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Beleidsplan voor de periode D.V. 2022 t/m 2026 
 

 

Voorwoord 
Eén van de taken van de kerkenraad is het vaststellen van het beleidsplan ter zake 

van het leven en werken van de gemeente. In een beleidsplan wordt aangegeven 
waar de gemeente voor staat, wat zij de komende vier jaar van plan is en hoe zij dat 

wil bereiken. Het beleidsplan helpt de gemeente 
om keuzes te maken en knopen door te hakken. 
 

Als dit plan naast het vorige beleidsplan wordt gelegd zal blijken dat er veel 
ongewijzigd is gebleven. Dat is voor een deel een principieel punt. Ten aanzien van 

de identiteit van onze gemeente en de zaken waar de gemeente voor wil staan zullen 
er geen ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Onze gemeente draagt een 
hervormd-gereformeerde signatuur en dat willen we ook graag zo houden.  

 
Wat de uitwerking van deze identiteit betreft in concrete beleidsvoornemens zullen 

we moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen. Daarbij willen we 
alleen veranderen als dat tot verbetering leidt. Of een verandering ook als een 
verbetering kan worden aangemerkt is natuurlijk subjectief. Wat de één als een 

positieve verandering ziet kan voor een ander negatief zijn. Het streven van de 
kerkenraad is elkaar zoveel als mogelijk is vast te houden. 

 
Dit beleidsplan komt tot stand in een vacante periode. Onze predikant ds. A.A. Floor 
overleed op 14 april 2021. Nadat de familie Floor op 19 september 2021 afscheid 

heeft genomen van de gemeente Barendrecht is het beroepingswerk van start 
gegaan. We voelen ons daarin zeer afhankelijk van de leiding van de Heilige Geest. 

 
We hopen dat we de komende jaren een goede en zegenrijke periode zullen hebben. 
 

De kerkenraad 
 

Dit beleidsplan is door de kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente B.A. – 
Immanuelkerk Barendrecht vastgesteld in haar vergadering van 20 april 2022. 

 
 

Barendrecht, 20 april 2022 

 
M. Wisse, voorzitter 

W.A.P. Voets, scriba 
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Algemeen 
 

Kerkelijke gemeente 

De Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard, samenkomend in de 
Immanuëlkerk te Barendrecht, is een Hervormde gemeente op Gereformeerde 

grondslag. Sinds 2013 is de Hervormde Wijkgemeente B.A. Immanuëlkerk een 
onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hierbinnen behoudt de 
onze Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard haar eigen identiteit.  

 
Ook de zelfstandigheid van beheer is door ons College van Kerkrentmeesters 

verankerd. Binnen de PGB functioneert de Algemene kerkenraad. In de Algemene 
kerkenraad zijn alle wijkkerkenraden vertegenwoordigd, dus ook de Immanuelkerk.  
Ook al heeft de Immanuelkerk een bijzondere status is het doel binnen de Algemene 

kerkenraad elkaar te bemoedigen, te steunen en waar samenwerking mogelijk, die 
samenwerking ook gestalte te geven. Dit met behoud van eigen identiteit. Onze 

predikant maakte ook deel uit van het Ministerie van (PGB) predikanten. In het 
Beleidsplan en de plaatselijke regeling is de eigen grondslag gebaseerd op de Heilige 
Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften, geborgd. De prediking is 

‘schriftuurlijk-bevindelijk’ van aard. Hiermee wordt bedoeld een goede en heldere 
uitleg van de Bijbel, met aandacht  voor (persoonlijke) geloofsvragen.  

 
De protestantse gemeente te Barendrecht omvat vier wijkkerkenraden. Onze 

gemeente is een Hervormde gemeente van Bijzonder Aard  met een eigen 
wijkkerkenraad en predikantsplaats. 

Onze diaconale zaken vallen in beginsel onder verantwoordelijkheid van de AK. Wel 

is afgesproken dat onze diaconie zelfstandig het collecterooster vaststelt en indien 
de diaconale begroting sluitend is, deze door de AK ongewijzigd wordt vastgesteld.  

Bovenplaatselijke vergaderingen voor onze gemeente zijn de classicale (en 
synodale) vergaderingen waarin we staan voor het uitdragen van en ons gebonden 
weten aan de gereformeerde belijdenisgeschriften. 

De wijkgemeente is ontstaan uit een Gereformeerde Bondsevangelisatie, die op 1 
juni 1978 een kerkelijke status heeft gekregen als buitengewone wijkgemeente 

binnen de toenmalige Hervormde gemeente van Barendrecht. 
 
Tot 2004 groeide de wijkgemeente fors vanwege overkomst van hervormde leden 

uit andere gemeenten, maar ook door de instroom van leden die overkwamen uit 
andere kerken uit de gereformeerde gezindte. In 2004 heeft bij de feitelijke 

totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een aanzienlijke 
uitstroom van leden plaatsgevonden. Zij vormden plaatselijk een Hersteld 
Hervormde Kerk (HHK). Hierna hebben de verhoudingen zich gestabiliseerd en is er 

nauwelijks nog sprake van onderling grensverkeer. 
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Burgerlijke gemeente   

Barendrecht is gelegen tussen Rotterdam en Dordrecht in een vrij dichtbevolkt 

gebied met 841 woningen per km2. Barendrecht ligt bij knooppunten van snel- en 
vaarwegen zoals A29/A15 en de HSL-lijn, Betuweroute en rivier de Oude Maas. De 

gemeente is sinds 1996 snel gegroeid door de bouw van veel nieuwe woningen. Op 
1 januari 2021 had Barendrecht bijna 49.000 inwoners. 
 

Oorspronkelijk had Barendrecht een agrarisch karakter, echter door de 
verstedelijking is het steeds meer een forensenplaats geworden. Deze 

veranderingen zorgen voor verdere secularisatie in de samenleving. De christelijke 
tradities komen steeds meer onder spanning te staan, wat onder andere blijkt uit de 
openstelling van winkels op zondagen en een afnemende invloed van het christelijke 

geloof.  
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1. Gemeente-zijn 
 

Waarom zijn wij gemeente?  
Als uitgangspunt  voor dit beleidsplan is Efeze 4 genomen. In dit hoofdstuk komen 
fundamentele punten aan de orde voor de christelijke gemeente. Zo wordt er 
gesproken over: ‘één lichaam, één Geest, één Heere, één geloof, één doop, één God 

en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is’. Kortom: de Drie-
enige God mag en behoort gediend te worden. En dat alles door het werk en offer 

van Jezus Christus. 
 
Daarnaast wordt gesproken over hoe men in de gemeente met elkaar behoort om te 

gaan, namelijk in zachtmoedigheid, geduld en liefde. Eveneens dat iedereen in de 
gemeente een gave en/of taak heeft ontvangen met als doel de opbouw van de 

gemeente, als lichaam van Christus. Het leert de gemeente ook krachtig staan in de 
samenleving en een teken te zijn van Zijn liefde. 
 

Jezus Christus heeft Zichzelf gegeven, als Hoofd van Zijn gemeente, om zondaren 
rechtvaardig te maken. Het is de liefde van God voor zondaren, dat Hij naar ons 

omziet en dat Hij ons in genade aanneemt (Johannes 3:16). God vraagt ons om 
Hem te leren kennen, in Hem te geloven, Hem na te volgen en Zijn geboden te 
onderhouden, Hem lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.  

 
Hieraan ontlenen wij onze identiteit en ons belijden. De kerkenraad wil leiding 

geven aan het ‘gemeente-zijn’, rekening houdend met de veranderende 
maatschappij. Voor het nieuwe beleidsplan 2022-2026 heeft de kerkenraad daarbij 

ook nagedacht over ‘gemeente-zijn in 2026’. Kernpunten zijn: geloofsgroei in liefde 
tot de Waarheid (dat is Jezus Christus) en het oproepen tot eenheid door de band 
van de vrede.   

 
In het verlengde hiervan geeft de kerkenraad leiding aan de gemeente door zich te 

beijveren de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede. Ieder lid 
heeft een taak hierin. Christus geeft sommigen als apostelen, anderen als profeten, 
anderen als evangelisten en weer anderen als herders en leraars, om de gemeente 

toe te rusten tot het werk van dienstbetoon en opbouw van het lichaam van 
Christus. Dit alles met verscheidenheid van genadegaven, gegeven door één en 

dezelfde Geest. 
 

Wat voor een gemeente willen wij zijn? 
De Hervormde Wijkgemeente B.A. Immanuëlkerk te Barendrecht is een gemeente 
voortkomend uit de Hervormd-Gereformeerde traditie. Dit betekent dat de Heilige 

Schrift centraal staat als het gezaghebbende Woord en het spreken van God de 
HEERE tot ons. 

 
De kernpunten van ons geloof in de Bijbel zien we het beste verwoord in de 
klassieke, of ook wel oecumenische geloofsbelijdenissen, namelijk: 

 
- De Apostolische geloofsbelijdenis; 

- De belijdenis van Nicea; 
- De geloofsbelijdenis van Athanasius. 
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Deze belijdenisgeschriften worden wereldwijd door alle kerken erkend. Zo weten we 
ons verbonden met de heilige algemene christelijke kerk. Elk belijdenisgeschrift 

heeft zijn eigen accent. Zo wil het ene geschrift de nadruk leggen op het feit dat de 
Heere Jezus zowel mens/Mens is als Gods Zoon en de andere op de Drie-eenheid 

van onze God. De gemeente belijdt hiermee het algemeen ongetwijfeld christelijk 
geloof. 

 
Daarnaast onderschrijven we de gereformeerde belijdenisgeschriften uit de tijd van 
de Reformatie als basis voor al ons belijden en werken in de gemeente. Het betreft 

de volgende documenten, ook aangeduid als de Drie formulieren van enigheid; 
- De Heidelbergse Catechismus; 

- De Nederlandse Geloofsbelijdenis; 
- De Dordtse leerregels. 

 

Deze drie formulieren  zijn voor ons van betekenis, omdat ze de betrouwbaarheid 
en het gezag van de Bijbel onderstrepen door het geloof in de inspiratie van de 

Bijbelschrijvers door de Heilige Geest. Dit geeft houvast en zekerheid. Het 
benadrukt de betrouwbare liefde van de HEERE God, Die ons krachtig roept. 
 

Het  geloof is niet alleen een verstandelijke zaak waar je vrijblijvend over kunt 
spreken en van gedachten wisselen. Het is ook een persoonlijke relatie met de 

Heere Jezus. Vanuit deze grondslag willen wij inhoud geven aan het leven van de 
gemeente in de context van onze samenleving.  
 

De wekelijkse erediensten en andere samenkomsten stellen de gemeente in staat 
elkaar onder het Woord te ontmoeten. Gemeenschap der heiligen beoefenen houdt 

ook in naar elkaar omzien, zowel ín de gemeente als daarbuiten. In pastoraat en 
diaconaat hebben wij de opdracht elkaar te helpen en te ondersteunen in 
geloofsopbouw en (im)materiële noden. Wij willen missionair zijn als ‘een verlichte 

stad op een berg’. 
 

Visie naar 2025 
De hervormd-gereformeerde gemeente is gebaseerd op Gods Woord en de 

gereformeerde traditie. Traditie in de betekenis van: overdragen van dat wat 
wezenlijk is en ons verbindt met allen ‘die een even dierbaar en kostbaar geloof 
ontvangen hebben’ (1 Petrus 1:1). 

 
Dit houdt in dat we, met Gods hulp, acht geven op en vasthouden aan een eerlijke 

en oprechte prediking van het Evangelie en een goed gebruik van de sacramenten. 
Opzicht over de gemeente is noodzakelijk om de gemeente te bewaren bij haar 
belijden en hen die dwalen te behouden door te waarschuwen voor zonden en op te 

roepen tot gehoorzaamheid aan de Bijbel.  

 

Wij willen een lerende gemeente zijn en onze activiteiten richten op 

geloofsgroei en geloofsoverdracht en daarnaast op het versterken van de 

onderlinge band. Een goede communicatie tussen kerkenraad en gemeente is 

daarbij belangrijk. 
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Als gemeente van Jezus Christus staan we midden in de maatschappij. De 
kerkenraad is zich hier terdege van bewust. Om vervreemding te voorkomen 

moeten we oog hebben voor maatschappelijke tendensen waarmee jongeren en 
ouderen te maken hebben. De kerkenraad ziet het als een uitdaging zowel de 

 
jongere als de oude(re) leden van de gemeente bijeen te houden als één 

geloofsgemeenschap. Daarom is het belangrijk om in gesprek te zijn met ouders en 
hen te ondersteunen in de geloofsopbouw van hun kinderen, onder meer door 
huisgodsdienst.  

 
Overeenkomstig de opdracht ‘laat ons de onderlinge samenkomsten niet nalaten’ 

(Hebreeën 10:25), is het goed om ons blijvend te bezinnen op achtergrond en 
oorsprong van de eredienst. De eredienst is qua vormgeving en inhoud diep 
doordacht, waarbij in een evenwichtige balans de elementen verwerkt zijn van 

lofprijzing, verootmoediging, verkondiging, gebed en zegen. Dit alles om de Naam 
van de HEERE aan te roepen en Hem te dienen (Genesis 4:26). 

 
Vooruitziend naar 2025  dient volgens de kerkenraad op de allereerste plaats te 
staan de boodschap van heil in Jezus Christus te  verkondigen. De kerkenraad 

hoopt daarbij dat mensen persoonlijk worden aangeraakt door dit Evangelie, opdat 
het persoonlijk leven wordt veranderd en vernieuwd. Het gereformeerd belijden 

functioneert als de basis voor een evenwichtig geloofsleven, zodat men bewaard 
kan worden voor afdwalingen van het Woord van God. 
 

