is om bovengenoemde reden dan ook goed om aan het begin van een
seizoen met elkaar vast te stellen wat er behandeld gaat worden.
4.4.2 Werkvormen en Bijbelgebruik
In paragraaf 4.1.4 is al iets geschreven over overdracht. Deze invalshoeken van overdracht
geven ook aan dat er binnen het jeugdwerk gebruik gemaakt kan worden van verschillende
werkwijzen. Bij wat aangeboden wordt, moet worden nagedacht welk effect dit heeft op de
jongeren. Om doelen te bereiken zijn werkvormen nodig waardoor de „boodschap‟ overkomt
en verwerkt wordt, zodat het iets van de jongere zelf wordt. De manieren van overdracht –
genoemd in paragraaf 4.1.4 – vereisen verschillende werkvormen. Naast verbale
werkvormen zijn er ook non-verbale en audiovisuele werkvormen. Veel werkvormen zijn
geschikt om de boodschap aan het hart van de jongeren te leggen en maken de avonden
afwisselend en interactief.
Bij het gebruiken van werkvormen is het goed om te bedenken dat jongeren meer dan ooit
opgroeien in een beeldcultuur. Die beelden informeren hen over alles wat er zoal te koop is
in onze samenleving. Wat zij te zien krijgen is niet neutraal. Het is namelijk altijd een
weergave van wat er in de harten van mensen van deze tijd leeft. In de Bijbel lezen we dat
het geloof uit het gehoor is. Het lezen van de Bijbel en het luisteren naar het Woord wordt
door de Heere gebruikt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het christendom heel sterk het
karakter heeft van een woord-, lees- en luistercultuur. Het is juist die cultuur die door de
invloed van de beeldcultuur onder druk komt te staan. De Bijbel staat echter vol met
abstracte begrippen, die niet goed in beelden uit zijn te drukken zoals de Drie-eenheid,
hemel en hel, genade, verlossing, rechtvaardiging en geestelijke strijd.
Laten we vertrouwen hebben in de kracht van Gods Woord en Zijn beloften en in dat
vertrouwen met de Bijbel in de hand met de jongeren aan de slag gaan. Over het gebruik
van de Bijbel in het jongerenwerk is ook door de HGJB veel nagedacht. (zie bijvoorbeeld het
boekje „Gaat de Bijbel echt open in ons jeugdwerk‟, uit de serie „Instructief‟).
Het bezig zijn met de Bijbel is (in)spannend. Daarom is het van belang dat er in het
jeugdwerk iets gedaan wordt aan ontspannende activiteiten. Tijdens deze ontspannende
activiteiten kan ook een onderlinge band ontstaan. Afwisseling van inspanning (in de vorm
van Bijbelstudie) en ontspannende activiteiten kan een goede verwerking geven van de
boodschap.
4.5 Overzicht clubs en verenigingen
Hieronder staan de clubs en verenigen beschreven welke actief zijn in de gemeente. Tevens
worden de praktische zaken zoals dag en tijdstip vermeld. Belangrijk is te vermelden dat er
op elke clubavond aandacht besteed wordt aan Bijbellezen en gebed. Dit zijn vaste
ingrediënten. De jeugdouderlingen bezoeken in principe één keer per seizoen alle clubs.
4.5.1 Benjamin
De kinderclub Benjamin wordt gehouden voor de kinderen die in groep 3 en 4 van de
basisschool zitten. Direct uit school komen de kinderen naar „De Ark‟ en krijgen ze wat te
drinken en wat lekkers. Er zijn minimaal 2 leidinggevenden op deze middag aanwezig. De
middag start om ongeveer 15:45 uur en duurt tot 16:40 uur. De middag is opgedeeld in
twee delen. Er wordt gestart met het zingen van een aantal liederen uit „Op toonhoogte‟.
Aansluitend gaat de leidinggevende van die middag voor in gebed. Hij/Zij heeft een inleiding
voorbereid uit „Bouwstof‟ van de HGJB. Hier worden vragen in verwerkt voor de kinderen.
Afsluitend van dit eerste deel worden er nog enkele liederen gezongen.
Tijdens het tweede deel van de middag wordt er een knutselwerkje gemaakt dat gerelateerd
is aan de inleiding. Om 16:30 uur wordt er afgesloten met het zingen van een lied en gaat de
leidinggevende voor in dankgebed.
4.5.2 Timotheüs 1
Deze club is bedoeld voor kinderen die in groep 5 en 6 van de basisschool zitten. De avond
wordt gestart met het zingen van enkele liederen uit „Op toonhoogte‟. Aansluitend opent een
van de leidinggevenden met gebed. De leidinggevende verzorgt een inleiding. Voor de
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inleidingen kan er gebruik gemaakt worden van het materiaal van de HGJB. Daarna wordt er
een spel gedaan of kan er een knutselwerkje worden gemaakt. De avond wordt om ongeveer
20:00 uur afgesloten met het zingen van enkele liederen en een dankgebed door een van de
leidinggevenden.
4.5.3 Timotheüs 2
Op deze club zitten kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten. De avond van
Timotheüs 2 bestaat ook uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een inleiding gemaakt
door één van de leidinggevenden. De inleidingen kunnen worden voorbereid met behulp van
het materiaal van de HGJB. Bij deze inleiding kunnen eventueel ook een werkje of een spel
worden gedaan om zo de jongeren meer te activeren. Het tweede deel van de avond bestaat
uit een spel of een knutselwerkje waarbij de invulling vrij is. Voor beide delen wordt één
leidinggevende aangewezen door middel van een vooraf besproken planning. De eerste
leidinggevende vult het „serieuze‟ gedeelte in, de andere het „vrije‟ gedeelte. Verder zijn
enkele avonden gereserveerd voor bijvoorbeeld een bosspel, een schaatsavond of een
filmavond.
4.5.4 Jongens- en meisjesclub
De jongens- en meisjesclub, bestemd voor jeugd die in de eerste en tweede klas van het
voortgezet onderwijs zitten, wordt iedere dinsdagavond gehouden in „De Ark‟. De aanvang
van de avond, om 19:15, is met enkele liederen uit „Op toonhoogte‟. Aansluitend opent een
van de leidinggevenden de avond met gebed en wordt er een inleiding gehouden door deze
leidinggevende. Hiervoor wordt de map „Tienerwerk‟ van de HGJB gebruikt. Mogelijk is om na
de plenaire inleiding met een aantal groepjes uiteen te gaan om het onderwerp verder en
dieper met elkaar te bespreken. De inleiding wordt dan wel plenair afgerond. Daarna is er
pauze waarin er wat wordt gedronken. Het tweede deel van de avond wordt ingevuld met
een spel en de avond wordt om 20:45 uur afgesloten met dankgebed.
4.5.5 Tienerclub Chaïm
De avond van deze club, voor jeugd uit de derde en vierde klas van het voortgezet
onderwijs, wordt geopend door een van de leidinggevenden waarna er diverse liederen
worden gezongen uit „Op toonhoogte‟. Aansluitend opent de leidinggevende de avond met
gebed. De inleiding/toerusting wordt verzorgd door een van de leidinggevenden. De
inleidingen kunnen worden gemaakt met behulp van de map „Tienerwerk‟ van de HGJB.
Tevens is het mogelijk om de leden zelf een inleiding te laten verzorgen. Het is niet verplicht
maar indien zij dit graag willen is dit, met hulp van een leidinggevende, mogelijk. Na de
inleiding wordt er in groepjes verder ingegaan op de inleiding en het gesprek hierover
gevoerd. Afrondend kunnen de uitkomsten hiervan plenair worden besproken. Na een
koffie/frispauze kan er een spel worden gedaan of een verdere vrije invulling aan de avond
worden gegeven. De avond wordt afgesloten door het zingen van liederen en een gebed door
de leidinggevende. Dit gebed kan ook worden gedaan door een van de leden.
4.5.6 Jeugdvereniging Ora et Labora
De jeugdverenging is bedoeld voor jeugd vanaf zestien jaar. De avond wordt geopend door
een van de leidinggevenden of door één van de leden, waarna er diverse liederen worden
gezongen uit „Op toonhoogte‟. De inleiding wordt verzorgd door een van de leidinggevenden
dan wel door de leden zelf. Hiervoor wordt een schema opgesteld waarbij alle leden minimaal
één inleiding verzorgen in de periode dat zij op de J.V. zitten. Dit wordt gedaan om het
maken van een inleiding te stimuleren. De inleiding wordt uiterlijk vrijdag voorafgaand aan
de maandag voorgelegd aan de leiding van de J.V. Na de inleiding wordt er in groepjes
verder ingegaan op de inleiding en het gesprek hierover gevoerd. Afrondend kunnen de
uitkomsten hiervan plenair worden besproken. Na een koffie/thee pauze is er een verdere
vrije invulling van de avond. De avond wordt afgesloten door het zingen van liederen en een
gebed door een leidinggevende of door één van de leden.
4.5.7 Open jeugdwerk Ietz
De doelstelling van Ietz is om de jeugd tussen 14 en 17 jaar een goede en gezellige
zaterdagavondinvulling te geven. Dit wordt afwisselend gedaan in „De Ark‟ dan wel op een
locatie. De avond wordt door een van de leidinggevenden geopend met gebed. Wanneer de
avond in „De Ark‟ wordt gehouden wordt er een spel gedaan of een film gekeken. Als de
avond op locatie wordt gehouden kan dit bijvoorbeeld een bosspel zijn of naar een
schaatsbaan. Een gesprek betreffende de leefwereld van de jongeren en het „çhristen-zijn‟
wordt gestimuleerd. Aan het einde van de avond, bij terugkeer in „De Ark‟, wordt de avond
weer afgesloten door een leidinggevende met gebed.
