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1. Algemene informatie
Volgens de SMRA-statistiek per 1 januari 2016
1.1

Kerkprovincie
Registratienummer
Classis
Werkgemeenschap
Aantal predikantsplaatsen
Aantal belijdende leden
Aantal doopleden
Aantal overige leden
Aantal leden totaal

1.2

2.700.530.00.3245.000
Brielle
Sommelsdijk
1
489
1145
593
2227

Predikant
Ds. J.C. Breugem,
Koninginnelaan 24, 3245 XL Sommelsdijk
Geboren 3 maart 1974, predikant sinds 5 september 2007
Predikant te Sommelsdijk sinds 6 mei 2012
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2. Samenvatting en verantwoording
In het najaar van 2013 is een kerkenraadscommissie ingesteld voor het
actualiseren van het Beleidsplan 2009–2014. Het beleidsplan over die
periode was een beschrijving van de bestaande situatie, met daarbij per
onderdeel opgenomen de punten welke op de agenda van de kerkenraad
behandeld zouden worden. De uitwerking van deze punten had afhankelijk
van de uitkomsten gewijzigd beleid tot gevolg. Vrijwel alle punten uit het
beleidsplan 2009-2014 zijn besproken en jaarlijks is de gemeente op de
gemeenteavond hierover geïnformeerd.
Op de gemeenteavond van 17 september 2015 is verteld dat het beleidsplan
2016-2020 anders van opzet is. In tegenstelling tot het vorige beleidsplan
wordt in het nieuwe beleidsplan de volgende lijn gevolgd:
1. We luisteren bij ieder onderwerp naar wat God ons hierover zegt.
2. We denken gemeente breed na of we hieraan voldoen, op papier en
in de praktijk.
3. We besluiten hoe we dit zo goed mogelijk vertalen in beleid en
dagelijkse praktijk.
Schematisch wordt het verschil tussen oude en nieuwe werkwijze als volgt
weergegeven:
Oude werkwijze
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De opzet van het nieuwe beleidsplan is hierop afgestemd. Uitgangspunt is
Johannes 17 van waaruit vijf thema’s zijn beschreven die van belang zijn
voor het gemeente-zijn. Onder het hoofdthema “Samen gemeente van God”
zijn dit achtereenvolgens
1. “God eren”
2. “Gemeenschap”
3. “Discipelschap”
4. “Diaconaat”
5. “Evangelisatie”
Het eerste gedeelte van dit beleidsplan (hoofdstuk 3 t/m 8) bestaat uit de
uitwerking van deze thema’s met aansluitend op het thema vragen die
dienen ter bezinning.
Vervolgens volgt er een profielschets van de gemeente (hoofdstuk 9), die
een samenvatting is van de bestaande situatie en het huidig geldende beleid
(bijlage A), welke dient als spiegel bij de bezinning. Gelet op de
totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland en onze bezwaren
tegen de totstandkoming hiervan, hebben wij in dit beleidsplan ook de
Verklaring gereformeerd belijden (bijlage B) en het Convenant van
Alblasserdam (bijlage C) opgenomen zoals deze door de kerkenraad van
onze gemeente zijn ondertekend.
Het laatste gedeelte van dit beleidsplan (hoofdstuk 10) gaat dieper in op de
nieuwe werkwijze. De hoofdgedachte bij deze andere werkwijze is het
belang van het beleidsplan en de behandeling daarvan voor de hele
gemeente. Het hoofddoel van het beleidsplan is niet het zoeken van de
gewenste verandering, maar het steeds meer en steeds dieper beleven van
het geloof in God die reddend aanwezig is in deze wereld.
De bestaansreden en het bestaansrecht van onze gemeente ligt dan ook in
God, Die Zijn kerk vergadert, voedt, beschermt en onderhoudt. Zo geldt ook
voor dit beleidsplan het woord van Psalm 127: “Als de HEERE het huis niet
bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;”. In afhankelijkheid van
Zijn onmisbare Zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de
instandhouding en verdere opbouw van Zijn gemeente.
De kerkenraad van de hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in
Nederland te Sommelsdijk.
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3. Wat verstaan we onder Missie en Visie
Ons beleidsplan zet in bij de missie van en de visie op onze gemeente. Een
bewuste volgorde. Onze visie wordt bepaald door onze missie.
De missie van de gemeente heeft alles te maken met de opdracht die de
Heere Jezus aan ons geeft en raakt daarom alle facetten van het
gemeenteleven.
De visie op onze gemeente wordt gevoed door deze opdracht en wil een
vrucht zijn van een Bijbelse bezinning op ons gemeentezijn.
Wij vinden het belangrijk om de Bijbelse doordenking te vertalen naar de
tijd en omstandigheden waar de gemeente nu en de komende tijd mee te
maken heeft.
De kerkenraad heeft voor de periode 2016-2020 gekozen voor het thema
‘Samen gemeente van God’. Dit thema wordt uitgewerkt naar aanleiding
van Johannes 17.
3.1