Visie vertaald naar beleid 
Als gemeente willen we, met Gods hulp, achtgeven op en vasthouden aan de 

zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het 
bestraffen van de zonden, ons in alle dingen richtend naar het onfeilbaar Woord van 

God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is verwerpen. 
 
Wij belijden dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus, om ons en 

onze kinderen (van) Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine 
kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te zijn. 

 
Wij belijden  dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij 
heeft ingesteld voor Zijn gelovigen. Wij waarschuwen alle ongelovigen en hen die 

zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te 
onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en 

weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten. Toelating tot het 
Heilig Avondmaal is er wanneer belijdenis van het geloof is afgelegd. 
 

Wij belijden dat tot ambtsdragers van de gemeente, zowel ouderlingen, 
ouderlingen-kerkrentmeesters als diakenen, door wettige verkiezing geroepen en 

bevestigd dienen te worden. Mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en 
vervuld met de Heilige Geest. Wij spreken uit dat zodanige mannen als kandidaat 
tot de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die (staande op de  

hierboven vermelde en verantwoorde grondslag) de kerk wensen te dienen met het 
Evangelie van Jezus Christus. We verwijzen u hierbij naar de plaatselijke regeling. 
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Om mee te helpen aan de opbouw van de gemeente en met betrekking tot 
dienstbaarheid heeft ieder gemeentelid een taak en opdracht. Het werven van 

vrijwilligers om de noodzakelijke taken te verrichten met het oog op de 
gemeenteopbouw, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die plaatsvindt in 

goede afstemming met de kerkenraad. 
 

Wij belijden dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling is van God en 
als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve on-Bijbelse 
samenlevingsvormen wijzen wij af; daarbij zullen wij in liefde en oprechtheid wijzen 

op wat de Bijbel hierover zegt. De kerkenraad gaat en blijft in gesprek met hen die 
in levenswandel hiervan afwijken en geeft zorgvuldige pastorale begeleiding in geval 

van huwelijksproblemen of mogelijke echtscheiding of zal doorverwijzen naar 
professionele hulpverlening. 
 

De grondslag van onze Hervormde Wijkgemeente B.A. Immanuëlkerk te 
Barendrecht kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere 

ambtelijke vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) of de 
overheid.  
 

Kerkelijke positie in Barendrecht 
De Hervormde Wijkgemeente B.A. Immanuëlkerk telde op 1 oktober 2021 in totaal 

731 leden, die als volgt zijn onderverdeeld: 
 

       2016        2021 

 Belijdende leden    422   432 
 Doopleden     306   271 

 Geboorteleden / niet gedoopte leden   8     28 
 Totaal      735   731 

  
Sinds 2013 is onze wijkgemeente onderdeel van de Protestantse Kerk te 
Barendrecht. Binnen deze gemeente heeft de Hervormde Wijkgemeente van 

Bijzondere Aard haar eigen identiteit behouden en in de plaatselijke regeling is 
ook de zelfstandige verantwoordelijkheid voor beheer vastgelegd door de 

zelfstandigheid van het College van Kerkrentmeesters (CvK) hierin te verankeren. 
Tevens is in de Plaatselijke Regeling de eigen grondslag, gebaseerd op de Heilige 

Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften, verankerd. 
 
De protestantse gemeente te Barendrecht omvat vijf wijkkerkenraden. De 

Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard te Barendrecht is een gemeente met 
een eigen wijkkerkenraad en predikantsplaats. 

 
De Protestantse Gemeente te Barendrecht kent een Algemene kerkenraad waarvan 
de leden worden aangewezen door de wijkkerkenraden, eventueel aangevuld met 

ambtsdragers met een bepaalde opdracht. Onze diaconale zaken vallen in beginsel 
onder verantwoordelijkheid van de AK. Wel is afgesproken dat onze diaconie 

zelfstandig het collecterooster vaststelt. Indien de diaconale begroting sluitend is, 
zal deze door de AK ongewijzigd worden vastgesteld. Bovenplaatselijke 
vergaderingen voor onze gemeente zijn de classicale en synodale vergaderingen, 

waarin we ons verbonden weten aan de gereformeerde belijdenisgeschriften en die 
ook willen uitdragen. 
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Aandachtspunten en voornemens m.b.t. gemeente-zijn 
 

- Wij betreuren principieel de verdeeldheid van de kerk op aarde (vgl. Joh. 
17 en Rom. 15). Daarom zoeken wij naar eenheid en verbinding met 
andere kerken. Daarbij zal het moeten gaan om eenheid in Waarheid. 
 

- Een brede samenstelling van de gemeente binnen de kaders van de Bijbel 
is een groot goed. Zo kunnen we elkaar behoeden voor eenzijdigheden en 

elkaar aanvullen. We dienen elkaar door binnen de grenzen van Bijbel en 
belijdenis ruimte te geven vanuit de stelregel ‘in hoofdzaken eenheid, in 

middelmatige zaken vrijheid, in alle zaken liefde’. 
 

- De nieuwtestamentische opdracht om oog te hebben voor elkaar dient 

zodanig gepraktiseerd te worden dat niemand zich buitengesloten voelt en 
de zorg, liefde en aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. 

 
- Wij willen vasthouden aan een schriftuurlijk-bevindelijke prediking met een 

appellerend karakter, welke ook oog heeft voor het werk van de Drie-enige 

God, Die in Jezus Christus naar ons is toegekomen om verzoening te doen 
voor onze zonden. 

 
- Wij begeren de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting. 

 

- Wij zullen kerkelijk opzicht uitoefenen om elkaar te bewaren bij Gods 
ontferming door middelen als de prediking, pastorale gesprekken en 

onderlinge waarschuwingen. Bij de inrichting van het leven van de 
gemeente zullen wij ons houden aan de Gereformeerde belijdenis. 
 

- Wij willen in de nieuwe beleidsperiode voortgaan met het bevorderen van 
eenheid binnen onze wijkgemeente door een goede communicatie. Dit kan 

onder andere worden gerealiseerd door de berichtgeving in het kerkblad, de 
website van onze gemeente, informatie op gemeente-avonden, brieven, of 
persoonlijke benadering door kerkenraad en/of predikant. 

 
- De gemeente moet een wervend karakter hebben en openstaan voor 

buitenstaanders. Maar ook moet zij aandacht hebben voor de positie van de 
gemeente in de samenleving. De kerkenraad zal zich bezinnen over hoe de 
gemeente een missionaire gemeente kan zijn in ‘de wijk’. Daartoe worden 

mogelijkheden bezien van toerusting van gemeenteleden voor het 
uitdragen van de Boodschap. 

 
- De kerkenraad wil meer oog hebben voor de ook in onze gemeente 

voorkomende problemen aangaande huwelijksrelaties en de duurzame 

ontwrichting hiervan (met gevolgen voor de eventuele kinderen). 
Afhankelijk van de vraag wordt huwelijkscatechese aangeboden en zal in 

geval van pastorale nood soms worden doorverwezen naar professionele 
hulpverlening. 

 
- Er zullen verschillende themadiensten worden gehouden, gericht op 

kinderen, jongeren en anders begaafden. 
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2. Erediensten 
 

Inhoud en doelstelling 
Op de eerste dag van de week, de dag van de Opstanding van Jezus Christus onze 
Heere, komen we als gemeente bijeen. 
 

In de prediking staat centraal: de eer van de Drie-enige God: Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Het gaat erom dat de mensen bekend worden gemaakt met het werk 

van Jezus Christus, Die de zonde draagt en alzo de verzoening teweegbrengt met 
Zijn vader. ‘Wie Mij eert, eert de Vader’ (Joh. 5:23; 8:54). 
Daarom spreken we ook van ‘erediensten’. We komen samen om: 

- de Drie-enige God te eren als een geroepen gemeenschap; 
- mensen op te roepen tot bekering van zonden en het geloof in Jezus Christus. 

We moeten voortdurend in ons leven gevormd worden (her-vormd/ge-
reformeerd); 

- het geloofsleven te verdiepen door elkaar te ontmoeten en kennis te 

vermeerderen; 
- elkaar te bemoedigen en toe te rusten om in deze wereld te staan. 

 
Deze aspecten komen samen in de liturgie. Daarin wordt  de gemeenschap der 
heiligen  beoefend en de betrokkenheid van de gemeenteleden  versterkt door te 

zingen, de dienst der gebeden, de dienst van de barmhartigheid en door Gods zegen 
te ontvangen. 

 
We onderscheiden twee soorten diensten: de reguliere erediensten en de 

bijzondere erediensten. 
 
 

Reguliere erediensten 
De diensten van het Woord worden tweemaal per zondag gehouden. De tweede 

dienst staat meestal in het teken van nadere toerusting en opbouw van het geloof. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van gedeelten uit de belijdenisgeschriften en bij 
voorkeur de Heidelbergse Catechismus. Ter afwisseling daarvan kan gekozen 

worden voor een serie themapreken. Hiervoor kan een jaarplanning gemaakt 
worden en regelmatig worden geëvalueerd waaraan in de gemeente behoefte is. 

 
Viermaal per jaar wordt er Heilig Avondmaal gehouden om het sterven van Jezus te 

gedenken naar Zijn bevel. Voorafgaand wordt er een voorbereidingsdienst gehouden 
en daarna een dankzeggingsdienst. Ongeveer zes maal per jaar wordt er 
gelegenheid geboden om kinderen te laten dopen. 

 
In de wekelijkse kerkdiensten houden we rekening met het kerkelijk jaar: advent, 

Kerst, de lijdensweken, de zgn. stille week, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, 
Pinksteren en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Hierdoor wordt het werk van 
Jezus Christus, als Borg en Zaligmaker, het gehele jaar door centraal gesteld.  

 
Naast de kerkelijke hoogtijdagen zijn er diensten op bid- en dankdagen, op 

oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. Bij bijzondere gelegenheden van nationale aard 
kan de kerkenraad bijzondere diensten beleggen.  
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Bijzondere erediensten 
Naast de bovengenoemde reguliere erediensten kan er ook sprake zijn van 
bijzondere diensten. Met bid- en dankdagen is er ‘s middags een dienst waarin er 

speciale aandacht is voor de kinderen.  
 

Vier keer per jaar is er een themadienst, gericht op de jeugd (zie ook hoofdstuk 
8). Dit in overleg met de jongeren zelf, wanneer zij dat wensen. Eén van deze 
themadiensten betreft een speciale dienst waarbij jongeren afscheid nemen van de 

club en een Bijbel meekrijgen. Deze dienst markeert een moment waarop zij een 
volgende stap maken op hun geloofsweg.  

 
Eenmaal per jaar, bij voorkeur op Palmzondag, is er gelegenheid om Openbare 
Geloofsbelijdenis af te leggen in een speciaal daartoe belegde dienst. Dit wanneer 

men voldoende onderwijs heeft ontvangen in het christelijk geloof en belijden 
middels de belijdeniscatechese.  

 
De diensten rondom de viering van Pasen en Kerst zijn tevens bijzondere 
erediensten. 

 
Er zijn jaarlijks twee aangepaste kerkdiensten voor anders begaafden. Deze 

diensten worden voorbereid door de commissie ‘Op weg met de ander’. 
 

Eveneens worden bijzondere diensten gehouden in geval van een huwelijk en bij 
overlijden. Daarbij heeft een huwelijksdienst een ambtelijk karakter. In geval van 
een rouwdienst is dat niet of minder het geval. Dit is meer een familiebijeenkomst, 

waarbij men een beroep doet op de kerk. Daarbij mag men rekenen op de leiding 
van een rouwdienst door de plaatselijke predikant. In overleg met de predikant en 

rekening houdend met de identiteit van de gemeente wordt de rouwdienst ingevuld. 
Om de betrokkenheid van de gemeente te tonen  zal er bij de rouwdienst een 
ouderling aanwezig zijn. 

 

Vormgeving en liturgie van reguliere erediensten 

De liturgie (letterlijk: dienst aan het volk) zoals we die hanteren in de erediensten is 
te herleiden naar de eredienst in de synagoge in Israël. Verschillende elementen 

zoals schriftlezing (met uitlegging en toepassing), gebeden en verkondiging, komen 
daarin aan de orde en zijn in onze liturgie terug te vinden.  
 

Over de inhoud van de liturgie is ook goed nagedacht in de tijd van de Reformatie. 
Calvijn zocht in de liturgische vormgeving aansluiting bij ‘de gewoonte, het gebruik 

van de oude kerk’, maar liet zich vooral leiden door de theologie van het Woord. In 
de protestantse traditie wordt daarom ook wel gesproken over ‘de dienst van het 
Woord’. Het Woord staat centraal in het geheel van de liturgie.  

 
In het dienstboek voor de Protestantse kerk: ‘Leven, zegen en gemeenschap, een 

proeve’, is een keur van liturgieën opgenomen voor verschillende gelegenheden. 
Hierin zijn ook opgenomen de hertaalde liturgische formulieren uit de 
gereformeerde traditie. Deze laatste gebruiken we met voorkeur, omdat we in die 

hervormd-gereformeerde traditie staan. 
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De kerkenraad zal zich blijven verdiepen in de zin en de betekenis van de 
verschillende elementen in de eredienst en de volgorde waarin deze gehanteerd 

worden. Hierbij is het belangrijk om de betekenis van het zingen van de psalmen 
onder de aandacht te houden. 