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4.5.8 Open jeugdwerk Amigo’s
Doelstelling van Amigo‟s is een laagdrempelige ontmoetingsplaats creëren voor christelijke
jongeren (vanaf zestien jaar) op de zaterdagavond onder directe verantwoordelijkheid van
de kerk waardoor het contact tussen de kerk en de jongeren ook op zaterdagavond gestalte
krijgt. Het contact willen we vormgeven door op ongedwongen wijze het gesprek met
jongeren aan te gaan. Daarnaast door een aantal keren per jaar met behulp van ludieke
acties jongeren na te laten denken over maatschappelijke en christelijke thema‟s. Op de
avonden is er altijd een persoon vanuit het bestuur aanwezig, een gastheer/gastvrouw en
twee barmedewerkers. De avonden worden door de gastheer/-vrouw geopend met
schriftlezing en gebed. Voor uitvoerige beschrijving van Amigo‟s verwijzen wij hier naar het
beleidsplan van Amigo‟s.
4.5.9 Jeugdklanken.
Jeugdklanken is een tijdschrift/jeugdkerkbode. Jeugdklanken wordt 4–5 maal per jaar
uitgegeven in de gemeente voor en door de jeugd. Dit houdt uiteraard niet in dat de „nietjeugd‟ deze niet leest. De Jeugdklanken wordt samengesteld door een commissie en kan
diverse onderdelen bevatten, bijvoorbeeld een verdiepend verhaal, een interview met een
gemeentelid of iets dergelijks. Voordat de jeugdklanken gedrukt wordt, dient het concept ter
controle te worden aangeboden aan de jeugdouderlingen.
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5 VORMING EN TOERUSTING
5.1 Catechetisch onderwijs
5.1.1 Catechese
De catechese voor jongeren van twaalf tot achttien jaar wordt in principe gegeven op de
maandag- en dinsdagavond in „De Ark‟. De kinderen van tien jaar en ouder volgen de
kindercatechese in de bovenbouwgroep van de zondagsschool.
Vanaf seizoen 2008/2009 wordt, aan de hand van een door de kerkenraad vastgesteld
visiedocument en curriculum, gewerkt met het systeem van mentorcatechese. De catechese,
die twintig avonden per seizoen omvat gevolgd door een slotavond, staat onder supervisie
van de predikant en de pastoraal werker, die daarin worden bijgestaan door een
catecheseteam.
Het programma van de avond is als volgt. Er wordt begonnen met zingen en gebed, waarna
de predikant of pastoraal werker het onderwerp van de avond centraal inleidt. Daarna gaan
kleine groepjes catechisanten onder leiding van een vaste mentor mee om ergens op een
plek in het gebouw het onderwerp verder te bespreken aan de hand van een verwerking. Na
deze bespreking wordt door de mentor(en) in de groep(en) afgesloten met gebed. De
predikant, en mentoren evalueren daarna nog de verwerking en bespreken met elkaar het
onderwerp voor de volgende week.
De onderwerpen die in het achtjaarlijkse curriculum aan de orde komen zijn zodanig gekozen
dat alle aspecten van de geloofsleer binnen acht jaar (leeftijd tien tot achttien jaar) één of
meer keren aan de orde komen. Daarnaast wordt aan het begin van het winterseizoen een
ouderavond met een bij voorkeur opvoedkundig onderwerp gepland.
5.1.2 De belijdeniscatechese
De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant aan hen die zich voorbereiden op de
openbare belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente. In de regel worden allen
die te kennen hebben gegeven openbare geloofsbelijdenis te willen afleggen, uitgenodigd
voor een gesprek met de predikant die de belijdeniscatechese verzorgt. In een
kerkenraadsvergadering voorafgaand aan de belijdenisdienst doet de predikant verslag van
zijn bevindingen, waarna de kerkenraad de beslissing neemt over de toelating tot de
openbare belijdenis.
Zo mogelijk minimaal één week voorafgaand aan de belijdenisdienst worden de namen en
adressen van de nieuwe lidmaten in de kerkbode vermeld en afgekondigd in een eredienst.
Degenen die openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd, ontvangen van de kerkenraad een
aandenken in de vorm van een belijdenisplaat en een boek.
5.1.3 Catechese voor mensen met een verstandelijke beperking
Op een centrale plaats in de Krimpenerwaard wordt de catechese voor mensen met een
verstandelijke beperking aangeboden. Dit gebeurt in samenwerking met de Hervormd
Gereformeerde vereniging van en voor mensen met een handicap „Op weg met de Ander‟. Dit
is catechese met een Hervormd Gereformeerde signatuur. Ook uit onze gemeente kunnen
gemeenteleden deelnemen aan deze vorm van catechese. Tevens participeert een van de
diakenen van onze gemeente in de organisatie.
5.2 Clubs, verenigingen en kringen
5.2.1 Mannenvereniging en vrouwenvereniging
Op de mannenbijbelstudievereniging „Bartholomeüs‟ en de vrouwenbijbelstudievereniging
„Rondom het Woord‟ vindt toerusting plaats door middel van Bijbelstudie en de bespreking
van geloofsvragen. Beide verenigingen hebben hun eigen bestuur. Tevens zijn de mannenen vrouwenvereniging aangesloten bij het landelijke verband van de Hervormde Mannenbond
en de Hervormde Vrouwenbond.
5.2.2 Bijbelkringen
Er zijn meerdere huis- bijbelkringen die ongeveer zes maal per seizoen samenkomen.
Daarnaast is er de Bijbelkring, waar onder leiding van de predikant dezelfde thema‟s
besproken worden.
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5.2.3 Huwelijkskring
Om de paar jaar wordt gedurende vier à vijf avonden een Bijbelse handreiking geboden ten
aanzien van Gods bedoeling met het huwelijk, gekoppeld aan de huwelijkspraktijk van alle
dag. Deze vorming kan afwisselend worden gegeven voor hen die kortere of langere tijd
getrouwd zijn, maar ook voor hen die zich voorbereiden op het huwelijk. Hierin komen de
verschillende aspecten van de huwelijksrelatie aan de orde.
5.2.4 Opvoedingskring
Onder leiding van de kerkenraad wordt er gewerkt aan opvoedingsondersteuning. Het doel is
om ouders te ondersteunen in de opvoeding, hun zelfvertrouwen te bevorderen en hen zo te
helpen hun kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. De opvoedingskring wil een
platform zijn waar (jonge) ouders elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar onder deskundige
leiding zorgen en problemen kunnen bespreken. Het heeft de voorkeur om ouders die
kinderen in dezelfde leeftijdscategorie hebben bij elkaar te brengen om elkaar te helpen bij
het herkennen van problemen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.
5.2.5 Gebedskring
Binnen de gemeente is een gebedskring actief. Deze is ontstaan op initiatief van
gemeenteleden en wordt gehouden bij gemeenteleden thuis. Via Kerkklanken wordt de
gebedskring aangekondigd. Het doel van de kring is d.m.v. gebed God te eren en om de
nood van de Kerk en de wereld, alsook persoonlijke noden, te brengen voor Gods troon.
5.3 Overige vormen van toerusting
5.3.1 Gemeenteavonden
Zo mogelijk twee keer per jaar, in het voorjaar en het najaar, wordt vanuit de kerkenraad
een gemeenteavond gehouden. Op deze avonden komt een bezinnend onderwerp aan de
orde dat van belang is voor het geheel van de gemeente. De kerkenraad kan daarbij voor
een spreker uitnodigingen van buiten of zelf een onderwerp ter bespreking voorleggen.
5.3.2 Koffiemorgens
Ongeveer zes keer per jaar wordt er een koffiemorgen georganiseerd. Daar komen zeer
uiteenlopende onderwerpen aan de orde die de geestelijke en praktische toerusting van de
christenvrouw beogen. De morgens worden georganiseerd door een interkerkelijke
commissie en worden aangekondigd via Kerkklanken.
5.3.3 Toerusting kerkenraad
Jaarlijks wordt er een toerustingsavond georganiseerd voor de Hervormd Gereformeerde
kerkenraden in de Krimpenerwaard. Dit gebeurt bij toerbeurt in één van de deelnemende
gemeenten. Aan de orde komen thema‟s die van gemeenschappelijk belang zijn en die door
een deskundige worden ingeleid. Ook vindt er jaarlijks een toerustingsavond plaats
georganiseerd door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.
5.3.4 Beleidsvoornemens
De kerkenraad zich gaat bezinnen op de structurele inzet van vrijwilligers in allerlei
vormen van gemeentewerk. Naast het jeugdwerk, de catechese en diaconaal werk
waarin nu al veel vrijwilligers actief zijn, wordt bezien of ook in andere
werkzaamheden en verantwoordelijkheden vrijwilligers kunnen worden ingezet.
Vooral het aansturen en coördineren van het vrijwilligerswerk evenals het bewaken
van de continuïteit zal in de komende beleidsperiode de nodige aandacht krijgen.
De kerkenraad zich gaat bezinnen op de bronnen van de Reformatie en hoe we deze
actueel houden binnen onze gemeente. Gedacht wordt o.a. aan een bezinningsweek
rondom een centraal thema uit de Reformatie binnen het gehele jeugd en
verenigingswerk afgesloten met een themakerkdienst.
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6 DIACONAAT
6.1 Visie en taak
Diaconaat is het dienend in de wereld staan van de gemeente van Christus. Kernwoorden
voor diaconaat zijn: dienstbetoon, barmhartigheid en gerechtigheid. Diaconaat is een
wezenskenmerk en een opdracht van de gehele gemeente om in navolging van Christus zorg
en aandacht te geven aan mensen in nood. De diakenen zijn geroepen de gemeente voor te
gaan in deze opdracht en dienst.
De concrete instelling van het ambt van diaken is beschreven in Handelingen 6. Aanleiding
was de ongelijke behandeling van de gemeenteleden. De Griekse weduwen werden
overgeslagen in de dagelijkse bediening. Dit was de aanleiding om een zevental mannen, die
een goede getuigenis hadden, te verkiezen voor het zorg dragen voor de zieken, armen,
weduwen, weduwnaren en wezen.