Missie

Jezus dankt in het ‘Hogepriesterlijk gebed’ Zijn Vader en verwoordt wat Hij
op aarde gedaan heeft. Als de enige Hogepriester heeft Hij Zijn leven
geofferd tot verzoening van de zonden der wereld.
Christus bidt tegelijk voor Zijn discipelen. Zijn leerlingen die leven uit dit heil
vormen de aanzet tot de gemeente van het Nieuwe Testament. Hun zending
ligt in het verlengde van Jezus’ missie.
Jezus’ werk op aarde is veelomvattend. In Johannes 17 horen we van vijf
kernthema’s die centraal staan in het beleidsplan:
•
Verheerlijking: God eren. Jezus’ werk heeft als belangrijkste doel gehad
het verheerlijken van God de Vader (Joh. 17:1,4). De Zoon bidt om Zijn
verheerlijking door de Vader (Joh. 17:5) en weet Zich verheerlijkt door
Zijn discipelen (Joh. 17:10). Een belangrijk ijkpunt voor al ons
gemeentezijn: de eer van God in de Geest van Christus.
•
Gemeenschap: Eén zijn. De Zoon weet Zich volstrekt één met de Vader
en de Geest. Alles van de Vader is het Zijne en omgekeerd. Eenheid in
het elkaar verheerlijken en dienen. Het is Jezus’ gebed dat de Zijnen net
zo één zijn als Hij, de Vader én de Geest één zijn (Joh. 17:10 en 11).
Een belangrijke opdracht voor al ons gemeentezijn: éénheid in de
gemeente zoals de eenheid tussen de Zoon, de Vader en de Geest.
•
Discipelschap: Apart gezet. Net zoals Jezus zijn de discipelen wel in de
wereld te vinden, maar maken zij geen deel meer uit van de wereld. De
wereld staat in het Johannes’ evangelie voor de God-vijandige
samenleving. Geen wonder dat zij Jezus haat. De wereld heeft geen
andere toekomst, dan verloren gaan. Het is Jezus’ gebed dat de Zijnen
bewaard worden voor de boze. (Joh. 17:14-17). Een belangrijk kenmerk
van ons gemeentezijn: ons leven is gericht op God.
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•

•

3.2

Gezonden zijn - Diaconaat: Onderling dienstbetoon. Liefde bestaat niet
alleen in woorden, maar uit zich in daden. Dit toont Jezus in het wassen
van de voeten van de discipelen (Joh. 13). Eenheid tussen de gelovigen
(om te beginnen in de gemeente) is wezenlijk. Deze eenheid uit zich
concreet in onderling liefdes betoon. Een belangrijke roeping in ons
gemeentezijn: elkaars lasten te dragen.
Gezonden zijn – Evangelisatie: Getuige zijn. De discipelen zijn de wereld
in gezonden (Joh. 17:18), en hebben daarvoor een machtig middel
ontvangen. Door de Geest van Christus is hun woord Gods woord (Joh.
17:20). Het evangelie is een kracht van God tot behoud. Eenheid tussen
de gelovigen is daarbij wezenlijk opdat de wereld zal geloven dat Jezus
door de Vader gezonden is (Joh. 17:21). Een belangrijke roeping in ons
gemeentezijn: samen getuige zijn in deze wereld.
Visie