 
 

Tijdens erediensten wordt het gebruik van de psalmen, gezien de band met de 
erediensten in de synagoge, als prioriteit gehandhaafd. We zingen de liederen 
van Christus die op de lippen van David zijn gelegd. Daarnaast kennen we ook 

de Enige gezangen, die gebruikt kunnen worden in de erediensten.  
 

Vormgeving en liturgie van bijzondere erediensten 

Het zingen van andere liederen dan de psalmen van 1773 in de eredienst is een 
vaak terugkomend onderwerp, vooral bij bijzondere diensten. De kerkenraad zal 

zich blijven bezinnen op wat mogelijk en verantwoord is. Juist op dit terrein moet 
gewaakt worden voor meedoen met de geest van de tijd en anderzijds voor 

traditionalisme. Het is ook belangrijk de eenvoud te bewaken in plaats van een 
veelvoud in vormgeving van erediensten. Er dient eenheid te blijven in Woord en 
liturgie en we houden rekening met de muzikale begeleiding in de erediensten 

middels het onder ons gebruikelijke orgel. In 2019 heeft de kerkenraad n.a.v. 
advies liturgiecommissie besloten om met elkaar voor aanvang van de reguliere 

eredienst 1 lied uit de bundel ‘Weerklank’ te zingen met en tijdens de reguliere 
eredienst maximaal 1 Psalm uit de bundel ‘Weerklank’. 

 
In bijzondere erediensten zoals bovengenoemd, kan er gebruik gemaakt worden 
van Bijbels verantwoorde liederen vóór en tijdens de dienst, zoals bij een 

afsluitingsdienst van de Vakantie Bijbel Week (VBW) of bijvoorbeeld een 
themadienst voor de jeugd. Het aantal liederen zal niet het aantal te zingen 

psalmen overvleugelen. We gebruiken liederen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’, waar 
we de auteursrechten van hebben gekocht en liederen uit de bundel ‘Weerklank’. 
We kunnen deze zodoende vrij vermenigvuldigen wanneer nodig.  

 

Sacramenten 

De Heilige Doop wordt periodiek bediend, zo mogelijk eenmaal per twee maanden. 
In de week voorafgaand aan de bediening wordt een doopzitting gehouden voor de 

doopouders, bijgewoond door de predikant en de ouderling van dienst. 
 
In de kerkdienst wordt, vóór de bediening van de Heilige Doop, aan de kinderen uit 

de kerk en de crèche de gelegenheid geboden zich rondom het doopvont te scharen. 
Zo kunnen zij ook  getuigen zijn van de doopsbediening en eventueel uitleg krijgen 

over de doophandeling. 
 

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd. Op de zondag 

voorafgaand aan de avondmaalsviering wordt er een voorbereidingsdienst gehouden 
en (meestal) op de woensdagavond in die week een bezinningsbijeenkomst. Na de 

bezinningsbijeenkomst is er censura morum. Dit betreft de vraag of er in de 
levenswandel bezwaren zijn tegen deelname aan het Avondmaal. De middagdienst 

na de avondmaalsviering staat in het teken van nabetrachting op het Heilig 
Avondmaal. In de middagdienst zal ook de avondmaalstafel met het sacramentsstel 
er nog staan, om tot uitdrukking te brengen dat er sprake is van een 

avondmaalszondag. 
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Aandachtspunten & voornemens m.b.t. erediensten  
 

- We hebben veel trouw meelevende gemeenteleden met een diversiteit in 

achtergrond en opvattingen. We willen, staande in de gereformeerde traditie, 
de kernwaarden van het geloof blijven overdragen. Daarbij zal continu een 
vertaalslag naar deze tijd gemaakt worden. 
 

- De betrokkenheid en kerkgang bij de tweede diensten is een punt van zorg. 
 

- Gezien de vele kinderen en jongeren in de gemeente is aandacht in de preek 

voor hen van groot belang. We willen hen in begrijpelijke taal aanspreken. 
 

- De kerkenraad zal zich blijven bezinnen op de huidige vormgeving van de 
liturgie in gewone en bijzondere erediensten. In de prediking zal tevens 

aandacht worden besteed aan de elementen van de liturgie, om duidelijk te 
maken waarom we de dingen doen zoals we ze doen. We bezien waar 

verandering in kan worden doorgevoerd, wanneer er Bijbels gesproken 
aanleiding voor is. 
 
 

- Er zal een jaarplan worden opgezet voor de behandeling van de Heidelbergse 
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels of een 
serie preken over thema’s, die ook door gemeenteleden kunnen worden 

aangereikt. 
 

- Facilitaire zaken blijven we op een goede wijze verzorgen en indien nodig 
verbeteren. 
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3. Pastoraat 

Inhoud en doelstelling 
De gemeente is het lichaam van Christus. De gelovigen hebben als leden van dat 

lichaam de roeping elkaar te dienen met de geschonken gaven (Rom. 12, 1 Kor. 
12). In het pastoraat dient tot uiting te komen dat we als gemeente Christus als 
Hoofd hebben en in Hem met elkaar zijn verbonden. Pastoraat is in beginsel de 

zielszorg vanuit Gods Woord, maar kan niet worden losgemaakt van andere 
behoeften en noden die zich in het leven van de gemeenteleden kunnen voordoen. 

 
Hoewel pastorale zorg ook een roeping is voor de gemeenteleden ten opzichte van 

elkaar, is het leidinggeven door vermaning en vertroosting en het toezicht 
houden op de levenswandel van de leden van de gemeente een bijzondere 
roeping voor predikant en ouderlingen. 

 
Het reguliere huisbezoek wordt per ambtsdrager vorm en inhoud gegeven op basis 

van onderstaande elementen. Daarbij horen prediking, de huisgodsdienst 
(Bijbellezing en gebed in de gezinnen), vragen rondom de toe-eigening van het heil 
en het deelnemen aan de sacramenten, de toeneming in de kennis van de Heere 

Jezus Christus (geloofsverdieping) en de levenswandel (vreemdelingschap en 
dienstbetoon aan de naaste; mediagebruik; verdraagzaamheid). Schriftlezing en 

gebed zijn wezenlijke onderdelen van het huisbezoek. 
 
Pastoraat in het algemeen krijgt vorm in de prediking, maar het pastoraat krijgt 

tijdens de huisbezoeken  bijzondere toespitsing in de concrete situatie van 
gemeenteleden. Verder is het de taak van de predikant en ouderlingen om 

gemeenteleden te stimuleren naar elkaar om te zien en elkaar te ontmoeten 
rondom de Schrift. 
 

Minimaal drie keer per jaar wordt een consistorievergadering belegd waarin de 
verrichte pastorale werkzaamheden worden geëvalueerd. Aan deze vergadering 

nemen deel: de predikant, de kerkelijk medewerker, de ouderlingen-pastoraat, de 
jeugdouderling en de evangelisatieouderling. 
 

Huidige vormgeving van pastoraat  

 
Regulier huisbezoek 
Aan iedere ouderling-pastoraat is een aantal pastorale eenheden toebedeeld die op 

geografische wijze met elkaar een wijk vormen. Momenteel wordt elk gemeentelid 
minimaal 1x per 2 jaar bezocht, echter het streven is om elk gemeentelid minimaal 

1x per 1½ jaar te bezoeken. De ouderling wordt vergezeld door een vaste 
bezoekbroeder of kerkenraadslid, die ten overstaan van de kerkenraad 
geheimhouding heeft beloofd voor wat hem als bezoekbroeder ter ore komt. 

 
Zieken- en crisispastoraat 

De predikant of de pastoraal werker bezoekt regelmatig de zieken thuis en in de 
ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Het crisispastoraat is een taak van de 
predikant. De predikant wisselt zijn ervaringen zoveel mogelijk uit met de 

wijkouderling. In overleg met het betreffende gemeentelid zal de wijkouderling 
hierbij worden betrokken. 
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Rouwpastoraat 

De predikant verzorgt op verzoek de rouwdienst bij een begrafenis. Verder begeleidt 
de predikant de rouwdragenden in het rouwproces, waarbij de wijkouderling de 

predikant ondersteunt. Bij de begrafenis is de wijkouderling tevens de ouderling van 
dienst. 

 
Trouwpastoraat 
Een verzoek tot een huwelijksinzegening wordt ingewilligd nadat de predikant 

tenminste één gesprek met het aanstaande bruidspaar heeft gehad waarin de 
inhoud van het huwelijksformulier aan de orde komt. Eveneens wordt aan een 

aanstaand bruidspaar gevraagd deel te nemen aan (een vorm van) 
huwelijkscatechese, die bij voldoende deelname jaarlijks wordt gegeven. De 
wijkouderling is ouderling van dienst bij de trouwdienst. Tevens is de aanwezigheid 

van een diaken en/of kerkrentmeester gewenst. Onderzocht zal worden of ook aan 
gehuwden huwelijkscatechese gegeven kan worden en of er eventueel een 

huwelijkskring opgericht kan worden voor jonggehuwden. 
 
Ongehuwd samenwonen 

Het huwelijk is een inzetting van God en een afspiegeling van de dienende en 
liefdevolle manier waarop Christus omgaat met Zijn gemeente. Met een beroep op 

Genesis 1 en 2, maar ook op het onderwijs van Christus en de apostelen (Mat. 
19:49; Ef. 5:22, 23) heeft de kerk door de eeuwen heen geleerd dat God het 
huwelijk van man en vrouw als fundamentele relatievorm geeft. Het huwelijk is een 

door God gewilde scheppingsorde en een levenslang verbond. In onze samenleving 
staat het huwelijk onder druk. Op allerlei manier wordt het unieke karakter van het 

huwelijk ondergraven. Wij vinden het belangrijk dat we als kerkelijke gemeente niet 
met ontwikkelingen zoals ongehuwd samenwonen meegaan en ook onze jongeren 
leren tegen de stroom in te zwemmen. In prediking en catechese zal er daarom 

ruime aandacht voor huwelijk en seksualiteit moeten zijn. De kerkenraad zal met 
ongehuwd samenwonenden, op een pastorale wijze zoeken naar wegen om hen van 

de Bijbelse visie op samenwonen te overtuigen en van hieruit erop aandringen terug 
te komen van hun on-Bijbelse leefwijze, en te komen tot een huwelijk. Waar de 
ongehuwd samenwonenden oprecht tot inzicht komen dat het huwelijk de Bijbelse 

weg is, zal de weg open staan voor een kerkelijke huwelijksbevestiging. Als de 
kerkenraad weet van stellen uit het midden van de gemeente die (gaan) 

samenwonen, zullen deze pro actief benaderd worden waarbij de kerkenraad 
(wijkouderling of predikant) in gesprek gaat met het stel en het beleid toegelicht 
wordt. 

 
Echtscheiding en hertrouwen 
Voorop staat het Bijbelse gebod dat de mens niet moet scheiden wat God heeft 
samengevoegd. (Mattheüs 19:6) Trouw beloof je ook voor de kwade dagen. Trouw 

beloven doe je niet voor zolang de liefde duurt maar ook door de ontrouw en 
liefdeloosheid heen − in het vertrouwen dat er toch toekomst zal zijn. We weten 
echter ook van de ‘onmogelijke mogelijkheid’ dat christenen er niet in slagen bij 

elkaar te blijven. We zien ook dat een tweede huwelijk zegenrijk kan zijn. Als een 
stel dat samen heeft gezocht naar Gods wil een kerkelijke bevestiging vraagt van 

een tweede huwelijk zeggen we niet bij voorbaat nee. De kerkenraad is 
verantwoordelijk voor de te nemen beslissing. Van belang is dat de kerkenraad 
criteria hanteert die een zekere evidentie hebben zodat je ze aan de gemeente kunt 

uitleggen. Te denken is aan schuldbelijdenis, dat is gezorgd voor de voormalige  
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echtgenoot en voor de kinderen als die er zijn. De kerkenraad kent het toekomstige 
bruidspaar en neemt tijd en ruimte om (voor elk van hen) tot een afgewogen 

beslissing te komen. Het gaat om maatwerk. Als een kerkelijke bevestiging niet 
mogelijk is denken we mee over een andere vorm van kerkelijke betrokkenheid bij 

de huwelijkssluiting, waarbij is te denken aan een meditatie en het uitreiken van 
een huwelijksbijbel. 

 
Homoseksualiteit in de gemeente 
We aanvaarden gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid in hun 

eigenheid. Zij hoeven hun gevoelens niet te ontkennen.  Alleen, het leven in een 
homoseksuele relatie achten wij op Bijbelse gronden geen begaanbare weg. Dat wil 

zeggen dat we van een homoseksueel gemeentelid verwachten dat deze zich 
daarvan onthoudt. We beseffen dat de Schrift hiermee een groot offer vraagt van 
het homoseksuele gemeentelid. Wij willen zoveel als mogelijk is naaste zijn en zo 

als gemeente de last van een celibatair leven mee helpen dragen. 
 

Onderlinge afstemming pastoraat 
De activiteiten binnen de gemeente vanuit het pastoraat (huisbezoek, catechisatie, 
jeugdwerk, kringwerk) en vanuit de diaconie (bezoeken door bezoekdames, 

bezorgen van cd’s en hulp vanuit de Diaconale Hulpdienst) dienen op elkaar te 
worden afgestemd. Dit zal plaatsvinden in een pastoraal teamoverleg onder leiding 

van de predikant. Doel van de afstemming is enerzijds te voorkomen dat met 
betrekking tot dezelfde gemeenteleden langs elkaar heen wordt gewerkt en 
anderzijds te voorkomen dat mensen ‘tussen wal en schip vallen’. Aan elke wijk 

wordt een diaken toegevoegd die samen met de betrokken wijkouderling voor 
afstemming zorgt. 