De diakenen zijn geroepen om voor te gaan in de dienst van de naaste. Ieder gemeentelid is,
staande in het ambt aller gelovigen, geroepen tot diaconale bewogenheid. Een belangrijk
aandachtspunt is dan ook het bevorderen van het diaconaal bewustzijn van de gemeente als
geheel. Hier vestigt het college de aandacht op door de diaconale dimensie een plaats
proberen te geven in de prediking en het frequent communiceren in het kerkblad van de
Hervormde Gemeenten Schoonhoven en Willige Langerak: „Kerkklanken‟.
Het college van diakenen bestaat minimaal uit een zestal ambtsdragers. Het college kiest uit
haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Voor het uitvoeren van de
diaconale taak in de gemeente zal worden gezocht naar een taakverdeling waarbij rekening
gehouden wordt met ieders talenten of wensen. Jaarlijks zal de taakverdeling worden
geëvalueerd en waar nodig worden aangepast. De verdeling van de taken wordt vastgelegd
in het jaarplan. De diakenen doen op elke kerkenraadsvergadering verslag van de actuele
aangelegenheden. Van de vergaderingen van het college van diakenen worden notulen
gemaakt die in de kerkenraadsvergadering ter inzage liggen.
6.2 Diaconaat dichtbij
Diaconaal dienstbetoon begint bij hen die door God op onze weg gebracht worden; de nood
van de naaste op of langs de weg die wij gaan (Lukas 10:25-37). Daar ligt de eerste roeping
tot het dienen van de naaste en het helpen van hen die geen helper hebben. Naast de
algemene opdracht tot dienstbetoon wordt ons door de apostel in Galaten 6 de zorg en de
aandacht bevolen voor de huisgenoten van het geloof, zij die met ons verbonden zijn door
het geloof in de drie-enige God (vers 10).
6.2.1 Armoedebeleid
Hulp bieden aan de armen in en buiten de gemeente is een diaconale grondtaak. Nu de
economie wat stagneert en de gaten in het sociale vangnet van de overheid groter worden,
neemt het aantal mensen in Nederland dat onder de armoedegrens leeft toe. De komende
jaren wil het college hier meer aandacht aan besteden door:
Het in het oog krijgen van armoede en hulpbehoevendheid binnen de gemeente via
de bestaande kerkelijke structuren (pastoraat, jeugdwerk enzovoorts).
Daadwerkelijk steun verlenen in situaties van armoede middels kennis, ervaring en
financieel.
Incidentele samenwerking met andere diaconieën uit de gemeente Schoonhoven en
de burgerlijke gemeente (sociale dienst) om zo de armoede te traceren en een
positief kritisch geluid laten horen daar waar het armoedebeleid gaten vertoont naar
de zwakkeren in de samenleving.
6.2.2 Maatschappelijke ondersteuning
Vanuit de diaconie zijn er contacten met de „Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven‟
(SWOS). Hulp die geboden wordt vanuit de SWOS kan bestaan uit: Praktische hulp aan
ouderen, chronische zieken, mensen met een beperking.
6.2.3 Jeugddiaconaat
De Heere God geeft ons als gemeente de opdracht om voor de ander een hand en een voet
te zijn. De gemeente heeft de opdracht om jonge gemeenteleden in te wijden en te laten
participeren in deze dienst aan de naaste. Op allerlei plekken waar met en voor jongeren
wordt gewerkt, dient geïnvesteerd te worden om jongeren hierin te laten groeien.
Jeugddiaconaat kan gezien worden als het diaconaal vormen van jongeren. Daarnaast is
jeugddiaconaat ook diaconaat dat zich specifiek richt op jongeren in knelsituaties. Zo heeft
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het jeugddiaconaat van de gemeente twee sporen, respectievelijk diaconaat door jongeren
en diaconaat voor jongeren.
Verdieping van het jeugddiaconaat
Jeugddiaconaat is onder te verdelen in drie lagen, namelijk:
1. Visie en beleid
2. Diaconale houding
3. Actie en ontmoeting
Leidinggevenden gaven aan dat deze lagen niet bewust met elkaar in verband gebracht
worden. Hierdoor doorgronden jongeren de betekenis en verbanden niet en maken zij zich
daardoor het jeugddiaconaat minder snel eigen. De drie lagen zullen meer met elkaar
verbonden worden en er wordt in alle drie de lage evenwichtig geïnvesteerd.
Verbreding van het jeugddiaconaat
Het is van belang dat op alle plekken binnen de gemeente bewust wordt geïnvesteerd in het
leren dienen van jongeren. Elke plek heeft daarin zijn eigen betekenis. De plekken zijn:
Jongeren zelf/vrienden (bijvoorbeeld door werkvakantie, sociale stage, diaconaal
jaar)
Gezin
Eredienst
Jeugdwerk (kinder-, tiener, - en jongerenwerk) en catechese
Het jeugddiaconaat wordt vormgegeven op alle bestaande plekken waar in onze gemeente
met en voor jongeren wordt gewerkt. De diaconale investering die op de verschillende
plekken wordt gedaan, wordt zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er versterking
ontstaat.
Preventie
De kracht van de kerkelijke gemeente ligt vooral op het gebied van preventie. Het werk dat
in de gemeente met en voor jongeren wordt gedaan, biedt hun een veilige plek. Jongeren
worden hier gezien en een positief zelfbeeld wordt gestimuleerd. Ze worden weerbaar
gemaakt (nee durven zeggen onder groepsdruk), doen kennis op en worden begeleid
geconfronteerd.
6.2.4 Ouderenwerk
De commissie „ouderen ontmoetingsmiddagen‟ organiseert meerdere keren per jaar een
ontmoetingsmiddag voor ouderen. De predikant of pastoraal werker houden op die
bijeenkomst beurtelings een meditatie. De tweede helft van de middag wordt ingevuld door
een spreker of iemand uit een diaconale organisatie. Met Kerst en Pasen wordt een
programmaboekje gemaakt en verzorgt het kinderkoor „Jong Geluid‟ een uitvoering. Op deze
middagen wordt er een Kerst- of Paasverhaal voorgedragen. Deze middagen worden
afgesloten met een broodmaaltijd. Tijdens elke bijeenkomst wordt er gecollecteerd om zo het
ouderenwerk ook in de toekomst voort te kunnen zetten. De diaconie onderhoudt via een
diaken contact met de commissie.
De kerstattentiecommissie deelt elk jaar in december aan weduwen, weduwnaars, bejaarden
(70+), alleenstaanden, langdurige zieken en gehandicapten een blijk van medeleven uit. De
diaconie onderhoudt via een diaken contact met deze commissie.
6.3 Werelddiaconaat
Het belang van het werelddiaconaat wordt voluit onderschreven. Omzien naar de naaste is
een opdracht en eigenlijk maakt het niet uit waar die naaste zich bevindt. „Huisgenoten des
geloofs‟ zijn allen die belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is. Financiële steun voor
werelddiaconale projecten langs de kerkelijke weg zal via diverse christelijke organisaties
verlopen. Daarnaast worden collectes doorgegeven aan andere instanties, zoals jaarlijks
wordt vastgelegd in het collecterooster.
In de komende jaren hoopt het college de gemeente meer te betrekken bij het
werelddiaconaat en wel op de volgende manieren:
Het college van diakenen wil de zending een blijvend gezicht geven. Frequent
communiceren over lopende projecten is hierbij essentieel. Samenwerking met de
zendingscommissie, door gezamenlijk een project te steunen (GZB), willen we
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voortzetten. Namens de diaconie heeft één diaken zitting in deze commissie.
Via de kerkdiensten en het gemeentewerk willen we hier meer aandacht aan
schenken. Gedacht kan worden aan kerkdiensten die toegespitst zijn op onze
diaconale verantwoordelijkheden. Het bespreken van thema‟s tijdens de catechisaties
en het organiseren van een gemeenteavond waar een projectmedewerker iets vertelt
over zijn/haar ervaringen.
6.4 Financiën
Het college van diakenen beschikt over een eigen vermogen dat op een zo verantwoord
mogelijke wijze wordt beheerd. Om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen is
het gewenst om de omvang van het vermogen tenminste gelijk te houden aan ongeveer één
keer de jaarlijkse inkomsten. De uitgaven worden op een zodanig niveau gebracht dat dit
streefcijfer wordt gehaald.
6.4.1 Collectebeleid
Jaarlijks vindt overleg plaats met het college van kerkrentmeesters en andere daarvoor in
aanmerking komende organen in de gemeente over de opstelling van het collecterooster van
het volgende kalenderjaar. Het gezamenlijk opgestelde concept-collecterooster wordt
jaarlijks voor 1 december ingediend bij de kerkenraad ter vaststelling in de daarop volgende
kerkenraadsvergadering. Het streven is om in elke zondagse eredienst een diaconale collecte
te houden. De opbrengst van zogenaamde bestemmingscollecten komt volledig ter
beschikking van het doel waarvoor is gecollecteerd. Het streven is erop gericht deze gelden
zoveel mogelijk te besteden via de kerkelijke kanalen.
6.4.2 Giftenbeleid
In verband met de continuïteit wordt veelal gestreefd naar langdurige steun aan een beperkt
aantal instellingen en projecten. In de begroting wordt dit als zodanig vastgelegd. Voor een
beperkt deel van de giften die begroot zijn, bepaalt de diaconie zelf de bestemmingen in de
loop van het jaar. Jaarlijks ontvangt de diaconie nogal wat aanvragen voor financiële
bijdragen / ondersteuningen. Om deze aanvragen gestructureerd te behandelen, hebben we
de volgende vuistregels bepaald:
De aanvraag moet grotendeels diaconaal zijn om een verzoek te honoreren. Mensen
moeten worden geholpen om te leren op eigen benen te staan, dus geen structurele
afhankelijkheidspositie (wederkerigheid).