De opdracht aan de gemeente omvat meer dan alleen daden, het is de
roeping tot onze bestaanswijze. Niet als een te bereiken status, maar in een
voortdurend zoeken te leven naar deze hoge roeping.
Aangezien de tijden en de omstandigheden altijd aan verandering
onderhevig zijn, hebben we ons als gemeente steeds te bezinnen op het
eeuwig blijvende woord van God. Dat verandert niet en daarin zijn zoekend
en biddend alle antwoorden te vinden. De verkondiging van het Woord wil
ons daarin leiden.
Door dit beleidsplan willen wij deze voortdurende bezinning verankeren in
ons gemeentezijn.
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4. De missie – God eren
Voor veel mensen is het echt een dringende vraag: “waarom leven wij?”
Deze vraag wordt ook gesteld in de protestantse Westminster Catechismus:
“wat is het belangrijkste doel van de mens?” Het antwoord is door en door
bijbels: “Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de
verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen.”
4.1

Bijbelse norm

God schiep ons mensen dus met een hoog doel.
De zonde heeft dan ook ongekend verwoestende gevolgen op ons menszijn.
We komen niet (ten volle) toe aan dit doel van ons leven met alle gevolgen
van dien.
De wereld raakt meer en meer ontwricht door de mensheid die in zonde
gevallen is en zijn richting en oriëntatie is kwijtgeraakt. Het kan niet anders
dan dat de gevolgen daarvan ook in de gemeente van Christus merkbaar
zijn.
In deze wereld is de Zoon van God mens onder de mensen geworden. Hij is
daarin trouw gebleven aan Zijn Vader. ‘Ik heb U verheerlijkt op aarde.’ Jezus
verbindt dit aan Zijn plaatsvervangend leven, lijden, sterven en opstaan.
Daarom is Hij onze Zaligmaker.
Door Christus komt dit voor elke zondaar weer in beeld. Jezus dankt Zijn
Vader dat Hij in Zijn discipelen verheerlijkt wordt (Joh. 17:10b). Waar de
discipelen Jezus volgen werkt de kracht van Zijn genade dit uit.
4.2

Betekenis voor de praktijk

De discipelen vormen de eerste gemeente van Christus. Als gemeente van
Christus anno nu staan wij voor dezelfde roeping en mogen we leven uit
dezelfde genade en gebeurt hetzelfde als met de discipelen: Christus wordt
in ons verheerlijkt.
De gemeente staat dus voor dit hoge doel. Het is uiterst belangrijk om de
gemeente in dit perspectief te zien, omdat anders al snel het menselijke en
tijdbepaalde ons gemeentebestaan kan gaan overheersen.
Elke week komt de hele gemeente in twee erediensten op de
Opstandingsdag van de Heere Jezus samen. In deze diensten wil de lof aan
God van begin tot eind centraal staan. In alles wat er gedaan, gezegd en
beleefd wordt is dat het ijkpunt.
Daarbij raakt de gemeente niet buiten beeld, maar wordt ieder mens voor
Gods aangezicht geplaatst en opgeroepen tot geloof en bekering. Alleen dan
komt een zondaar als mens weer tot zijn of haar bestemming.
Het woord van God wil daarom ook concreet leidinggeven aan het leven van
navolging. Navolging houdt niet op bij de muren van de kerk en de zondag.
Dat is slechts het begin.
De gemeente van Christus heeft echter de tijd en de mens niet mee.
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De tijd en het wereldbeeld doen wat met ons. Wij zijn hoe dan ook mensen
die vandaag in deze wereld met alle grote en kleine problematiek leven.
Meer dan ooit spelen voor velen wezenlijke bestaansvragen en ook dreigt
de waan van de dag het leven te regeren. De mens is daarmee steeds meer
op zichzelf als individu gericht.
Ook onze gemeente ontkomt niet aan de invloed van het op zichzelf gericht
zijn van de mens waardoor het zicht op het hoge doel verloren kan gaan.
Vormen die vandaag ‘in’ zijn kunnen daardoor een zekere
aantrekkingskracht uitoefenen.
Christus heeft Zijn werk bijna 2000 jaar in dezelfde wereld met dezelfde, in
zonde gevallen, mensheid volbracht. Hij hield daarbij Zijn discipelen vast,
zelfs door de dood heen, ondanks lauwheid, ontrouw en ongeloof. Dat stemt
ons principieel hoopvol voor de gemeente van Christus te Sommelsdijk en
geeft moed om het goede voor Zijn gemeente te zoeken.
4.3