 
Het is de taak van de predikant en de ouderlingen in het pastoraat gebruik te 
maken van de gaven en de deskundigheden binnen de gemeente. Het 

streven is om gemeenteleden onder leiding van de wijkouderling in te schakelen bij 
de zorg aan anderen. Waar nodig zullen, in overleg met de betrokkenen en onder 

coördinatie van de predikant, gemeenteleden worden ingeschakeld die een 
doelgerichte cursus met betrekking tot pastorale hulpverlening hebben gevolgd.  
 

Organisatie van wijkkringen 
In aanvulling op de Bijbelkring en lidmatenkring/jongvolwassenenkring, wordt in het 

winterseizoen in elke wijk maandelijks een huiskring gehouden. De wijkouderling  
 
stelt zich op de hoogte van het kringwerk en geeft van zijn belangstelling blijk door 

een of meerdere malen de huiskring tijdens het seizoen te bezoeken. (Zie ook de 
kringen onder hoofdstuk 9, ‘Vorming en toerusting’). 

 
Overig pastoraat 

Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden, indien door hen gewenst, minimaal 
eens per jaar bezocht door de kerkelijk medewerker. 
 

De predikant stemt zijn bezoeken af met de ouderlingen-pastoraat en de kerkelijk 
medewerker. De ouderen vanaf 70 jaar worden op of kort na hun verjaardag door 

de kerkelijk werker bezocht. De leeftijdsgrens van 70 jaar vormt een richtlijn die 
flexibel gehanteerd kan worden, afhankelijk van de situatie van de persoon. 
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Eveneens worden onder verantwoordelijkheid van de diaconie alleenstaanden en 

echtparen van 75 jaar en ouder meerdere keren bezocht. De diaconie streeft naar 

maximaal 5 à 6 keer per jaar bezoek door bezoekdames, afhankelijk van de wens 

en situatie.  

Nieuwe gemeenteleden 

Nieuw ingekomen gemeenteleden krijgen een welkomstbezoek van de 
wijkouderling, de predikant en eventueel een afvaardiging van de 
vrouwengesprekskring. Eenmaal in de twee jaar zal er een avond worden gehouden 

voor nieuw ingekomen gemeenteleden en voor hen die belangstelling hebben voor 
onze gemeente. 

 
De zogenaamde buitenkerkelijken die belangstelling hebben voor het evangelie van 
Jezus Christus worden door de evangelisatieouderling begeleid, waarbij afstemming 

plaatsvindt met de wijkouderling. 
  

Kerkelijk medewerker 
Aan onze gemeente is voor enkele dagdelen per week een kerkelijk medewerker 
verbonden.  Het is zijn taak om, in overleg met de predikant en de ouderlingen-

pastoraat, de ouderen en zieken in de gemeente te bezoeken en aandacht te 
hebben voor de ‘witte vlekken’ binnen de gemeente. Indien mogelijk dient de 

kerkelijk medewerker tevens een of meerdere avonden catechisatie te geven. 
 

 

Aandachtspunten en voornemens m.b.t. pastoraat 
 

- De inhoud van het reguliere huisbezoek dient bij de gemeenteleden en de 

kerkenraad onder de aandacht te blijven. In consistorievergaderingen, dan wel in 
kerkenraadsvergaderingen, vindt daarover meningsvorming plaats. Daarbij zullen 
ook bezoekbroeders betrokken worden.  

 
- Het is wenselijk om ambtsdragers en bezoekbroeders toe te rusten en waar 

mogelijk zullen bij werkzaamheden van pastorale aard gemeenteleden 
ingeschakeld worden.  

 

- De kerkenraad wil bevorderen dat gemeenteleden deelnemen aan de bijbel- en 
huiskringen. Ook in kennismakingsgesprekken met nieuwkomers wordt hieraan 

aandacht gegeven. 
 

- De kerkenraad zoekt naar manieren om jongeren beter te bereiken. Ook zal de 

kerkenraad zich meer gaan richten op de nieuwe belijdende lidmaten, opdat zij na 
aflegging van de Openbare Geloofsbelijdenis betrokken blijven bij de gemeente. De 

Jongvolwassenenkring is een voorbeeld van een nieuwe formule, waardoor jonge 
lidmaten meer betrokken worden en studiegericht bezig kunnen zijn. Ook zal 
worden nagedacht over mogelijkheden om ‘doeners’ in de kerk meer aandacht te 

geven . 
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4. Catechese 
 

Inhoud en doelstelling 
Uit kracht van het genadeverbond zijn de kinderen opgenomen in het geheel van de 
gemeente. De gemeente kent dan ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van 

haar kinderen voor vorming en toerusting. Er zal onderlinge zorg en aandacht 
dienen te zijn in de gezinnen. De zorg en aandacht krijgen vorm in de prediking, op 
de kringen, op gemeenteavonden en in het onderlinge gesprek. Ook in de gezinnen 

moet in openheid over de geloofszaken gesproken worden. Zondagsschool en 
catechese zijn een aanvulling op de geloofsopvoeding in het gezin en komen niet in 

plaats daarvan. De catechese mag een middel zijn in Gods handen om jongeren tot 
Christus te leiden. Daar het geloof mede wordt gevoed door kennis is dat een 
onmisbaar element van de catechese. Deze kennis moet gepaard gaan met 

geloofsvertrouwen, opdat er sprake is van het ware geloof. De catechese is er 
daarom op gericht dat jongeren na enige jaren van catechetische vorming te 

midden van de gemeente belijdenis van het geloof kunnen en willen afleggen en 
daarmee toegang tot het Heilig Avondmaal en de ambten verkrijgen. Hiermee 
nemen zij hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeente op zich, door de 

hun geschonken gave ten dienste van de gemeente te stellen. 
Om de jongeren bewust te maken van dit traject is er bij het afscheid van club en/of 

zondagsschool een ‘vervolgstap’ waarin een voor hen bijzondere kerkdienst hier 
speciaal aandacht aan wordt gegeven.  
 

Huidige middelen 
(Mentor)Catechese 

In het winterseizoen ontvangen de jongeren vanaf 12 jaar catechese onder leiding 
van de predikant/catecheet. Het eerste jaar zal catechese gegeven worden op de 

klassikale wijze. De volgende jaren is er de mentorcatechese; de 
predikant/catecheet geeft centraal uitleg van een onderwerp, waarna de 
catechisanten in groepjes, samengesteld aan de hand van de leeftijd, onder leiding 

van een mentor verder spreken. De groep catechisanten komt verdeeld in twee 
groepen op de dinsdagavond bijeen, ingedeeld op leeftijd. 

Vanaf 18 jaar is een afzonderlijke groep gevormd die gericht is op het gaan volgen 
van belijdeniscatechese. 
 

Belijdeniscatechese 
Voor de jongeren van 18 jaar en ouder, die zich willen voorbereiden op het doen van 

openbare belijdenis van het geloof, wordt belijdeniscatechisatie gegeven door de 
predikant/catecheet, bij voorkeur onder leiding van de predikant. 
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Aandachtspunten en voornemens m.b.t. catechese 
 

- Betrokkenheid van de ouders bij de catechese is zeer belangrijk. Dit wordt 
gecontinueerd en door middel van toerusting zo mogelijk versterkt/vergroot.  

 
- Het is een zorg van de kerkenraad dat een deel van de potentiële 

catechisanten niet of nauwelijks gemotiveerd is, of hobby’s voorrang krijgen 
boven het volgen van catechese. Ook hierin ligt een taak van de ouders zelf. 

 

- Het is belangrijk om zorg te blijven dragen voor de groep die vanaf 18 jaar 
om diverse redenen dreigen af te haken. Blijvend wordt een 18+ catechese 

aangeboden.  
 

- Bij voortduur zal worden gekeken naar een optimale zorg voor goede 

catechese qua inhoud en betrokkenheid van de jongeren in hun geloofsgroei, 
waarbij rekening wordt gehouden met hun innerlijke vragen en twijfels. 

 
- Versterken van de betrokkenheid van de ouders bij de catechese. Er kan met 

de ouders gezamenlijk nagedacht worden over het belang van de catechese 

voor jongeren. Ook dient tijdens huisbezoek gericht gesproken te worden 
over de betekenis van de catechese. 

 
- De catechese is zodanig ingericht, dat de betrokkenheid van de catechisant 

groot is door de methode van mentorcatechese. Voor de mentorcatechese 
zullen de mentoren begeleid en toegerust worden. 

 

- De opkomst van jongeren bij de catechese monitoren. Bij verminderde komst 
of wegblijven van een jongere trachten de reden te achterhalen door 

persoonlijke benadering en zoeken naar een terugkeer. 
 

- Goede catechese vereist ook goede lesmaterialen, lesruimte en 

hulpmiddelen. Aanschaf van catechesemateriaal en methode worden elk jaar 
opnieuw bekeken op werkbaarheid en functionaliteit. 

 
-  
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5. Diaconie 

Doelstellingen 
De kern van alle geboden is: ‘God liefhebben boven alles en de naaste als 

jezelf’.Deze liefde krijgt in de Bijbel in het bijzonder gestalte in de speciale zorg voor 
armen, zieken, vreemdelingen, wezen en weduwen. Het woord diakonia betekent 
‘dienst’ of ‘dienst der barmhartigheid’. 

 
Om de gemeente in deze dienst voor te gaan, is het ambt van diaken 

ingesteld. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikel 30) lezen we dat de diaken 
ervoor zorgt dat armen en bedrukten geholpen en getroost worden, naar dat zij van 

node hebben. De diaconale hulp, zowel in de gemeente als daarbuiten, krijgt 
gestalte door middelen in te zamelen, te beheren en uit te delen en daarmee de 
naaste in nood te helpen. 

 

Dienstverlening in de gemeente 
Bij (acute) materiële noodsituaties onder gemeenteleden coördineert de diaconie 
samen met de Diaconale Hulpdienst de mogelijkheden tot hulpverlening en wordt 
waar nodig ook daadwerkelijk praktische hulp/ondersteuning geboden  door 

gemeenteleden. De diaconale hulpdienst coördineert deze hulp.  
 

Belangrijk is dat de diakenen, via andere ambtsdragers of gemeenteleden, op de 
hoogte zijn van de nood die er is. Hieraan word structureel een bijdrage geleverd, 

doordat bij twee consistorie vergaderingen per jaar een apart agenda punt is gewijd 
aan zorg binnen de wijk waarvan de diaconie op de hoogte gebracht moet worden 
door de betreffende wijkouderling. Ook ziet de diaconie het als haar opdracht om 

gemeenteleden bewust te maken van de taak naar elkaar  om te zien en elkaar 
waar nodig te ondersteunen. 

 
Voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder worden Kerst- en Paasmiddagen 
georganiseerd alsook een jaarlijks reisje. Ouderen 75+ krijgen met Kerst een 

attentie vanuit de gemeente. Deze activiteiten worden georganiseerd door de 
bezoekdames. 

 

Samen aan tafel: Vrijwilligers verzorgen 1 maal per maand een maaltijd in de kerk. 
Deze maaltijd staat open voor mensen die aandacht nodig hebben, zowel vanuit de 

kerk als uit de wijk. 

 
Kerkdienst beluisteren 

De kerkdiensten van onze gemeente worden direct uitgezonden via de website van 
onze gemeente, www.immanuelkerk-barendrecht.nl en via 

www.kerkdienstgemist.nl. Ouderen, zieken en belangstellenden kunnen de diensten 
live beluisteren en via de livestream meekijken. Hiervoor is een internetaansluiting 
benodigd. Wanneer een luisteraar geen aansluiting of computer heeft, of moeite 

heeft hiermee om te gaan, stelt de diaconie voor de eigen en/of meelevende leden 
een kastje beschikbaar om diensten eenvoudig te kunnen beluisteren. Audioserver 

verzorgt deze dienstverlening in opdracht van onze gemeente. Er wordt 1x per jaar  
gecollecteerd om deze kosten te dekken. 
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Bezoekdames 
Ouderen in de gemeenten vinden het vaak plezierig als zij regelmatig bezoek 

krijgen uit de gemeente. Daardoor voelen zij zich blijvend betrokken bij het 
gemeenteleven. Om daarin te kunnen voorzien heeft de diaconie een aantal 

bezoekdames bereid gevonden deze taak op zich te nemen. De bezoekdames 
krijgen een aantal vaste adressen van gemeenteleden van zeventig jaar en ouder 

toegewezen die zij regelmatig bezoeken. Eén bezoekdame coördineert deze 
adressen in nauwe samenwerking met de diaconie. De diaconie zorgt ervoor dat de 
lijst met adressen actueel blijft. 

 
Zorg voor gehandicapten 

De diakenen hebben eveneens oog voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten 
in de gemeente. Zij proberen deze gemeenteleden zoveel mogelijk bij te staan, 
zowel in de erediensten als daarbuiten. Onder verantwoording van de diaconie (en 

onder leiding van een diaken) wordt het werk voor de verstandelijk gehandicapten 
uitgevoerd door een commissie. Deze commissie is lid van de landelijke vereniging 

‘Op weg met de ander’. Deze commissie verzorgt ook de twee aangepaste 
diensten per jaar voor anders begaafden. 
 