De gift moet bijdragen in wijziging van de situatie (oftewel: er moet geen sprake zijn
van „dweilen met de kraan open‟.
De gift moet passen in het financiële beleid.
Het financiële beleid van de organisaties moet gewaarborgd of controleerbaar zijn.
6.5 Toerusting
Het is van wezenlijk belang om als diaken over voldoende kennis en inzicht te beschikken
voor de diaconale opdracht. Daarom is toerusting noodzakelijk.
De toerusting, aan de hand van de Bijbel, zal gericht zijn op de praktische diaconale zaken.
Het college richt zich op de volgende activiteiten:
Persoonlijk Schriftonderzoek zodat bij de diaconale huisbezoeken vertroostend, met
verstand en met liefde zal worden gesproken.
Bezoeken van bijeenkomsten waarvan valt te verwachten dat ze kunnen dienen tot
vergroting van diaconaal inzicht en vakmanschap.
Deelnemen aan vormingscursussen.
Bestuderen en verzamelen van publicaties.
6.6 Eredienst
Naar de orde van de kerk zijn de diakenen geroepen ambtelijk vertegenwoordigd te zijn in
alle erediensten van de gemeente en van het zorgcentrum Sola Gratia.
In het bijzonder bij de bediening van het Heilig Avondmaal hebben de diakenen de taak om
met de predikant te dienen aan de tafel des Heeren.
6.7 Participaties / Afvaardigingen
Het college van diakenen draagt ervoor zorg dat er afgevaardigden namens de diaconie
aanwezig zijn in de volgende werkgroepen:

Beleidsplan Hervormde Gemeente Schoonhoven

26

Diaconale werkgroep
Werkgroep Oost-Europa
Op weg met de Ander
Voedselbank Schoonhoven
6.8 Beleidsvoornemens
Het college van diakenen heeft de volgende speerpunten geagendeerd over de periode 20112015:
Het op- en uitbouwen van onderlinge contacten met de plaatselijke diaconieën te
Schoonhoven en Willige Langerak.
Nauwe(-re) samenwerking met de ouderlingen en bezoekbroeders om mogelijke
financiële noden binnen de gemeente te inventariseren en daarop te anticiperen.
Deelname vormingscursussen voor nieuw aangestelde diakenen.
Verdere afbouw van het vermogen conform meerjarenbegroting.
Bewustwording in de gemeente van de lijdende kerk.
Financiële ondersteuning Stichting Victorious Christ Ministeries te India ten behoeve
van productie en verspreiding van Bijbels in de lokale taal evenals ten behoeve van
diaconale hulp ter plaatse.
Opzetten en uitbouwen van het jeugddiaconaat zoals beschreven in paragraaf 6.2.3.
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7 HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
7.1 De samenstelling van het college
Volgens de orde van de kerk dient het college van kerkrentmeesters in meerderheid te zijn
samengesteld uit ambtsdragers. Het college bestaat uit zeven leden waarvan vier leden
ouderlingkerkrentmeester zijn en deel uit maken van de kerkenraad. Drie leden zijn
lidmaatkerkrentmeester en maken geen deel uit van de kerkenraad. In het college van
kerkrentmeesters zijn de volgende functies te onderscheiden: voorzitter, secretaris,
penningmeester, algemeen adjunct en technisch beheerder. Het college van
kerkrentmeesters kan zich in haar werkzaamheden laten bijstaan door commissies.
7.2 Taakomschrijving
Het college van kerkrentmeesters is, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, belast
met de uitvoering van het beleid ten aanzien van de zorg voor de vermogensrechtelijke
zaken van de gemeente, evenals met de exploitatie en het beheer van „Kerkklanken‟ en de
websites. De werkzaamheden van het college van kerkrentmeesters hebben als belangrijkste
doelstelling om voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor een optimale uitoefening van de
pastorale zorg aan alle leden van de Hervormde Gemeente te Schoonhoven en het gestalte
geven aan de apostolaire en missionaire roeping van de gemeente in deze wereld. Het
college van kerkrentmeesters doet op elke kerkenraadsvergadering verslag van de actuele
zaken. De begroting en de jaarrekening van de gemeente worden door het college van
kerkrentmeesters respectievelijk vóór 1 november en vóór 1 mei voorgelegd aan de
kerkenraad ter bespreking en ter vaststelling in een kerkenraadsvergadering.
7.2.1 Vergaderingen en overleg
Het college van kerkrentmeesters vergadert minimaal vier keer per jaar.
Indien nodig of wenselijk, zulks op aangeven van één van beide colleges, is er overleg van
het college van kerkrentmeesters met het moderamen van de kerkenraad. Jaarlijks vindt,
naar de orde van de kerk, overleg plaats met het college van diakenen en andere daarvoor in
aanmerking komende organen in de gemeente ten aanzien van de opstelling van het
collecterooster van het volgende kalenderjaar. Het gezamenlijk opgestelde conceptcollectenrooster wordt voor 1 november ingediend bij de kerkenraad ter vaststelling in een
kerkenraadsvergadering.
7.2.2 De ledenadministratie
De administratie van de leden van de gemeente behoort tot de taak van het college van
kerkrentmeesters. Zij laat zich in de praktische uitvoering daarvan bijstaan door een
ledenadministrateur. Naast de registratie van lidmaten en doopleden wordt een register
bijgehouden van gastleden en wordt een register aangelegd van de (nog) niet gedoopte
kinderen van de gemeenteleden en van hen die blijk hebben gegeven zich met de gemeente
verbonden te weten. Sinds mei 2011 maakt de Hervormde Gemeente Schoonhoven gebruik
van het programma „LedenRegistratie Protestantse Kerk‟ (LRP) en hebben alle betrokkenen
toegang tot dit online registratiesysteem. Het beheer is gedelegeerd aan het College van
Kerkrentmeesters.
7.2.3 Vastlegging en Archivering
Naast de ledenadministratie draagt het college van kerkrentmeesters zorg voor het
bijhouden van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek, waarin respectievelijk de
doopsbedieningen, de openbare geloofsbelijdenissen en de huwelijkssluitingen die in de
gemeente plaatsvinden, worden geregistreerd.
Daarenboven berust bij het college van kerkrentmeesters de zorg voor de archivering van
alles wat daarvoor naar de orde van de kerk in aanmerking komt of waarvan aannemelijk is
dat het van belang is om voor het nageslacht te bewaren of vast te leggen. Tevens berust bij
het college de taak om deze archieven naar behoren te beheren.
7.2.4 Veiligheidsbeleid
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de veiligheid in en rondom het kerkgebouw. Daarbij hoort het opstellen van een ontruimingsplan, volgens de wettelijke daarvoor geldende regels. De zaken die te maken hebben met veiligheid worden regelmatig
bekend gemaakt aan de gemeente, of andere gebruikers van het gebouw.
7.3 Het beheer
Het college van kerkrentmeesters is in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad
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belast met het behartigen van de vermogensrechtelijke zaken van de gemeente. Het gaat
daarbij om de stoffelijke belangen in de breedste zin van het woord. Zowel de financiële als
de materiële zaken, de roerende en de onroerende goederen vallen daaronder. Hieronder
wordt het beleid ten aanzien van deze twee hoofdtaken omschreven.
7.3.1 Het financiële beheer
Het zwaartepunt van deze activiteit van het college van kerkrentmeesters ligt bij de
geldwerving die bestemd is voor het dagelijks leven en werken van de gemeente, evenals
het rentmeesterlijk beheer van de financiële tegoeden in overeenstemming met het door de
kerkenraad gevoerde beleid.
Actie Kerkbalans
Een belangrijke bron van inkomsten is de opbrengst van de jaarlijkse „Actie Kerkbalans‟.
Deze plaatselijke geldwervingsactie wordt in de maand januari van elk jaar gehouden.
Hiervoor worden alle lidmaten en doopleden vanaf achttien jaar benaderd. De enveloppen
worden bij de desbetreffende adressen bezorgd en ongeveer een week later weer opgehaald.
Via „Kerkklanken‟ wordt de Actie Kerkbalans aangekondigd en het resultaat wordt vervolgens
ook in „Kerkklanken‟ meegedeeld aan de gemeente.
Solidariteitskas
De Solidariteitskas is het steunfonds van de Protestantse Kerk in Nederland, waarop
gemeenten of kerkelijk betrokken personen een beroep kunnen doen. Het college van
kerkrentmeesters heeft tot taak deze bijdrage te innen. Van dit bedrag komt een deel ten
goede aan de Hervormde Gemeente Schoonhoven. Voor de Solidariteitskas krijgen alle
lidmaten en doopleden vanaf achttien jaar jaarlijks een envelop met informatie en een
acceptgirokaart.
Collecten
Naast de vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans) vormen de collecten qua omvang de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente. Onderstaande collecten worden gehouden voor
het werk van de kerkrentmeesters:
Rondgang in de zondagse erediensten voor Kerk en Pastoraat.
Bid- en dankdag collecten.
Oudejaarscollecte.
Bestemmingscollecten voor onderscheidende bestemmingen.
Quotumcollecte.
Huwelijkscollecten.
In de gemeente wordt gebruik gemaakt van collectebonnen. Dagelijks kunnen
collectebonnen gekocht worden op de daartoe bestemde adressen (zie hiervoor de
gemeentegids en de website) of besteld worden via giro- of bankoverschrijving.
Een andere bron van inkomsten zijn de giften voor de kerk die door predikant, andere
ambtsdragers of bezoekbroeders op huisbezoek worden ontvangen, evenals die via de
bankrekeningen binnenkomen.
Overige inkomsten en/of subsidies
Inkomsten uit legaten behoren tot de mogelijkheden. Door het college van kerkrentmeesters
wordt dat met enige regelmaat onder de aandacht van gemeenteleden gebracht.