Inloopochtenden 

Er worden verschillende activiteiten ontplooid, zoals inloopochtenden en 
gezamenlijke maaltijden voor hen die alleen zijn en hen die dat wensen. Op deze 

wijze  het onderling contact en gemeenschap gestimuleerd. 

Alleengaanden 

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals inloopochtenden, 
fietstochten en gezamenlijke maaltijden voor alleengaanden die daarvoor 
belangstelling hebben. Hierdoor wordt het onderlinge contact en de gemeenschap 

gestimuleerd 
 

Middelen 
(Financiële) ondersteuning gemeenteleden 

De diaconie verleent additionele financiële ondersteuning aan personen en/of 
gezinnen in de gemeente die dat nodig hebben. Aanvragen voor deze hulp komen 
binnen via ambtsdragers of via indirecte informatie. Wanneer een dergelijke 

hulpvraag bekend is, bezoekt een diaken de hulpvrager(s). 
 

 
Projectbegeleiding 
De diaconie draagt in financieel opzicht bij aan verschillende plaatselijke, landelijke 

en mondiale projecten van diaconale aard. Ook draagt zij bij in acute noodsituaties 
die zich van tijd tot tijd voordoen, zowel landelijk als wereldwijd. Onze gemeente 

heeft al diverse jaren contacten met Poolse zustergemeenten. Activiteiten voor deze 
gemeenten in Polen worden gecoördineerd door de “Polencommissie”, die 
samenwerkt met de organisatie Hulp Oost-Europa (HOE). De commissie legt 

verantwoording af aan de diaconie.  
 

Elk jaar start er op dankdag de zogenaamde schoenendoosactie. In december 
worden deze schoenendozen door gemeenteleden naar Poolse zustergemeenten 
gebracht. De dozen worden door de kerken ter plaatse uitgedeeld aan kinderen uit 

arme gezinnen. Daarnaast is er elke twee jaar een uitwisselingscontact, waarbij een  
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Poolse predikant kan voorgaan in onze gemeente. Hierdoor weten we ons 
verbonden met de wereldwijde kerk.  

 
Geldwerving 

De diakenen zijn ambtelijk aanwezig in de erediensten en dragen daarbij zorg voor 
het inzamelen van de liefdegaven. Het uitgangspunt daarbij is dat tijdens de 

erediensten minimaal één diaconale collecte wordt gehouden, om daarmee gestalte 
te geven aan de diaconale roeping als gemeente van Christus. Verder is in elke 
huwelijksdienst een diaken aanwezig. 

 
Centrale Diaconie 

De diakenen van de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard (B.A.) 
participeren, samen met de diakenen van de Protestantse Gemeente te 
Barendrecht, in de Centrale Diaconie. In de Centrale Diaconie worden gelden 

toegewezen aan plaatselijke, landelijke en wereldwijde diaconale doeleinden. Deze 
gelden zijn afkomstig van rentebaten uit het vermogen, waar onze wijkgemeente 

voor 1/3 deel in participeert. 
 
 

 
 

Aandachtspunten en voornemens m.b.t. de diaconie 
 

- Het bevorderen van de diaconale roeping die elk gemeentelid heeft. 

 
- Het in stand houden van minimaal 1 diaconale collecte per eredienst. 

 
- Het overwinnen van schroom bij gemeenteleden om bij de diaconie aan te 

kloppen. 
 

- Het tot stand brengen van meer samenwerking binnen de diaconieën 
van PKN  Barendrecht, zoals      deelname aan gezamenlijke acties. De 
diaconale samenwerking wordt ook gezocht met andere kerkverbanden 
binnen Barendrecht, zoals bijvoorbeeld het noodfonds (DFB) dat is 

opgericht. 

 
- Contacten met de plaatselijke overheden te intensiveren. 
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6. Evangelisatie en Zending 

 
Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we in de eerste plaats een korte, Bijbelse fundering van onze 

roeping tot evangelisatie. Daarna geven we aan op welke wijze de commissie 
functioneert binnen de wijkgemeente. In de overige alinea’s wordt nader ingegaan 
op de concrete doelstellingen en werkzaamheden van de commissie. 

 
De Bijbel en het evangelisatiewerk 

Levend vanuit de haar geschonken genade en gaven is de gemeente geroepen te 
getuigen om anderen op te roepen tot geloof en bekering. De eerste opdracht tot 
zending en evangelisatie treffen we aan in een drietal evangeliën, te weten in 

Mattheüs 28 : 16-20, Markus 16 : 15-17 en Lukas 24 : 46-49. ‘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’. Deze opdracht van de opgestane Jezus is via de discipelen gericht 
aan de gehele kerk. 

 
Binnen de gemeente zijn er tal van gaven van de Heilige Geest. Niet iedereen heeft 

dezelfde gaven. Van belang is om de gaven die er zijn in dienst te stellen van het 
Evangelie. Evangelisatie is: 

- een opdracht van de Koning van de Kerk, Jezus Christus; 
- een gave van de Geest, zowel het evangelisatiewerk zelf als de vrucht erop; 
- Woord én daad. Daarbij moeten woorden en levenswandel met elkaar in 

overeenstemming zijn. 
 

Evangelisatieouderling en missionair team 
Door de kerkenraad is een ouderling aangewezen die voor het zendings- en 
evangelisatiewerk verantwoordelijk is. Deze zogenaamde evangelisatieouderling 

is aanspreekpunt voor allen binnen de gemeente die betrokken zijn bij zendings- en 
evangelisatiewerk.  

 
Ten bate van het evangelisatiewerk is er een missionair team, waarin minimaal 
vijf personen zitting hebben, waaronder de evangelisatieouderling. Namen van 

eventuele nieuwe leden van dit team worden eerst voorgedragen aan de 
kerkenraad. 

 
Teneinde evangelisatie- en jeugdwerk voldoende op elkaar af te stemmen, hebben 
jeugd- en evangelisatieouderling regelmatig overleg. Periodiek zal een bespreking 

plaatsvinden van het gehele missionaire team met de voltallige kerkenraad. De 
taken van het missionaire team zijn: 

- Algehele coördinatie van het evangelisatiewerk; 
- Meerjarenbeleid opzetten en toezien op de uitvoering; 
- Toerusting van gemeenteleden tot het evangelisatiewerk; 

- Financiële aspecten / begroting; 
- Jeugd- en volwassenenevangelisatie; 

- Open zangdiensten organiseren rondom de christelijke feestdagen, zoals 
Pasen en Kerst. 
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Evangelisatieraad 
Ten bate van de coördinatie van de diverse evangelisatieactiviteiten is er de 

evangelisatieraad, waarin zitting hebben de evangelisatieouderling en 1 à 2 
vertegenwoordigers van bovengenoemde werkgroepen. De evangelisatieraad 

komt bij voorkeur twee keer per jaar bijeen. 
 
 

Twee hoofdlijnen  
Bij het missionaire werk in onze gemeente onderscheiden we twee beleidslijnen: 

- een lijn die zich richt op alle gemeenteleden. We stimuleren het missionair 

(en daarmee samenhangend het diaconaal) bewustzijn van gemeenteleden, 
zodat zij in hun dagelijks leven in woord en daad getuigen van de liefde van 

God. 
- een lijn die zich richt op iedereen in de omgeving (of in het netwerk) van 

onze kerk en  leden die geen band (meer) hebben met kerk en/of geloof. We 

laten hen op een manier die bij hen past kennismaken met het evangelie en 
hopen dat zij zelf de liefde van God ervaren in hun leven en daar in geloof 

antwoord op geven.  
 
 

Lijn gericht op gemeenteleden 
Om hier meer inhoud aan te geven, wil het missionair team in de komende 

beleidsperiode: 
- Meer inzicht krijgen in het ‘missionaire gehalte’ van de gemeente, 

eventueel met behulp van de IZB, die speciaal hiervoor instrumenten 
ontwikkeld heeft. 

- Via (huis)kringen en verenigingen zorgen voor toerusting middels 

jaarthema’s en/of een cursusaanbod van IZB. Dit in samenspraak met de 
kerkenraad. 

- Via themadiensten zorgen voor Bijbelse onderbouwing en een oproep 
vanuit het Woord met betrekking tot onze roeping als christenen om 
discipel te zijn. Ook dit in samenspraak met de kerkenraad. 

 
 

Lijn gericht op niet-gemeenteleden die vervreemd zijn van kerk en 

geloof 
Er zijn al een aantal activiteiten gericht op díe kinderen, jongeren en volwassenen 
die weinig of niets (meer) met kerk en/of geloof hebben. Deze activiteiten willen we 
continueren: 

 
- Vakantie Bijbel Week (VBW), deze zal plaatsvinden in de laatste week van 

de zomervakantie of in de toekomst mogelijk in de herfstvakantie (proef in 
2017). Doelgroep: met name rand- en buitenkerkelijke kinderen van 4-10 

jaar en tieners. Ten bate hiervan is er een stuurgroep actief die, met behulp 
van materialen van de HGJB en IZB, invulling geeft aan deze week. 
 

- Lente- en Herfstfeest onder de noemer ‘Faith Factor’. Tweemaal per jaar 
op een zaterdag in april en oktober organiseert Faith Factor beide activiteiten 

met als inhoud spelletjes, knutselen, iets lekkers eten en drinken met als 
centrale doel rand- en buitenkerkelijke kinderen, door middel van een 
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evangeliserende activiteit zoals een poppenspel of een toneelstuk, in 
aanraking te brengen met het evangelie. Ook ten bate van de Faith Factor is 

er een aparte stuurgroep actief die, waar mogelijk, gebruik maakt van 
materialen van HGJB en IZB. 

 
Voor zowel VBW als Lente- en herfstfeest geldt dat van kinderen uit de eigen 
gemeente verwacht wordt dat ze een rand- of buitenkerkelijk vriendje of 

vriendinnetje proberen mee te nemen. 
 

- Kerstzangavond op 24 december. Doelgroep: gemeenteleden, 
vrienden/kennissen en de mensen in de wijk rondom de kerk. Deze 
zangavond wordt georganiseerd door het missionaire team. 

 
- Alpha-cursus voor volwassenen. 1 of 2 cursussen per jaar, afhankelijk 

van het aantal aanmeldingen. Doelgroep: volwassenen die meer willen weten 
van het christelijk geloof. Dit kunnen zowel mensen van buiten de gemeente 
als gemeenteleden zijn die behoefte hebben aan een basiscursus over het 

christelijk geloof. Voor het organiseren en geven van de Alphacursus is er een 
apart team bestaande uit 4 à 5 gemeenteleden, waaronder de 

evangelisatieouderling. 
 

- After-Alpha. Gericht op hen die de Alphacursus gevolgd hebben en graag 

aan dit vervolgtraject deelnemen. Hiervoor is een apart team beschikbaar. 
 

- Youth-Alpha; deze richt zich op jongeren van de eigen gemeente die niet 
deelnemen aan het eigen jeugdwerk en ook niet aan catechese. Door middel 
van een enquête worden ze benaderd met de vraag of ze belangstelling 

hebben voor deze cursus. Ook jongeren van buiten de gemeente zijn van 
harte welkom. Het streven is dat deze cursus één keer per jaar gegeven 

wordt. Ook voor deze activiteit is er een apart team. 
 

- Diensten buitenkerkelijken en belangstellenden. Gericht op het 

aanspreken van buitenkerkelijken en hen die belangstelling hebben voor het 
christelijk geloof vinden periodiek afzonderlijke diensten plaats. Deze 

diensten zijn laagdrempelig van aard, bevatten onder meer een korte 
meditatie en staan onder verantwoordelijkheid van de evangelisatie-
ouderling. 

 

Voor alle genoemde werkgroepen geldt dat aanvulling van het team geschiedt nadat 
eventuele kandidaten door de kerkenraad zijn goedgekeurd. De werkgroepen 

nemen geen besluiten aangaande beleidsmatige aangelegenheden zonder overleg 
met de evangelisatieouderling. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad. 
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Aandachtspunten en voornemens m.b.t. evangelisatie 
 

- Het blijkt dat deelnemers van de Alphacursus(sen) na afloop van de cursus weer 
de relatie met onze gemeente verliezen. In samenwerking met het Alpha-team 

zal gezocht worden naar mogelijkheden tot voortzetting van de contacten. 
 

- Voornemen is de Bijbelse opdracht tot evangelisatie expliciet en regelmatig 
binnen de gemeente onder de aandacht te brengen als wezenlijk onderdeel van 
het discipelschap. Het is wenselijk hierbij ook de jongeren uit de gemeente te 

betrekken. 
 

- Het aanbieden van cursussen voor geïnteresseerde gemeenteleden om handen 
en voeten te geven aan evangelisatie. 
 

- Gezamenlijk met medewerkers van de IZB nagaan hoe we meer inhoud kunnen 
geven aan het missionair gemeente-zijn. 
 

- Mogelijkheden inventariseren om ons als gemeente present te stellen. Te denken 
valt aan de Koningsdag, zomermarkt, burendag en kerstmarkt. 
 

- In navolging van het Lente- en Herfstfeest op meerdere zaterdagen per jaar een 
activiteit organiseren, gericht op de kinderen die nu al naar Lente- en Herfstfeest 

komen én hun ouders, onder de noemer ‘Ontdekkerk’. Dit zal in eerste instantie 
tot twee maal per jaar beperkt blijven. Deze nieuwe activiteit zal later 
geëvalueerd worden. 

 
- Participeren in een wijkteam in oprichting in de wijk Nieuweland, om via dit team 

een positieve bijdrage te leveren aan de noden en behoeften in de wijk. Dit in 
samenspraak met de diaconie. 
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Zending 

 
Doelstelling 

De zendingscommissie heeft als doel de gemeente te bepalen bij haar 
zendingsroeping en  het zendingsbewustzijn in de gemeente te vergroten. 
Daarnaast beoogt zij de betrokkenheid te vergroten bij het werk van de landelijke 

organisaties, te weten de Gereformeerde Zendings Bond (GZB) en de Inwendige 
Zendings Bond (IZB).  

 
Situatieschets 
De kerkorde schrijft voor dat in elke gemeente er een ‘kerkenraadscommissie’ moet 

zijn die namens en voor heel de gemeente het zendingswerk behartigt. Deze 
zendingscommissie kan gezien worden als een orgaan van bijstand van de 

kerkenraad. De zendingscommissie ziet het zendingswerk niet als ‘hobby’ voor een 
enkeling, maar als een opdracht vanuit de kerk. 
 

De zendingscommissie houdt zich bezig met het zendingswerk in binnen- en 
buitenland, waarbij de grote opdracht van Christus ‘Gaat dan heen…’ het 

uitgangspunt is. De kerkenraad benoemt op voordracht van de zendingscommissie 
de leden van deze commissie. Door zitting van de evangelisatieouderling in de 
zendingscommissie wordt een snelle communicatie tussen kerkenraad en 

zendingscommissie bevorderd. Daarbij is het goed om gemeenteleden met 
verschillende ‘gaven’ in de commissie op te nemen. In ieder geval moeten het 

gemotiveerde mensen zijn met hart voor de zending. Er is geen maximum gesteld 
aan het aantal jaren dat een commissielid zitting in de zendingscommissie kan 
hebben. 

 
Commissiesamenstelling 

De zendingscommissie bestaat uit zes leden, te weten: 
 

- Voorzitter. Hij/zij bereidt de vergaderingen voor en leidt deze. Hij/zij neemt 
deel aan de vergaderingen van de Classicale Commissie voor Zending en 
Werelddiaconaat (ZWO) en onderhoudt contacten met deze commissie. 

- Secretaris. De secretaris  maakt verslagen van de vergaderingen van de 
commissie en verzorgt  het bestellen van folders voor de collectes. Tevens 

zorgt de secretaris voor het jaarverslag. 
- Penningmeester. Deze beheert de financiën van de zendingscommissie, 

waaronder beheer van de rekening, zorgen voor een financieel jaarverslag en 

het uitvoeren van financiële transacties. 
- Algemeen lid. Deze heeft geen specifieke taken binnen de zendings-

commissie en voert op eigen initiatief of op verzoek voorkomende taken uit.  
- Jeugdlid. Het jeugdlid vertegenwoordigt het jeugd- en jongerenwerk en 

onderhoudt contacten met de jeugd. Dit jeugdlid is tevens vertegenwoordiger 

van de zendingscommissie in de jeugdraad. 
- Evangelisatieouderling. De evangelisatieouderling fungeert als intermediair 

tussen de kerkenraad en de zendingscommissie. Hij geeft zo nodig advies en 
hulp, bijvoorbeeld bij op te zetten acties.  
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Middelen 

De zendingscommissie vraagt aandacht voor de zending via de volgende kanalen: 
- Kerkbode en weekbericht; 

- Zendingsavond(en) of bijeenkomsten na de morgenkerkdienst; 
- Eén missionaire zondag per jaar; 
- Een ledenwerfactie, onder andere door het schenken van een GZB/IZB-

lidmaatschap aan belijdeniscatechisanten en nieuw ingekomen 
gemeenteleden. Het College van Kerkrentmeesters stelt hiervoor de financiële 

middelen ter beschikking; 
- Het verzorgen van een catechese les voor (belijdenis)catechisanten; 
-  

- Collecten tijdens de erediensten; 
- Zendingsbussen (opbrengst 80% voor GZB, 20% voor IZB); 

- De verkoop van dagboekjes ‘Een handvol koren’; 
- Het sparen van postzegels en kaarten. 

 

 
Logo 

Om de bekendheid en daarmee de herkenbaarheid van de 
zendingscommissie (in de eigen gemeente) te vergroten, maakt zij 
gebruik van haar eigen logo met  de volgende symbolen. 

De wereldbol staat voor de verkondiging van het Woord in de gehele 
wereld. Het anker voor hoop en een vast vertrouwen. Het kruis 

vertegenwoordigt het geloof in de Redder van de wereld, het hart geeft 
de liefde van God weer jegens de mensheid. 
 

Anker, kruis en hart komen voort uit de Bijbel, het Woord van God. 
 

Structuur 
Middels een jaarverslag legt de zendingscommissie verantwoording af aan de 

kerkenraad en daardoor (indirect) aan de gemeente. In het jaarverslag wordt het 
werk van de zendingscommissie geanalyseerd en geëvalueerd en er vindt  een 
financiële verantwoording plaats. Het jaarverslag verschaft ook informatie voor de 

ZWO en de landelijke zendingsorganisaties zoals de GZB en de IZB. Het is de 
bedoeling dat er vier maal per jaar wordt vergaderd. 

 
Elk jaar worden de volgende collectes  gehouden; 
 

De Voorjaarszendingscollecte   op de 1e zondag van maart (GZB) 
De Pinkstercollecte     rond Pinksteren (GZB) 

De Zomercollecte     in de maand augustus (GZB) 
De Najaarszendingscollecte   op de 2e zondag van november (GZB) 
De collecte voor het kerkelijk medisch werk op de 1e zondag van september (GZB) 

Collecte voor een nader te bepalen doel in de maanden januari en oktober (IZB) 
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Aandachtspunten en voornemens m.b.t. zending 

 
- Het onderhouden van contacten met de zendingswerker(s) van de GZB aan 

wie we ons als gemeente specifiek verbonden hebben en het informeren 
van de gemeente over hun wel en wee; 

 
- Maandelijks via de kerkbode informatie over de zending in binnen- en 

buitenland; 

 
- Het instandhouden en (waar mogelijk) verhogen van de collecte- 

opbrengsten; 
 

. 
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7. Jeugdwerk  
Doelgroep jeugdwerk 

Met ‘jeugd’ wordt bedoeld de kinderen en jongeren die (doop)lid zijn van onze 
gemeente in de leeftijdscategorie van 4 tot circa 21 jaar. 
 

Inhoud en doelstelling jeugdwerk 
Het jeugdwerk is erop gericht om de jeugd binnen de kaders van de Bijbel en 

sacramenten, op een voor de jeugd begrijpelijke en liefdevolle wijze te onderwijzen 
en begeleiden in het leren kennen en volgen van Jezus Christus in de weg van 
bekering en geloof. 

 
Een belangrijke randvoorwaarde is dat kinderen en jongeren zich thuis voelen, zich 

gekend en gewaardeerd voelen in de gemeente. Dit geldt voor zowel de zondagse 
erediensten als voor de overige bijeenkomsten en activiteiten binnen het jeugdwerk. 

Daarnaast heeft het jeugdwerk tot doel om de onderlinge verbondenheid tussen de 
jeugd te stimuleren en hen op deze wijze vast te houden bij de kerk als 
geloofsgemeenschap. 

 
Jeugdraad 

De verschillende verenigingen en clubs binnen het jeugdwerk vallen onder de 
coördinatie van de jeugdraad, waarvan de jeugdouderling de voorzitter is.  
De jeugdraad heeft als taak om het jeugdwerk af te stemmen, te stimuleren, 

adviseren en coördineren. De jeugdraad heeft tevens tot doel om de continuïteit van 
het jeugdwerk te waarborgen. 

De jeugdraad is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van het beleid van de 
kerk op het gebied van het jeugdwerk. Bij zaken die afwijken van het beleid, of die 

niet zijn beschreven in het beleidsplan, ligt de verantwoordelijkheid voor 
besluitvorming bij de kerkenraad. De jeugdraad kan hierin adviseren. 
 

Leden jeugdraad 
In de jeugdraad hebben zitting: de jeugdouderling (voorzitter), de penningmeester, 

de jeugdleider en een bestuurslid namens JV Gideon, alsmede een vertegenwoordiger 
vanuit de leiding van JV Shalom, de Regenboogclub en Zondagsschool Samuël.  
 

Taken en vergaderfrequentie jeugdraad 
Taken jeugdraad 

De jeugdraad heeft de volgende taken: 
- Bezinning op doelen en taken van het jeugdwerk vanuit de Bijbel; 
- Stimuleren en zorgdragen voor goed overleg en een goede afstemming tussen 

de verschillende verenigingen; 
- Meedenken met en adviseren van hen die leiding geven in het jeugdwerk; 

- Beheren van de voor het jeugdwerk bestemde gelden; 
- Het mede organiseren van gezamenlijke activiteiten zoals de jaarlijkse 

actiemarkt en een eventuele andere activiteit voor de jeugd, zoals een 

jeugdavond; 
- Onderhouden van contacten met de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond 

(HGJB) en de Zondagsschoolbond. 
 
 De jeugdraad vergadert op regelmatige basis per seizoen. 
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Middelen van de verenigingen en clubs 
De middelen die de clubs gebruiken met betrekking tot Bijbelstudie en zang 
zijn: 

- De Bijbel 
- bundel ‘Op Toonhoogte’ 
- bundel Weerklank  

- Verantwoorde literatuur voor onderzoek van Gods Woord 
- Ondersteunende materialen en lectuur die ter beschikking worden gesteld 

door de HGJB 
- Ondersteunende materialen en lectuur die ter beschikking worden gesteld 

door de Zondagsschoolbond 

 

Zondagsschool en jeugdclubs 

 
Zondagsschool Samuël 

De zondagsschool richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 t/m met 10 jaar (groep 1 
t/m 6).  
De zondagsschool wordt gedurende het winterwerkseizoen gehouden op zondagen in 

de kerk met uitzondering van de schoolvakanties en de zondagen waarop het Heilig 
Avondmaal gevierd wordt. 

Ieder jaar wordt op tweede kerstdag samen met de Regenboogclub de 
kerstfeestviering georganiseerd en gevierd. Als het kerstfeest op zaterdag en zondag 
valt, wordt de viering op 1e kerstdag in de namiddag gehouden. 

 
Regenboogclub 

Voor de leerlingen van groep 7 en 8 (10/11 jaar) is er de Regenboogclub. De 
clubavonden worden gedurende het winterwerkseizoen om de veertien dagen 
gehouden op vrijdagavond (19:00 - 20.30 uur) in de kerk. 

Het kerstfeest wordt samen met de zondagsschool georganiseerd en gevierd (zie ook 
7.3.5). 

 
Jeugdvereniging Shalom 
JV Shalom is de jeugdclub voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar en wordt 

gehouden op vrijdagavond van 19:30 tot 21:00 uur in het jeugdhonk. Op deze 
avonden worden jongeren gestimuleerd om vanuit Bijbels perspectief een mening te 

vormen over een onderwerp en daarover met elkaar te discussiëren. Een aantal 
keren per jaar worden activiteiten georganiseerd zoals sportavonden, schaatsen en 
een strandwandeling. Eens per twee jaar gaat JV Shalom op kamp tijdens het 

Pinksterweekend. 
 

Jeugdvereniging Gideon 
De jeugdvereniging Gideon is bedoeld voor jongeren van 16 jaar en ouder. 
De vereniging komt gedurende het winterwerkseizoen om de twee weken bij elkaar 

op zondagavond in de kerk. De vereniging heeft eigen statuten welke regelmatig 
worden herzien. 

Jeugdvereniging Gideon zoekt met enige regelmaat contact met jeugdverenigingen 
uit de regio wat tot doel heeft: ontmoeting met andere jeugdverenigingen in het 

licht van Gods Woord. Ieder jaar organiseert JV Gideon een pinksterweekend op een 
locatie in Nederland. 
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JV Gideon heeft een activiteitencommissie welke zorgdraagt voor activiteiten naast 
de reguliere vergaderingen. De Jeugdvereniging wordt tijdens de vergaderingen 

ondersteund door een door de kerkenraad aangestelde jeugdleider, die tevens lid is 
van de jeugdraad. 

 
 

Jeugdleider JV Gideon 
De jeugdleider wordt aangesteld door de kerkenraad. Via de jeugdraad kan een 
jeugdleider worden voorgedragen. De kerkenraad is beslissingsbevoegd. De 

jeugdleider kan ook door een echtpaar gezamenlijk worden ingevuld.  
De jeugdleider heeft tot taak: 

- Bijwonen van de verenigingsavonden van JV Gideon. 
- Oog hebben voor de jongeren die lid zijn van JV Gideon, een luisterend oor 

bieden en laagdrempelig in gesprek gaan rond (geloof)zaken die leven onder 

de jongeren.  
- (voor zover mogelijk) bijwonen van de activiteiten van JV Gideon zoals het 

kerstdiner en het Pinksterweekend; 
- bijwonen van de bestuursvergaderingen van  JV Gideon; 
- waar nodig contact onderhouden met de jeugdouderling rondom jeugdzaken; 

- bijwonen van de vergaderingen van de jeugdraad (adviserende rol). 
 

Themadiensten voor de jeugd 
Er wordt viermaal per jaar een themadienst gehouden, gericht op de jeugd in de 
verschillende leeftijdsgroepen. Iedere jeugdvereniging / club krijgt in principe een 

themadienst toegewezen. De data worden toegewezen op het jaarlijkse dataoverleg 
met de predikant. 