Het kerkgebouw staat op de lijst van rijksmonumenten. Dit verplicht het college van
kerkrentmeesters om bij reparaties en aanpassingen toestemming te vragen bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op subsidies
om de kosten te dekken. Ook voor andere uitgaven waarvoor subsidiemogelijkheden bestaan
zal een aanvraag worden ingediend. Tenslotte zijn er jaarlijks ook rente-inkomsten van
uitstaande banktegoeden, evenals baten van verhuuractiviteiten.
Vaste uitgaven
Naast inkomsten is het college van kerkrentmeesters ook belast met het tijdig en correct
doen van de volgende uitgaven:
Kosten met betrekking tot het pastoraat.
Verplichte afdrachten aan de landelijke kerkelijke organen;
Lasten van kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten.
Te betalen traktementen, salarissen en vergoedingen.
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Lasten van onroerende zaken, inventarissen en afschrijvingen.
kosten voor vergaderingen en administratie.
Rentelasten.
7.3.2 Beheer gebouwen
Naast de zorg voor de financiële belangen van de gemeente delegeert de kerkenraad ook de
zorg voor de materiële bezittingen van de gemeente aan het college van kerkrentmeesters.
Daartoe behoren onder andere een monumentaal kerkgebouw, de inventaris, waaronder het
kerkorgel, twee pastorieën met de omliggende gronden, kerkelijk centrum „De Ark‟ evenals
de bijbehorende opstallen en een deel van de inventaris.
Voorzieningen groot onderhoud
Het onderhoud van de gebouwen vindt plaats volgens een meerjarenplan. Jaarlijks wordt er,
indien mogelijk en noodzakelijk, een bedrag gereserveerd voor het in stand houden van de
onroerende bezittingen van de gemeente. Dit betreft met name de volgende voorzieningen:
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening

groot
groot
groot
groot

onderhoud
onderhoud
onderhoud
onderhoud

kerkgebouw.
pastorieën.
kerkorgel.
verwarming kerkgebouw.

‘De Ark’
De Hervormde Gemeente heeft de beschikking over kerkelijk centrum „De Ark‟. Dit gebouw is
ondergebracht in aparte beheerscommissie die het beheer voert over de opstallen en de
inventaris en die alle kerkelijke en andere activiteiten in het gebouw faciliteert. Het bestuur
heeft daartoe enkele vaste krachten en oproepkrachten in dienst. Het college van
kerkrentmeesters is met het bestuur overeengekomen dat kerkelijke activiteiten in het
gebouw altijd voorrang krijgen op andere al dan niet commerciële activiteiten. Op de
maandag- en dinsdagavond in het winterseizoen is „De Ark‟ geheel beschikbaar voor de
catechese aan de jongeren van de gemeente. Daarnaast is er een jeugdaccommodatie
bestemd voor diverse activiteiten van en voor de jongeren van de gemeente. Verder vinden
in „De Ark‟ alle denkbare kerkelijke activiteiten plaats, zowel voor de gemeente als geheel als
ook voor diverse clubs en verenigingen. Tevens vinden de vergaderingen van de kerkenraad
plaats in „De Ark‟.
7.4 Personele aangelegenheden
Aan de gemeente is één fulltime predikant en een pastoraal werker voor drie dagen
verbonden. Voor wat de financiële of materiële zaken betreft, die de verhouding tussen
predikant en pastoraal werker en gemeente aangaan, treedt de voorzitter namens het
college, zo vaak als nodig, wenselijk of kerkordelijk voorgeschreven is in overleg met hen om
zaken te bespreken.
Er is een kostersechtpaar aangesteld met een parttime functie, evenals een hulpkoster. Door
het college van kerkrentmeesters zijn meerdere organisten aangesteld voor het begeleiden
van de gemeentezang in de kerkdiensten.
7.4.1 Commissies
Het college laat zich in haar werkzaamheden bijstaan door enkele commissies met een
specifieke deskundigheid of inzet op een bepaald gebied. De leden van deze commissies
worden door de kerkenraad benoemd uit de belijdende leden van de gemeente op voordracht
van het college van kerkrentmeesters.
Het verjaringsfonds
Vrijwilligers met een eigen wijk bezoeken de gemeenteleden in die wijk op of rondom
hun verjaardag met een felicitatie. Zij komen met een verjaardagskaart en enveloppe om
een vrijwillige bijdrage te vragen voor het verjaringsfonds.
Het college van kerkrentmeesters stelt lijsten met gemeenteleden beschikbaar. Het doel van
de vrijwillige bijdrage is bestemd voor de exploitatie van „De Ark‟.
De commissie Kerkklanken
Het college van kerkrentmeesters is belast met de zorg voor de exploitatie van het blad
„Kerkklanken‟. Dat betreft de opmaak, druk, verspreiding en verzending, evenals het
verzorgen en de acquisitie van de van advertenties. Het college laat zich daartoe bijstaan
door de commissie Kerkklanken (bestaande uit kerkenraad- en gemeenteleden uit Willige
Langerak en Schoonhoven) die jaarlijks rekening en verantwoording aflegt van de financiële
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en praktische gang van zaken aan het college van kerkrentmeesters. Jaarlijks wordt door het
college van kerkrentmeesters, in overleg met commissie Kerkklanken en met het oog op de
exploitatie, het abonnementsbedrag vastgesteld. Betaling, door middel van een acceptgiro, is
verplicht.
Inzet van vrijwilligers
Rondom de Actie Kerkbalans, bij de Solidariteitskas en bij het verzorgen van de
ledenadministratie worden vrijwilligers ingezet. Ook voor andere, structurele of incidentele
activiteiten of werkzaamheden kan het college van kerkrentmeesters een beroep doen op
vrijwilligers.
7.5 Zorg voor hen die niet meer naar de kerk kunnen
Gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen, worden door het college van
kerkrentmeesters ondersteund om zo toch het Woord van God te kunnen horen. Deze
ondersteuning bestaat uit het voorzien van kerkradio. Ook is er de mogelijkheid van het
verspreiden van cd‟s met een opname van de eredienst en het vervoer naar erediensten
en/of andere kerkelijke activiteiten.
Voor mensen die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken kan een kerkradio worden
verzorgd, zodat gemeenteleden thuis door middel van ontvangstapparatuur de diensten
regelrecht kunnen beluisteren. Ook kan de kerkdienst via internet worden beluisterd op de
website van onze gemeente. Naast de zondagse kerkdiensten wordt er eenmaal in de week
een kerkradio-uitzending verzorgd. De kosten zullen aan de gebruiker worden doorberekend.
Dit geld wordt ingezameld door middel van busjes of door overboekingen.
7.6 Beleidsvoornemens
- (2011) Het college wil zich, naast bovengenoemde ondersteuning, richten op het meer
bekendheid geven aan de (eventueel tijdelijke) voorziening van kerkradio bij
ziekte van gemeenteleden en het regulier uitzenden van gemeenteavonden en dergelijke
(Publicatie daarvan gebeurt in „Kerkklanken‟).
(2011) Het college is voornemens om de pastorie aan de Buiten de Veste 12 te
verkopen.
(2011) Het college is voornemens om de komende jaren de begroting meer in
gezamenlijk overleg met de kerkenraad op te stellen aan de hand van doelen en
prioriteiten. Ook een bezinning op de verdeling van de diaconale en kerk en
pastoraat collecten is daar onderdeel van.
(2011-2013) Het college beraadt zich over een meer duurzaam gebruik van energie
in het kerkgebouw. En daarvoor benodigde aanpassingen en vervanging van de
installaties
(2011-2012) Het college is voornemens de komende jaren zich te bezinnen op het
beheer van het vermogen en het opstellen van een meerjarenbegroting gekoppeld
aan het meerjarenbeleidsplan van de kerkenraad.
(2011) Invoering van het nieuwe ledenadministratieprogramma van de PKN. En het
zorg dragen dat de ambtsdragers goed ondersteund worden in hun pastoraat.
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8 APOSTOLAAT
Als christelijke gemeente weten wij ons geroepen het evangelie van Jezus Christus door te
geven aan anderen. Onze eerste opdracht is om in onze eigen Schoonhovense samenleving
een getuigenis te geven van een levend geloof en onze relatie met Jezus Christus. Daarnaast
willen we ook steun en gestalte geven aan het evangelisatiewerk in Nederland, aangezien
ons land net zo goed (of nog meer) zendingsgebied is (geworden). We weten ons bovendien
verbonden met de dienst van de zending in gebieden ver bij ons vandaan.
8.1 Evangelisatie (doel en visie).
Het doel van ons evangelisatiewerk is:
Gehoor geven aan de missionaire opdracht door Jezus Christus Zelf gegeven, namelijk het
Evangelie verspreiden en verbreiden zowel binnen de kerk (de randkerkelijken) als
daarbuiten. In Mattheüs 28 vers 19 lezen we: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles
wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”
Wij hebben de volgende visie op het evangelisatiewerk:
De invulling van de missionaire opdracht is niet het werk van enkelingen binnen de
gemeente (bijvoorbeeld de Evangelisatiecommissie), maar een opdracht voor geheel de
gemeente en al haar leden. Naast het doorgeven van het Evangelie komt het er op aan dat
wij als gemeente wervend bezig zijn. De missionaire opdracht mag niet worden verzaakt,
want een gemeente die niet werft, sterft! Waar geen groei is, wordt weinig actief gezaaid en
gearbeid?! Het verspreiden en verbreiden van de blijde boodschap (het goede nieuws) is
geen activiteit waarbij een eenzijdig beeld van een liefdevolle God en Jezus als het goede
voorbeeld worden aangeprezen. De Liefde van God behelst de hele Bijbelse boodschap
waarin duidelijk doorklinkt dat God de Vader als Schepper van deze aarde, Zijn Zoon Jezus
Christus heeft ingezet om Zijn reddingsplan voor deze wereld uit te voeren. Een reddingsplan
omdat door de zonden en fouten van de mens(heid) de wereld is bezoedeld, verminkt en
zichzelf dreigt ten onder te brengen, ondanks de toenemende drang naar maakbaarheid en
onafhankelijkheid. De boodschap dat God liefdevol omziet naar ons mensen, ons wil redden
en verlossen, zal mensen tot verandering brengen waardoor zij meer en meer gaan
verlangen om van en door Hem en Zijn genade te mogen leven. God heeft geen „zelfredzame
mensen‟ nodig, maar mensen in nood (moe en mat) hebben wel God nodig om hen te
verlossen en te redden. Die ontdekking is vaak een proces dat tijd vergt, maar van ons
geduld, liefde, voortdurende betrokkenheid en beschikbaarheid. Wij geloven dat de Heilige
Geest nog steeds werkt en door Gods liefdevolle aansturing, zelfs ons mensen (als Zijn
volgelingen en apostelen) wil gebruiken om Zijn Koninkrijk uit te breiden. Voortdurend
moeten we ons bezinnen of wij werkelijk discipel (leerling en volgeling) zijn en gehoor weten
te geven aan de opdracht „maak hen tot Mijn discipelen‟. Als (vrome) kerkmensen moeten
wij juist oppassen dat wij zelf geen drempels en obstakels vormen voor hen die God nog niet
(of niet meer) kennen.