 
De thema’s worden zoveel mogelijk aangedragen door de jeugd, daarbij 
gestimuleerd door de jeugdleiding. De thema’s worden door de vertegenwoordiger 

vanuit de leiding ingebracht in de jeugdraad en vervolgens in overleg met de 
predikant vastgesteld. Over het betrekken van de jongeren tijdens de eredienst (de 

liturgische invulling), het zingen van liederen en gebruik van muziekinstrumenten 
treedt de predikant in overleg met de jeugd en geeft hij ruimte voor een bijzondere 
invulling. Dit ter uiteindelijke beoordeling door de predikant, met als uitgangspunt 

dat ook een themadienst een eredienst is en als zodanig wordt ingevuld. 
 

Jongeren zijn de primaire doelgroep. Dit betreft zowel jongeren uit onze eigen 
gemeente als (mogelijk) jongeren uit andere, omliggende gemeenten met een 
vergelijkbare identiteit. Dat wil overigens niet zeggen dat er voor deze avonden een  

 
‘leeftijdsbeperking’ geldt. Ieder die wil komen luisteren en meezingen is welkom, 

echter daarbij moet in gedachten worden gehouden dat de avonden georganiseerd 
zijn voor en door jongeren. Dit zal te merken zijn in de muziek en keuze van de 

liederen die gezongen worden. 
 
Zangavonden die breder gericht zijn op alle leeftijden c.q. de gehele gemeente, 

worden verzorgd door het ICC (zie hoofdstuk 9). 
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Aandachtspunten en voornemens m.b.t. jeugdwerk 
 

- De jeugd moet zich thuis voelen en zich gekend en gewaardeerd weten in de 

gemeente, zowel in de zondagse erediensten, als in de overige 
bijeenkomsten en activiteiten binnen het jeugdwerk.  

 
- In de eredienst zal regelmatig aandacht besteed worden aan de jeugd onder 

andere door specifieke uitleg van een Bijbelgedeelte of thema tijdens de 

eredienst en het gericht aanspreken van de jeugd op actuele onderwerpen 
en vragen die onder hen leven. 

 
- Er wordt meerdere malen per jaar een themadienst gehouden, gericht op de 

jeugd in de verschillende leeftijdsgroepen. Iedere jeugdvereniging / club 

krijgt in principe een themadienst toegewezen. De data worden toegewezen 
op het jaarlijkse dataoverleg met de predikant. 

 De thema’s worden zoveel mogelijk aangedragen vanuit de jeugd zelf, 
daarbij gestimuleerd door de jeugdleiding. De thema’s worden door de 
vertegenwoordiger vanuit de leiding ingebracht in de jeugdraad en 

vervolgens in overleg met de predikant vastgesteld. Over het betrekken van 
de jongeren tijdens de eredienst (de liturgische invulling), het zingen van 

liederen en gebruik van muziekinstrumenten treedt de predikant in overleg 
met de jeugd en heeft hij ruimte voor een bijzondere invulling. Dit ter 
uiteindelijke beoordeling door de predikant, met als uitgangspunt dat ook een 

themadienst een eredienst is en als zodanig wordt ingevuld. 
 

- Het stimuleren van aandacht voor de jeugd binnen de huisbezoeken, o.a. 
door te vragen naar hun (geloof)beleving op basis van de zondagse preken 
en hoe zij het ervaren om (doop)lid te zijn van de gemeente. Dit met als doel 

om beter de aansluiting te kunnen maken op hun belevingswereld en hen 
vast te houden bij de gemeente. En tegelijkertijd om ouders toe te rusten 

om hun kinderen te onderwijzen en te doen en helpen onderwijzen, zoals 
verwoord in de doopbelofte. Dit gekoppeld aan het thema ‘huisgodsdienst’, 
waarmee inmiddels een aanvang is gemaakt binnen de gemeente. 

 
- ‘Jeugd’ meenemen als onderwerp van de consistorievergadering o.a. bij het 

bespreken van  de huisbezoeken en het pastorale werk. Goed in beeld 
brengen welke jongeren extra zorg en (pastorale) aandacht behoeven. 

- Aandacht voor specifieke, gevoelige onderwerpen zoals verslaving, andere 

geaardheid (LHBTI), autisme etc. en jeugdleiding handvatten geven hoe 
hiermee om te gaan. 

 
- Aandacht voor jongeren tussen 18 en 21 jaar, die de stap naar 

belijdeniscatechese (nog) niet kunnen zetten. 

 
- Het bieden van een vangnet voor jongeren die we missen op catechese door 

het aanbieden van een jeugd-alphacursus.  
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8. Vorming en toerusting  

 

Inhoud en doelstelling 
De gemeente weet zich geroepen (ook) door vorming en toerusting het geloof te 
verdiepen. Dit kan door met elkaar de Bijbel te onderzoeken en maatschappelijke 

en ethische vraagstukken te bespreken. Zoals de definitie al aangeeft, gaat het om 
kennisoverdracht en verdieping van het geloof. Maar minstens zo belangrijk is 

het om elkaar aan te scherpen en toe te rusten, teneinde de roeping te vervullen 
om als beelddragers van Christus in deze maatschappij te staan. Ook het element 
van het troosten moet hier genoemd worden.  

 

Huidige middelen 
Binnen de gemeente is voor nagenoeg iedere leeftijdscategorie een passende 
vereniging beschikbaar. Met uitzondering van de vrouwengesprekskring is er geen 

duidelijke verdeling tussen mannen of vrouwen of een strikte leeftijdscategorie. De 
indeling is met name historisch bepaald. Zo is er bijvoorbeeld wel een 
vrouwengesprekskring maar geen mannenvereniging. Het jeugdwerk valt buiten dit 

hoofdstuk en is te vinden in hoofdstuk 8. 
 

Voor vorming en toerusting zijn er in de gemeente de volgende samenkomsten, die 
globaal kunnen worden onderverdeeld in gemeentebrede samenkomsten en 
doelgroepssamenkomsten.   

 

Gemeentebrede samenkomsten 
Onder gemeentebrede samenkomsten worden verstaan die samenkomsten die in 
principe de gehele gemeente als doelgroep hebben. Doelgroepssamenkomsten zijn 

gericht op een bepaald deel van de gemeente. Ieder jaar wordt ter opening van het 
winterwerk een Startdag Opening Winterwerk gehouden. Deze dag staat in het 
kader van ontmoeting en kennismaking met elkaar, met bijzondere aandacht voor 

nieuwe gemeenteleden. Bij deze dag wordt de gehele gemeente van jong tot oud 
betrokken. 

 
Gemeenteavonden 
Een gemeenteavond is een samenkomst bestemd voor de gehele gemeente, waarin 

een actueel thema of vraagstuk wordt behandeld. De avonden zijn deels informatief 
van karakter, maar kunnen ook dienen om de gemeente de gelegenheid te geven 

vragen te stellen aan bijvoorbeeld de kerkenraad of predikant. 
 

Bezinningsavonden m.b.t. het te vieren Heilig Avondmaal 

Er wordt een bezinningsavond gehouden in de week voorafgaande aan de viering 

van het Heilig Avondmaal. 
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Doelgroepssamenkomsten 
Vrouwengesprekskring 
Gedurende de winterperiode vergaderen om de twee weken de vrouwen uit de 

gemeente. Dit betreft in principe alle volwassen vrouwen. De kring wordt geleid 
door een bestuurslid van de vrouwenvereniging. Het hoofddoel is Bijbelstudie. 
 

Jonge lidmatenkring / Jongvolwassenenkring 
In 2017 is er, in overleg met de kerkenraad, een jongvolwassenenkring opgericht. 

Omdat er in onze kerk al meerdere (Bijbel)kringen zijn, zal de jongvolwassenen-
kring zich specifiek richten op jongvolwassenen tussen de 20 en 30 jaar die recent 
of enkele jaren geleden belijdenis gedaan hebben. De kring zal om de vier weken op 

donderdagavond bij elkaar komen. De kringavonden worden bij een van de leden 
thuis gehouden en zullen voorafgegaan worden door een maaltijd. Het doel van de 

avond is met elkaar de Bijbel te bestuderen en elkaar in een informele sfeer te 
ontmoeten. De kring wordt begeleid door een mentor, onder de eindverant-
woordelijkheid van de kerkenraad. 

 
Bijbelkring 

Tijdens de winterwerkperiode komt gemiddeld eenmaal per maand de Bijbelkring 
bijeen. Op de Bijbelkring zijn alle gemeenteleden welkom die verdieping zoeken en 
inzicht willen krijgen in verschillende Bijbelboeken. Er wordt  geen leeftijdsscheiding 

gehanteerd: ook jongere gemeenteleden zijn van harte welkom. Hoofddoel is 
Bijbelstudie, met name gericht op kennisvermeerdering en toerusting. De avonden 

worden geleid door de predikant. 
 

Bijbeluurtje anders begaafden 
De stichting ‘Op weg met de Ander’ verzorgt tijdens de winterwerkperiode 
tweewekelijks een zogenaamd Bijbeluurtje in de kerk voor anders begaafden. 

 
Huiskringen 

In het winterseizoen worden er maandelijks huiskringen gehouden. Hierbij komen 
gemeenteleden  per wijk bijeen bij een gemeentelid thuis. Hoofddoel is Bijbelstudie 
waarbij, door de informele sfeer, de nadruk gelegd wordt op de persoonlijke 

geloofsbeleving. De avonden worden geleid door de wijkouderling of een door de 
kerkenraad aangewezen kringleider. 

 
Gebedskring & Interkerkelijke Gebedskring 
Gemiddeld één maal per maand komt de gebedskring bijeen. Na lezing van een 

Bijbelgedeelte en bespreking hiervan wordt in een kringgebed gebeden voor met 
name de noden in de gemeente. Er wordt ook meegewerkt aan een Interkerkelijke 

Gebedskring in Barendrecht om samen met belangstellenden uit andere kerken te 
bidden. 
 

Immanuel’s Church Choir (ICC) 
Overeenkomstig de Bijbelse opdracht om onder elkaar te spreken ‘met psalmen en 

lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart’ 
(Efeze 5: 19), is het goed dat er regelmatig ruimte is om gezamenlijk  te zingen en  

te musiceren.  
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Bij  het opstellen van het liederenrepertoire is er oog voor de volle breedte van de 
gemeente (kinderen, jongeren en ouderen), in een evenwichtige mix. De ICC-

bijeenkomsten vinden regelmatig plaats vlak na afloop van de  
 

middagdienst. Er is hiervoor een commissie die het programma opstelt en data 
vastlegt. Deze commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de predikant. 

 
Hart voor Barendrecht 
Onze kerkelijke gemeente is betrokken bij de stichting ‘Hart voor Barendrecht’. Een 

lid van de gemeente maakt officieel deel uit van deze stichting. De Hervormde 
Wijkgemeente B.A. Immanuëlkerk participeert in verscheidene projecten (niet alle) 

die de stichting aanbiedt aan de kerkenraad en voor zover ze bij de identiteit 
passen. 
 

Commissie Kerk en Israël 
Onze gemeente is sinds 2009 vertegenwoordigd in de classicale commissie Kerk en 

Israël. Deze commissie heeft als doel om de plaats van Israël in de kerk onder de 
aandacht te brengen.  De kerkenraad wil binnen onze gemeente meer aandacht  
besteden aan de in de kerkorde verankerde ‘onopgeefbare band’ van de 

Protestantse kerk met het volk Israël. Daarom zal (al dan niet classicaal) 
geprobeerd worden minstens elk jaar een bijeenkomst te beleggen in de gemeente, 

over een onderwerp of thema gebaseerd op genoemde band met het volk Israël. 
 
Elk jaar zal op de eerste zondag van oktober (De Israëlzondag) in de eredienst 

aandacht worden gegeven  aan de genoemde ‘onopgeefbare band’ met Israël. 
Hierbij wordt eventueel materiaal uitgedeeld dat aansprekend is voor  ouderen, 

jongeren en kinderen. Ook in de prediking en het gebed zal voortdurend aandacht 
worden gevraagd voor Israël. 
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Voor een totaaloverzicht van alle kerkelijke activiteiten verwijzen wij u naar de 

jaarplanner met daarin opgenomen de activiteit en verantwoordelijke binnen de 
kerkenraad: 
 

Moderamen  Bijbelkring 

Kerkenraad  Huiskring 

Avondmaalskring  Vrouwengesprekskring 

Censura Morum  Gebedskring 

Algemene kerkenraad  Stille week bijeenkomsten 

Consistorievergadering  Startdag opening winterwerk 

Aangepaste diensten  Bijbeluurtje 

Doopzitting  Maandagmiddag; brugklas 12-13 jaar 

Meditatie kerkbode  Maandagavond voor wie niet kan op dinsdag? 

Pastoraat mededelingen kerkbode  Dinsdagavond; mentor Catechese 14 t/m 15 jaar 

Polencommissie  Dinsdagavond; mentor Catechese 16 t/m 17 jaar 

Vergadering Kerkrentmeesters  18+ catechese 

Diaconievergadering  Belijdenis catechese 

Diaconale hulpdienst  Aannemingsavond 

Samen aan tafel  Zondagschool (4-6) jaar) 

Herkenning (alleengaanden)  Zondagschool (7-9) jaar) 

Ouderenwerk  &Joy kinderfeest 

Koffie uurtje  Regenboogclub (10-11 jaar) 

Jubilea  JV Shalom (12-15 jaar) 

Ouderen bezoek  JV Gideon (vanaf 16 jaar) 

Senioren -, kerst -en, paasmiddag  Jeugdrubriek 

Seniorenreis  Jongvolwassenenkring 

Bijbeluurtje  Immanuel Church Choir 

  

 

Aandachtspunten en voornemens m.b.t. vorming en 

toerusting 
 

- Doel is en blijft om voor iedere doelgroep in de gemeente een passende 
vereniging, kring of cursus aan te bieden,  afgestemd op de verschillende 
levensfasen. Met name kan worden gedacht aan theologische en of 

pastorale themacursussen zoals huwelijkscatechese, godsdienstige vorming 
in  gezinnen, mediagebruik, rouwverwerking, kinderen en echtscheiding. 

 

- Belijdende leden moeten meer gestimuleerd worden om aan een 
doordeweekse vorm van toerusting deel te nemen. 

 

- De kerkenraad zal regelmatig de mogelijkheden onderzoeken om gerichte 
toerusting aan te bieden aan kerkenraadsleden en vrijwilligers in de 

gemeente. 
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9. Beheer  

Doelstellingen 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) beheert de bezittingen en behartigt de 
stoffelijke belangen van de gemeente. De stoffelijke zaken die de kerkrentmeesters 

verzorgen, hebben ten diepste een belangrijke geestelijke achtergrond, namelijk de 
instandhouding van de eredienst in onze gemeente. Zij draagt, binnen de kaders 

van de jaarlijkse begroting, zorg voor de (werving van de) financiële middelen om 
het gemeentewerk mogelijk te maken. 
 

Huidige middelen 
Organisatie 

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit drie leden met  de functies van 
voorzitter, secretaris en penningmeester.  

 
Personele zaken / vrijwilligers 
De predikant heeft een betrekking van 1,0 fte, conform de voorwaarden van de 

PKN, en wordt betaald door de gemeente, maar is officieel niet in dienst van de 
gemeente, maar van de PKN.  

 
Daarnaast is een pastoraal werker in dienst voor 0,0 tot 0,4 fte.  
. Verder kent de gemeente één parttime koster-coördinator (0,2 fte) en vier 

hulpkosters (vrijwilligers). Het team van organisten bestaat uit drie of vier 
personen.  

Er is daarnaast een grote groep vrijwilligers die werk verricht in de gemeente 
(schoonmaak kerkgebouw, ledenadministratie, opmaak en verzorging kerkbode, 
onderhoud website Immanuëlkerk, leiding verenigingen en clubs, enz.).  

 
Bij een vacature noemt de betreffende commissie, stuurgroep, vereniging of club 

zelf namen van potentiële kandidaten en legt deze via de eindverantwoordelijke  
ouderling of diaken voor akkoord voor aan de kerkenraad. Na akkoord kan de 
commissie, stuurgroep, vereniging of club zelf de beoogde kandidaat benaderen. Als 

de situatie daarom vraagt kan de verantwoordelijke ouderling of diaken gevraagd 
worden hierin mee te denken of te ondersteunen.  

 
Financiële middelen 

De uitgaven van het College van Kerkrentmeesters worden voor 100% bekostigd uit 
levend geld (vrijwillige bijdragen, collecte-opbrengsten en giften).  
 

Taken 
Het College van Kerkrentmeesters draagt verantwoordelijkheid voor:  

- Personele zaken, zoals hierboven vermeld; 

- De jaarlijkse acties Vrijwillige Bijdragen (Bijdragenadministratie) en 
Solidariteitskas;  

- De uitgifte van collectemunten en het afstorten van collecten;  

- De financiële administratie;  

- Het opstellen van een jaarlijkse begroting en jaarrekening en tijdige indiening 

van deze stukken bij het CCBB;  

- De ledenadministratie (door ledenadministrateur);  

- Maken van diverse centrale roosters;  
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- Coördinatie van het gebruik van gebouwen (kerkgebouw en pastorie);  

- Informatieverstrekking over kerkrentmeesterlijke aangelegenheden.  

 
Een aantal van bovengenoemde verantwoordelijkheden wordt hieronder verder 

toegelicht. 
 
Collecten en collectemunten 

De kerkrentmeesters hebben het beheer over de uitgifte en afrekening van de 
collectemunten. Het is mogelijk om collectemunten te bestellen. Het doel van het 

werken met collectemunten is dat de gever (onder bepaalde voorwaarden) de 
mogelijkheid heeft om gebruik te maken van bepaalde belastingfaciliteiten (giften 
aftrek; ANBI, HERVORMDE WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD TE 

BARENDRECHT IMMANUELKERK RSIN 824141349).  
 

Collectemunten worden in principe iedere 1e zondag van de maand uitgereikt, indien 
deze uiterlijk 1 week voorafgaand aan de uitgifte zijn besteld door het totaalbedrag 
van de bestelling over te boeken op rekeningnr. NL45INGB0001 3154 03 t.n.v. 

Hervormde Gemeente BW – Collectemunten en onder vermelding van specificatie 
welke munten u wenst te ontvangen. Er worden munten met de volgenden waarden 

uitgegeven: € 0,50 / 0,75 / 1,00 / 2,00. In juli en augustus is geen uitgifte. 
Bestellingen vanaf eind juni worden op de 1e zondag in september uitgegeven. De 
administratiekosten bedragen € 0,25 per bestelling.  

Naast de collectemunten kan tijdens collecten in de erediensten (of met speciale 
collecten zoals de Biddag en Dankdag collecte) contant geld gegeven worden. We 

stimuleren echter steeds meer het gebruik van collectemunten of het digitaal geven 
(per bankoverschrijving via NL55INGB 0001 0553 60 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Barendrecht BW - Bijdragen) of via de Givt collecte-app (Immanuëlkerk 

Barendrecht). Het afstorten van contant geld wordt steeds lastiger en duurder. Via 
de digitale geefmogelijkheden worden op een efficiënte manier inkomsten 

verworven.  
 
Financiële administratie 

Door de penningmeester binnen het College van Kerkrentmeesters wordt de 
financiële administratie gevoerd. Alle inkomende en uitgaande betalingen worden 

verwerkt in de administratie. Tevens wordt jaarlijks een (verplichte) begroting 
opgesteld en een jaarrekening over elke afgesloten boekjaar (per 31 december). 
Voor betalingen wordt het 4-ogen principe toegepast, waarbij een betaling dus altijd 

door een 2e fiatteur wordt meegetekend.  
Zonder geldstroom zou onze gemeente niet kunnen bestaand. De belangrijkste 

inkomstenbron is die uit de actie Vrijwillige Bijdrage die jaarlijkse in januari wordt 
gehouden. Deze actie wordt door de ‘Bijdragenadministrateur’ (niet de 

penningmeester) uitgezet en verwerkt in het systeem. Dit wordt gedaan in LRP, het 
leden registratiesysteem Protestantse Kerk in Nederland, waarin ook de 
ledenadministratie (door de ‘Ledenadministrateur’) wordt gevoerd.  

De belangrijkste uitgaven zijn het predikantstraktement (salaris) en salaris voor 
kerkelijk werker en koster. Daarnaast kosten voor de kerkelijke gebouwen (waar 

energie een grote post in is) en kosten voor de kerkelijke/gemeentelijke activiteiten. 
Denk daarbij onder andere aan catechisatie- of ander bijbelstudiemateriaal, 
drukwerk en activiteiten zoals gemeente-weekend of startdag winterwerk.  

Een sluitende begroting blijft uitgangspunt voor de kerkrentmeesters. Er moet op 
een verantwoorde manier met de besteding van het geld worden omgegaan. In de  
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afgelopen jaren zijn inkomsten en ledenaantallen in onze gemeente stabiel te 
noemen, waar we dankbaar voor zijn. Maar er is blijvende aandacht nodig voor het 

op peil houden van de inkomsten en het verantwoord omgaan met uitgaven. 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en deze wordt omstreeks in november 

voorgelegd ter goedkeuring aan de kerkenraad, en daarna ingediend via het online 
programma FRIS van de PKN. Dit geldt ook voor de jaarrekening, die uiterlijk in mei 

volgend op het afgesloten boekjaar moet worden ingediend. Via FRIS (Financieel 
Rapportage en Informatie Systeem, vanuit de PKN) is het mogelijk om gemakkelijk 
begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen in te dienen bij het CCBB 

(Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken). De jaarrekening wordt 
door een kascommissie gecontroleerd en vastgesteld door de kerkenraad. Deze 

kascommissie bestaat uit 2 onafhankelijke financieel deskundigen uit de eigen 
gemeente en wordt benoemd door de kerkenraad (op voordragen van de College 
van Kerkrentmeesters). Aan de jaarrekening wordt een controleverslag met 

bevindingen van de kascommissie toegevoegd, welke ook wordt ingeleverd bij de 
deponering van de jaarrekening via FRIS. Een controle verklaring van een 

onafhankelijke accountant is niet vereist, wanneer er financieel deskundigen 
beschikbaar zijn en een kascommissie gevormd kan worden.  
Tenslotte wordt de jaarrekening ter inzage gelegd voor de gemeente en wordt een 

samenvatting van de (financiële) stand van zaken gedeeld via het kerkblad. Ook 
worden en vereiste gegevens ten behoeve van de ANBI status op de website van de 

kerk vermeld.  
 
Kerkelijke gebouwen 

De gebouwen, (kerk Klarinetweg 2) en pastorie (Mozartstraat 44), zijn het 
eigendom van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen (voorheen Stichting 

Bouwfonds). Het college hecht groot belang aan een inzichtelijke relatie met deze 
stichting en wil een blijvende vertegenwoordiging in de stichting, gekoppeld aan de 
functie van kerkrentmeester en dus niet op persoonlijke titel, mede met het oog op 

de continuïteit en instandhouding van de erediensten. Een van de leden van het 
College van Kerkrentmeesters is algemeen lid van de stichting en zodoende 

betrokken bij besluitvorming over de kerkelijke gebouwen. De Stichting is 
verantwoordelijk voor het beheer onderhoud (MJOP) van gebouwen en de 
kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor salarissen, facilitaire zaken en 

doorlopende kosten. 
 

Informatieverstrekking vanuit het College van Kerkrentmeesters 
De kerkrentmeesters streven naar openheid in haar beleid. Dit wordt concreet door 
het bespreken van dit beleid op kerkenraadsvergaderingen. Ook wordt de gemeente 

geïnformeerd over de financiële stand van zaken, in ieder geval in januari van ieder 
jaar bij de actie Vrijwillige Bijdrage, en tevens rond de publicatie van de 

jaarrekening over het afgesloten boekjaar in de maand mei. Tevens wordt 
maandelijks bij het verschijnen van de kerkbode de collecteopbrengst(en) 

verantwoord. 
Indien nodig wordt extra aandacht gevraagd via afkondigingen tijdens de kerkdienst 
of wordt informatie verstrekt op een gemeenteavond.  
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Aandachtspunten en voornemens m.bt. beheer 
 
 

- Het up-to-date houden van een ontruimingsplan voor de kerk in geval van 
een calamiteit, met inzet van bedrijfshulpverleners uit de gemeente. 

 

 

 
 

10. Evaluatie van het beleidsplan 
 
Doelstelling 

Het beleidsplan heeft in de eerste plaats tot doel om gericht na te denken over de 
gemeente als het lichaam van Christus, over de opbouw en instandhouding daarvan 

(Efeze 4:12). Het beleidsplan is ook een instrument om sturing te geven aan de 
gestelde doelen. Van tijd tot tijd wordt bezien in hoeverre aan de in het beleidsplan 
gestelde voornemens is voldaan. Daartoe vindt regelmatig een evaluatie plaats op 

de actielijst. 
 

 

 

 Aandachtspunten en voornemens m.b.t. de evaluatie 
 

- Voor het verder uitwerken en uitvoeren van nieuwe beleidszaken zal er een 
stappenplan worden opgesteld. Beleidsplan en stappenplan zullen eenmaal 
per jaar op de kerkenraadsvergadering geagendeerd worden en waar nodig 

zal bijstelling plaatsvinden. 
 

- In het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode zal er een 
beleidsplancommissie worden ingesteld die voor de nieuwe beleidsperiode 
met voorstellen naar de kerkenraad komt. 
 

- Belangrijke fundamentele beslissingen die het geheel van de gemeente 
raken, gelden in principe voor minimaal vier jaar. 
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11. Verklaring van de Synode, 12 december 2003 
 
Als kerkenraad van de Hervormde gemeente van B.A. weten we ons, na 12 
december 2003, door onze Nederlandse 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 Timotheüs 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 van de Nederlandse 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 kerkelijke tucht te 
oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan 
het betrouwbare Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn, 

houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.  
 

Als we 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. Als gemeenten, ontstaan uit de Gereformeerde 
Reformatie, aanvaarden wij niet zonder meer de Augsburgse Confessie en de 

Catechismus van Luther en aanvaarden wij niet de Konkordie van Leuenberg en de 
Barmer Thesen. 
 

Bij de inrichting van het leven der 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 Geloofsbelijdenis zijn gekomen. In de gemeente zal geen andere 
levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijksrelatie van man en vrouw 

die wettig door 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’ (antwoord 55 van de Heidelbergse 

Catechismus) zullen wij de kerk blijven oproepen om, in overeenstemming met de 
gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk, de weg van gehoorzaamheid aan 
God en Zijn Woord te gaan.  
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Notities 
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