Bij de uitwerking van het missionair gemeente zijn gaat het er niet om dat mensen vinden of
denken dat wij een warme en hechte gemeenschap vormen (dat kan zelfs een drempel
zijn!), maar dat mensen merken dat wij als leden van de gemeente van Jezus Christus weten
wat wij onder gastvrijheid, herbergzaamheid en barmhartigheid verstaan en of zijde vrucht
van de Geest ontdekken in ons handelen en opmerken dat wij erfgenamen (het eigendom)
van Jezus Christus zijn.
Ons kerk-zijn en gemeente-zijn is bij dit alles geen doel op zich, het gaat erom dat we
mogen laten zien dat Jezus Christus het voor het zeggen heeft in ons leven (7 dagen per
week) en dat anderen de meerwaarde van een dergelijk leven ontdekken en Jezus willen
navolgen.
8.1.1 De Evangelisatiecommissie (EC) en de Evangelisatieouderling (EO)
De Evangelisatiecommissie (EC) is een orgaan van bijstand van de kerkenraad onder leiding
van een ouderling met bijzondere opdracht ofwel de Evangelisatieouderling (EO). De EC
bestaat uit enkele personen die mede sturing geven aan en betrokken zijn in subcommissies
of werkgroepen die nader worden genoemd. De EO doet verslag aan de kerkenraad van de
verschillende evangelisatieactiviteiten en is verantwoordelijk voor een goede afstemming van
die activiteiten in relatie tot het gemeente-zijn en haar opdracht. Om te voorkomen dat het
Evangelisatiewerk los blijft en/of komt te staan van het gemeente-zijn, neemt de EO ook
actief deel aan de consistorievergaderingen waarbij het werken in en vanuit de wijkteams als
heel belangrijk middel wordt gezien om werkelijk een missionaire gemeente te zijn.
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8.1.2 Doelstelling van de Evangelisatiecommissie
De Evangelisatiecommissie wil de gemeente bewust maken en houden van haar
Evangelisatorische roeping en geeft daar ook zelf gestalte aan door:
De gemeente toe te rusten tot het doorgeven van het Evangelie van Christus aan
diegenen, die daarvan zijn vervreemd, dan wel hen die niet of nauwelijks weten wat
het christelijk geloof inhoudt;
zelf onze medemensen aan de rand en buiten de kerk in contact te brengen met het
Evangelie, zodat het tot een ontmoeting komt met God. Bij dat in contact brengen is
het voor ons belangrijk de Bijbelse boodschap op een begrijpelijke en toegankelijke
manier uit te dragen. Dat vraagt veel inlevingsvermogen, geduld en een kwetsbare
opstelling;
het bevorderen van relaties tussen christenen en niet-christenen om zo
mogelijkheden te zoeken om de Bijbelse boodschap uit te dragen; bij alle
ontmoetingen te bidden en verwachten dat God Zichzelf ook wil laten ontmoeten.
8.1.3 Evangelisatieactiviteiten/ werkgebieden
De voortdurende bezinning en toerusting van de eigen commissie.
Het bezorgen van het blad Echo bij randkerkelijken en indien mogelijk rondom de
christelijke feestdagen bij alle lezers van Kerkklanken en/of huis-aan-huis (bezorging
vindt tegenwoordig plaats via de wijkteams).
De verspreiding van het blad „Licht in de avond‟ voor 70+ (ook via wijkteams).
Het bezoeken van nieuw ingekomenen via de wijkteams.
Het organiseren van bijeenkomsten voor nieuw ingekomenen.
Organiseren van de „Alpha-Cursus‟ in combinatie met Hervormde Gemeente te
Willige Langerak (uitgevoerd door de Alpha commissie (werkgroep).
Het organiseren van de jaarlijkse Kerst-sing-in op kerstavond (muziekgroep)
Het mede-organiseren van de bijeenkomsten tijdens de lijdenstijd (voor Pasen).
De organisatie van een Pinksteractie in of vanuit (het koor van) de kerk tijdens de
Schoonhovense Zilverdag op tweede pinksterdag (door subcommissie).
Het uitzenden van programma‟s via Radio Zilverstad (specifieke groep).
Betrokkenheid met de Emmauskring, gebedsgroep
Betrokkenheid bij commissie Vorming en Toerusting
Activiteiten rondom themadiensten(kerk en school, bid en dankdag) en andere
activiteiten.
Het runnen van de (IZB) boekentafel tijdens kerkopenstelling en andere speciale
activiteiten (koffieochtenden, TENTdagen, braderie).
De gemeenteleden „missionair bewust´ maken door middel van toerustingavonden,
cursussen, missionaire zondag, „Kerkklanken‟.
Participatieondersteuning bij het tentevangelisatiewerk. Jaarlijks worden in de laatste
week van de zomervakantie de TENTdagen georganiseerd. Het is één van de vormen
waarmee de Hervormde Gemeente Schoonhoven samen met andere kerken naar
buiten treedt. De activiteiten richten zich in het bijzonder op rand- en
buitenkerkelijken. Er zijn programma‟s voor kinderen (Vakantiebijbelwerk), jongeren
(Club VET) en ouderen. Het doel is meervoudig. Enerzijds om de onderlinge
ontmoeting tussen leden van de verschillende kerken in Schoonhoven te stimuleren.
Anderzijds om jongeren en kinderen (maar ook ouders en ouderen) op ongedwongen
wijze in aanraking te brengen met het Evangelie. De organisatie en uitvoering van de
TENTdagen ligt in handen van de stuurgroep TENTdagen. De stuurgroep TENTdagen
legt verantwoording af aan de verschillende kerken middels een evaluatieverslag.
Daarnaast vindt er jaarlijks een overleg en afstemming plaats met de
klankbordgroep die bestaat uit enkele ambtsdragers van de Hervormde Gemeenten
van Schoonhoven en Willige Langerak.
8.1.4 Betrokkenheid bij overige (interkerkelijke) activiteiten
Youth Alpha-Cursus (meedenken, meevolgen, meebidden).
Het opzetten en ondersteunen van Inloophuis Alpha Life.
Bijeenkomsten van „Komt Allen Tezamen‟ (Eerste Kerstdag en Oudejaarsavond).
Interkerkelijke activiteiten (onder andere afstemming activiteiten lijdenstijd.
„Marriage Course‟ (uitwisseling ervaringen, nazorg).
Open ochtenden voor vrouwen (uitwisseling ervaringen, nazorg).
8.1.5 Activiteiten nieuw-ingekomenen/nieuwkomers
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Komen geheel onder verantwoording van de wijkteams.
8.1.6 Financiën
Het beheer van de gelden voor het evangelisatiewerk wordt verricht door/via de
administratie van de diaconie. De inkomsten komen uit:
Jaarlijkse diaconale collecte voor het Evangelisatiewerk;
„winst‟ van de boekentafel.
De uitgaven gaan naar:
Het Vakantie-Bijbelwerk tijdens de TENTdagen en eventuele Vervolgactiviteiten;
verspreiding van het blad Echo onder rand- en buitenkerkelijken;
bekostiging van de presentjes, tekstbladen en dergelijke die uitgedeeld en- of
opgehangen worden tijdens activiteiten met Kerst, Pasen, Pinksteren (veelal
vanuit/in het koor van de kerk);
het weggeven van Bijbels of andere zinvolle lectuur tijdens de kerkopenstelling of op
andere plaatsen waar blijkt dat mensen geen Bijbel hebben en er toch wel een willen
(ook aan nieuwkomers met laag budget als soort welkomstgeschenk);
de organisatie van de „Alpha-Cursus‟;
de jaarlijkse Kerst-sing-in.
8.1.7 Beleidsvoornemens
Ons gemeente-zijn en kerk-zijn meer en meer afstemmen op buitenstaanders; ons
verdiepen in wat hen bezig houdt en/of waarom zij afgehaakt zijn. Het vuur van de
Geest niet uitblussen, niet alleen voortdurend bezig zijn met binnenbrandjes blussen
binnen lokale en landelijke kerken en discussies. Meer praten over God dan over de
kerk. Ons kwetsbaar durven opstellen, onze kerkelijke en pastorale zonden belijden
naar elkaar, naar buitenstaanders, hen die juist door de kerk(mensen) recent of
langer geleden beschadigd zijn.
Meer toerusting voor gemeenteleden door:
het aanbieden van cursusavonden (ondersteund door de IZB);
stukjes in Kerkklanken en Jeugdklanken;
bezoeken / verzorgen van een Bijbelstudie op verschillende clubs, verenigingen,
kringen.
Bezoeken van mensen die van het Evangelie vervreemd zijn. In de eerste plaats
komen daarvoor in aanmerking zij die nog wel ingeschreven zijn in de kerkelijke
registers, maar de band met de kerk hebben verloren. In de tweede plaats wordt de
aandacht gericht op hen die totaal geen binding hebben met de kerk of het geloof.
Hoe hieraan meer en concreter gestalte kan worden gegeven, blijft een vraag.
Wellicht kan er nagedacht worden over de inzet van een „professional (betaalde
kracht)‟ voor een (proef)periode van bijvoorbeeld vier jaar één of tweedagen per
week om dit (wervende werk) inhoud te geven.
Nader uitwerken en invulling geven aan het aspect „Gastvrijheid‟ als vervolg op het
HGJB project en de gemeenteavond in 2010 (dit wellicht vanuit de wijkteams).
Het houden van minimaal één missionaire zondag per jaar waarbij speciale aandacht
is voor zending- en evangelisatiewerk (samen met zendingscommissie zoeken naar
een invulling en wellicht preekbespreking).
Het zoeken naar meer gezamenlijke activiteiten waarbij vormen van gemeente-zijn
en gastvrijheid (uitnodigen van rand- en buitenkerkelijken) samen kunnen vallen
(bijvoorbeeld in combinatie met maaltijden die door de werkgroep Gerie en Ruth
worden georganiseerd). Daarbij kan ook gedacht worden aan een „gastendienst‟ of
andere bijeenkomsten met een hele lage drempel.
„Ons‟ kerkgebouw (markant aanwezig in het midden van stad en samenleving) meer
benutten en „open zetten‟ om transparant, gastvrij en dienend bezig te kunnen zijn in
en voor de samenleving, als herberg, oase, plaats van rust, toerusting en ontmoeting
met God.
Samen met de commissie kerkopenstelling nadenken hoe we ons als kerkelijke
gemeente (vanuit een christelijke bewogenheid), middels ons kerkgebouw en de
kerktuin, nog meer kunnen presenteren (werven). Dit kan tijdens normale
kerkopenstellingen, maar vooral ook tijdens bijzondere dagen en activiteiten in de
stad (Open Monumentendag, Rivierendag, Bartholomeusdag, Zilverdag, Kerstmarkt
etc.). Wellicht kunnen we meer liefde kweken voor het onderhouden en in stand
houden van het prachtige kerkgebouw (brede actie), meer „vrienden van de Barth‟
werven waarbij de liefde voor het kerkgebouw wellicht kan doorgroeien tot liefde van
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de Koning van de Kerk Jezus Christus.
Meer aandacht geven aan de Alpha-Cursus voor gemeenteleden als opfriscursus,
voor buitenstaanders als kennismaking met het christelijk geloof. Daarbij de hele
gemeente betrekken rondom praktische zaken (verzorgen maaltijden, uitdelen huisaan-huis folders) als gebedsorgaan voor, na en tijdens de cursusavonden.
Opzetten van een welkomstcomité (lijst van medewerkers) dat naast gastvrije
uitdelers ook mensen echt aanspreekt en aandacht geeft (in het bijzonder voor
gasten tijdens bijzondere diensten).
Het stimuleren van het onderlinge pastoraat (omzien naar elkaar) en stimuleren van
het meeneemprincipe. Samen optrekken al sprekend, verwonderend (Emmaüsgedachte). Gemeenteleden stimuleren om anderen deelgenoot te maken (uitnodigen
en meenemen) samen een activiteit te gaan volgen, naar Bijbelkring of vereniging te
gaan, concert te bezoeken, sport te beoefenen en dergelijke.
8.2 Zending
8.2.1 De Zendingscommissie
Uitgangspunt voor het bedrijven van zending is de zendingsopdracht van Christus zoals
weergegeven in Mattheüs 28 vers 19: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in
de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u
geboden heb, in acht te nemen.”
De gemeente is vanwege haar missionaire roeping en opdracht in heel haar bestaan gericht
op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn,
opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus (Artikel X,1; Kerkorde PKN).
8.2.2 Samenstelling en taak van de commissie
De (gemeentelijke) Zendingscommissie is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. De
commissie bestaat uit een aantal gemeenteleden en een afgevaardigde vanuit het college
van diakenen.
De belangrijkste taak van de Zendingscommissie is de bewustmaking van de
zendingsopdracht binnen de gemeente. Daarnaast onderhoudt de Zendingscommissie
contacten met zendingsorganisaties en medewerkers (hen die uitgezonden zijn). Vanwege de
aanwezigheid van een evangelisatiecommissie en diverse subwerkgroepen richt de
Zendingscommissie zich mede op de zending verder weg. De Zendingscommissie fungeert
tevens als doorgeefluik van gelden naar de GZB en of andere zendingsorganisaties en doelen
zoals het werk van Geri en Ruth. Al jarenlang is er specifieke en directe betrokkenheid bij het
zendingswerk van de GZB. De laatste jaren steunt onze gemeente financieel en immaterieel
GZB-zendingswerkers via het adoptieprogramma „Deelgenoten‟. Door middel van publicaties
in „Kerkklanken‟ houdt de commissie de gemeente op de hoogte van het leven en de
werkzaamheden van de zendingswerkers die gesteund worden. Inzamelingen voor de
zending vinden plaats door middel van de GZB Pinksterzendingscollecte, de GZB
Najaarszendingscollecte, een collecte voor diverse zendingsorganisaties en de
zendingsbussen. De commissie organiseert één keer per vijf jaar een ledenwerfactie voor de
GZB. Ook wordt jaarlijks een actie gehouden waarbij het dagboek „Een handvol koren‟ wordt
verspreid. Door onze gemeente wordt veel geld ingezameld voor het zendingswerk. Dit is
door middel van deelname aan het adoptieprogramma deelgenoten toegenomen. Dit is een
positieve ontwikkeling.
8.2.3 Werkgroep Gerie en Ruth
Onder de Zendingscommissie valt ook de werkgroep Gerie en Ruth. De werkgroep is op
verzoek van Gerie de Pater opgericht in december 1996. In februari 1997 is Gerie met Ruth
uitgegaan naar China. Momenteel wonen en werken ze in Shanghai, samen met hun
kinderen Benjamin en Fianna. Hun werk bestaat in 2011 uit het leiding geven aan Home
Sweet Home en het organiseren van prothese projecten, vanuit de gemeente waar ze toe
behoren. Deze gemeente bestaat uit buitenlanders en is aangesloten bij de Drie Zelf Kerk.
De werkgroep fungeert als thuisfrontcommissie voor hen en weet zich verantwoordelijk voor
hun werk. De commissie onderhoudt ook de contacten met Geri en Ruth. Middels de
nieuwsbrieven die regelmatig worden uitgedeeld wordt de gemeente geïnformeerd en
opgeroepen om bij te dragen aan dit werk (met geld, gebed, contact).
8.2.4 Beleidvoornemens
Voor de komende jaren zijn er diverse (nieuwe) uitdagingen om meer gestalte en inhoud te
geven aan de het concrete zendingswerk en de toerusting van de gemeente. Een aantal
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zaken kan wellicht in combinatie met andere commissies en werkgroepen tot stand komen:
Het delen van ervaringen, samen organiseren van gemeenteavonden met
bijvoorbeeld de Werkgroep Oost Europa en het Evangelisatiewerk binnen eigen
gemeente.
Bewustwording en bewustmaking binnen de gemeente hoe om te gaan met andere
culturen. Deze andere culturen zijn niet alleen op afstand aanwezig, maar ook binnen
eigen gemeente.
Nadenken (wellicht in overleg met de Diaconie) hoe we in de toekomst ook als
thuisfrontcommissie of zendende gemeente zouden kunnen handelen als Harsha en
Ratna Kumar weer terug zouden gaan naar India.
Harsha Kumar – een gemeentelid - heeft in zuidelijk deel van India contacten met
o.a. een predikant. Harsha ziet het als roeping om de bevolking in India te helpen en
daar projecten te realiseren. D.m.v. collectes en andere financiële bijdrages wil de
diaconie deze projecten komende jaren financieel ondersteunen, zoals o.a.
bijbelverspreiding en (deels) bouw van kerken.
Het zendingswerk binnen de gemeente zodanig aandacht geven dat er ook oproepen
mogen doorklinken waarin mensen worden aangemoedigd/stilgezet bij de
zendingsopdracht. De vraag of (wij/ gemeenteleden) beschikbaar zijn voor het
werken in Gods Koninkrijk mag en moet regelmatig klinken. Samen met de
Evangelisatiecommissie kan er gewerkt worden aan vorming en toerusting vanuit de
missionaire opdracht. Zie ook de beleidsvoornemens onder evangelisatiewerk.
Daarnaast zijn er nog een aantal vragen die we elkaar kunnen stellen.
Hoe is het met de contacten met Ina Hogendoorn die werkt voor Med Air?
Hoe is het met onze contacten met Moslims in Schoonhoven en daarbuiten (Harsha
heeft daar vorig jaar onderzoek naar gedaan en vragen over gesteld).
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9 SAMENWERKING EN OVERLEG MET ANDEREN
9.1 Samenwerking met andere gemeenten en kerken
9.1.1 Protestantse classis Gouda
Naar de orde van de Kerk zijn twee ambtsdragers van de hervormde gemeente te
Schoonhoven afgevaardigd naar de Protestantse Classis Gouda. Zij nemen deel aan de
beraadslagingen van de classicale vergadering zonder last of ruggespraak. Eén van de
afgevaardigden is lid van het breed moderamen van de classis.
9.1.2 Ring Krimpenerwaard
Eind 2009 heeft de protestantse classis Gouda besloten een ringverband van gemeenten
ingevolge ordinantie 4.17 in te stellen. In dit ringverband zijn vrijwel alle Hervormde
gemeenten in de Krimpenerwaard die zich rekenen tot de modaliteit van de Gereformeerde
Bond in de Protestantse Kerk bijeengebracht. Het betreft een ring van gereformeerd belijden
waarin naast onderlinge ontmoeting ook bezinning zal plaatsvinden door middel van
ambtsdragerbijeenkomsten om vanuit een Bijbelsgereformeerde kerkvisie, gemeentevisie en
ambtsvisie te zoeken naar wegen om in de pluriformiteit van de Kerk op geestelijke wijze
onze plaats in te blijven nemen.
9.1.3 Plaatselijke kerken interkerkelijk beraad (IKB)
Met de plaatselijke kerken vindt een paar maal per jaar een pastoresoverleg
plaats. Het doel hiervan is:
Elkaar beter leren verstaan en te zoeken naar raakvlakken en mogelijke
samenwerking.
Het onderlinge „grensverkeer‟ zo pastoraal mogelijk te begeleiden.
Voorkomen dat gelijksoortige activiteiten (met name naar „buiten‟ toe) samenvallen.
9.1.4 Contact met zustergemeenten in Roemenië
Vanuit diaconale contacten in het verleden is er een levende relatie ontstaan met de
gemeenten Sincraï en Tirgu Mures in Roemenië
Beleidsvoornemens:
Periodieke uitwisseling met ambtsdragers
In stand houden van diaconale arbeid.
9.2 Samenwerking met het christelijk onderwijs
Met de christelijke basisscholen te Schoonhoven worden in de kerk gezamenlijke bid- en
dankdagbijeenkomsten gehouden. Ook is er jaarlijks een themadienst „Kerk en School‟.
Incidenteel, indien één van beide partijen dat nodig of wenselijk acht, is er vanuit de
kerkenraad contact met de PCPO Krimpenerwaard.
9.3 Contact met de plaatselijke verzorgingstehuizen
Binnen de grenzen van de gemeente bevinden zich drie verzorgingshuizen, waarvan twee
met een verpleegafdeling. In alle drie de huizen, Bovenberghe, Borghleen en Sola Gratia
worden de leden van onze gemeente bezocht. In zorgcentrum „Sola Gratia‟ werken de
predikant en andere ambtsdragers mee aan de weeksluitingen. Iedere zondag wordt er in dit
huis een kerkdienst gehouden onder verantwoordelijkheid van onze gemeente. Financieel is
de zorginstelling verantwoordelijk. De predikbeurtenregelaar van onze gemeente verzorgt
ook de predikbeurten voor dit zorgcentrum. In „Sola Gratia‟ is naast onze pastorale zorg aan
de gemeenteleden ook een geestelijk verzorger actief. Hij is in dienst van Zorgpartners
Midden Holland. Deze geestelijk verzorger heeft ook de pastorale zorg over alle bewoners
van dit huis, onderhoudt contact met de locatiemanager en de identiteitscommissie. Ook
verzorgt hij de jaarlijkse gedachtenisavond eind november en de kerstavond eind december.
Hij is aanspreekpunt voor de medisch-ethische commissie en is betrokken bij de
voorbereiding van thema-avonden van deze commissie.
9.4. Zondagsschool
De Zondagsschool is een zelfstandige stichting. De Hervormde Gemeente legt contact met de
Zondagsschool wat betreft de jeugdcatechese. Deze wordt gegeven aan de oudste groep
kinderen.
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10 COMMUNICATIE
10.1 ‘Kerkklanken’
Kerkklanken is het officiële orgaan van de kerkenraad. Het doel is de gemeenteleden van de
Hervormde Gemeente te Schoonhoven te informeren over het gemeentelijke leven en de
activiteiten, alsmede voor het doen van kerkordelijk voorgeschreven mededelingen. De
frequentie waarmee „Kerkklanken‟ verschijnt is doorgaans één maal per twee weken. In de
vakantieperiode in de zomer of rond de kerstvakantie wordt in overleg een periode van drie
of vier weken in acht genomen.
10.1.1 Redactioneel beleid
De redactie van „Kerkklanken‟ wordt in praktische zin gevoerd door vrijwilligers. De
redactionele verantwoordelijkheid van „Kerkklanken‟ berust bij de kerkenraad die dat telkens
voor een periode van een kalenderjaar delegeert aan de predikant of de scriba, die dan
optreedt als eindredacteur. Plaatsing van kopij is ter beoordeling van de redactie, die bij
twijfel contact opneemt met de eindredacteur. De eindredacteur controleert alle
aangeleverde kopij, en ziet er onder andere op toe dat er geen doublures optreden.
Kerkklanken is een gezamenlijke uitgaven van de Hervormde Gemeenten te Schoonhoven en
Willige Langerak.
10.1.2 Meditaties
Elke kerkbode bevat een meditatie, afgedrukt op de voorpagina en indien nodig vervolgd op
de volgende bladzijden. De meditaties worden verzorgd door de plaatselijke hervormde
(em.) predikant, af en toe afgewisseld met meditaties van kerkenraadsleden.
10.1.3 Kopij
In de rubriek „Wijkberichten‟ worden, door de predikant, de pastorale aangelegenheden uit
de gemeente vermeld. Het doel van deze rubriek is om gemeenteleden de mogelijkheid te
geven in zorgen en vreugden met elkaar mee te leven.
In de rubriek „Algemene berichten‟ wordt kopij opgenomen aan de hand van de
onderstaande prioriteitenlijst. Deze lijst wordt ook gehanteerd om de beschikbare ruimte te
verdelen, zulks ter beoordeling van de redactie die bij twijfel contact opneemt met de
eindredacteur.
Gemeenteberichten in de breedste zin van het woord.
Berichten van de landelijke organisaties van de Protestantse Kerk in Nederland
(indien passend bij- en van belang voor onze gemeente).
Berichten van de landelijke Hervormd Gereformeerde bonden en organisaties.
De christelijke school, de PCOB en andere geestelijk verwante organisaties.
Algemene berichten, geschikte voor en passend bij de sfeer van onze Hervormde
Gemeente.
10.1.4 Advertentiebeleid
Bedrijfsadvertenties worden tegen een tarief geplaatst op de laatste pagina van
„Kerkklanken‟. Voor persoonlijke bedankberichtjes zoals bij thuiskomst uit het ziekenhuis
wordt geen bijdrage gevraagd. Berichten zoals een rouwadvertentie of aankondiging van een
huwelijk worden tegen betaling geplaatst. De plaatsing van bedrijfsadvertenties en
facturering van persoonlijke advertenties is de taak van de coördinator advertenties.
10.2 Website
De website www.hervormdgemeenteSchoonhoven.nl is naast de kerkbode een officieel
communicatiekanaal van de kerkenraad. Voor veel mensen buiten de kerk en buiten de eigen
gemeente is de website het eerste middel om kennis te maken met onze Hervormde
Gemeente. De website is onze digitale gemeentegids. Relevante gemeentenieuwsberichten
uit „Kerkklanken‟, met uitzondering van persoonlijke pastorale zaken, worden gepubliceerd
op de website.
De redactie valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Deze delegeert het
beheer en de ontwikkeling aan de webredactie. Vanuit de kerkenraad is een ouderling bij de
website betrokken.
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10.3 De gemeentegids
Om twee jaar wordt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een gemeentegids
uitgegeven met daarin alle relevante gegevens voor gemeenteleden en voor hen die als
nieuwe gemeenteleden in de gemeente komen wonen. Als de gegevens dermate verouderd
zijn dat de gids niet meer voldoet, zulks ter beoordeling van de kerkenraad, zal een nieuwe
gids worden samengesteld. Naast de feitelijke gegevens over de gemeente wordt in de gids
ook summier iets opgenomen over de kerkelijke positie en de modaliteit van de Hervormde
Gemeente Schoonhoven evenals over enkele hoofdlijnen van het beleid.
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11 SLOTBEPALINGEN EN VASTSTELLING
In alle gevallen waarin het beleidsplan niet of niet afdoende voorziet, is de kerkenraad
gehouden in overeenstemming met de uitgangspunten van dit beleidsplan de ter zake nodige
beslissingen te nemen.
Indien bijzondere kerkelijke of maatschappelijke omstandigheden of ontwikkelingen daartoe
noodzaken, kan de kerkenraad in afwijking van het beleidsplan handelen. Hiervoor komen
uitsluitend zaken in aanmerking die geen uitstel gedogen tot het moment dat het beleidsplan
regulier opnieuw moet worden vastgesteld. Wel is de kerkenraad daarbij gehouden, ten
aanzien van zaken waarvoor dat kerkordelijk is vereist, evenals voor zaken van
zwaarwegende aard (zulks ter beoordeling van de kerkenraad), beraad te houden met de
gemeente.
De looptijd van dit beleidsplan is vier jaar, te weten van 2011-2015
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 11 mei 2011
Na publicatie in de gemeente in de periode

11 mei – 1 juni 2011

Schoonhoven, 1 september 2011

M.J. Van Bergeijk (scriba)

ds. S.A. Doolaard (preses)
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Bijlage 1: Verklaring
Als kerkenraad van de Hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlands Hervormde
Kerk gebracht op een weg, die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten
bezwaard zijn.
Wij erkennen, dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de
apostel: ‘Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw’ ( 2 Tim. 2:13 ) weten wij ons echter, zelf
levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee
de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij dat ‘Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn
kan’ (artikel 27 Nederlands Geloofsbelijdenis ) en dat Hij Zijn kerk bewaart. Daarom beloven
wij, dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. Wij
begeren ons te houden aan de verkondiging van zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen
naar zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn
ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te ver werpen
die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente – met vreze en beven – onze plaats innemen binnen het geheel van
de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis.
Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de
inrichting van het leven van de gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met
deze belijdenis overeenstemmen. In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal
en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn
gekomen. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een
huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven ‘ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten
gewillig en met vreugde aan te wenden’ (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar
blijven oproepen om – in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van
de kerk – de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.
De kerkenraad van de Hervormde gemeente te Schoonhoven,
Schoonhoven, 15-04-2004
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