Vragen om over na te denken

Het doel van ons gemeenteleven en ons christen zijn stelt ons als gemeente
voor belangrijke vragen m.b.t. het eren van God in ons leven.
•
•
•
•

Wat is de kern van ons gemeente zijn en het gemeentelijke leven?
Staat de eer van God centraal in alles wat we doen?
Hoe verhoudt zich de verheerlijking van God met de diepe behoefte aan
persoonlijke leiding, troost en bemoediging?
Is onze levenswandel in overeenstemming met het getuigenis wat er
zondags en doordeweeks van de gemeente van Christus uitgaat?
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5. De missie – Gemeenschap
We kunnen het ons nog weleens afvragen: “Hoe moeten we omgaan met
andere leden van de gemeente”. Het antwoord klinkt door in vraag en
antwoord 55 van de Heidelbergse Catechismus (uitgave prof. Verboom):
“Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen?” Antwoord: “Ten
eerste dat alle gelovigen deel hebben aan de gaven van Christus. Ten
tweede dat wij die gaven gebruiken voor anderen in de gemeente en voor
mensen in nood en dat we dat vrijwillig en met vreugde doen.”
5.1

Bijbelse norm

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn Eén. De Heere Jezus heeft het
Zijn discipelen uitgelegd hoe Hij Eén is met de Vader en de Geest. Zo moeten
zijn discipelen ook één zijn.
Die eenheid hebben de discipelen niet altijd laten zien. En toch zegt Jezus
het dat zij in Hem en de Vader één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven
dat Hij gezonden is door de Vader.
Paulus besteedt in zijn brieven veel aandacht aan de gemeenschap en
eensgezindheid binnen de gemeente. Bij die gemeenschap is er, zoals
Paulus ergens schrijft, sprake van wederkerigheid, wij in Christus en
Christus in ons.
De apostel Johannes schrijft in zijn brieven dat de gemeenschap met God
niet buiten Jezus en het geloof in Hem om gaat.
Door Christus kan er pas echte onderlinge eenheid en gemeenschap zijn.
Waar die eenheid in Christus wordt gevonden, is er eenheid in liefde, ziel en
gevoelen (Filippensen 2:2).
5.2

Betekenis voor de praktijk

Dat is een hoge opdracht. Te zijn zoals de Heere Jezus het bedoelt, dat de
discipelen één moeten zijn in Hem. En die opdracht geldt ook voor de
gemeente. Gemeente zijn met elkaar, is betrokken zijn op elkaar, vrijwillig
en met vreugde. In de eredienst op de zondag, maar ook in onze
ontmoetingen doordeweeks.
In Joh. 17:21 lezen we ook over het één zijn. Als gemeente mogen we het
één zijn met Christus uitstralen naar de mensen om ons heen, opdat zij
zullen zien dat Jezus door de Vader naar deze wereld is gezonden en in Hem
zullen geloven.
De Heere zelf roept ons samen rondom Zijn Woord. Op grond van dit Woord
komen we samen, niet vrijblijvend, maar om met elkaar God te ontmoeten,
samen het Woord te overdenken en eruit te leven. Het verlangen van de
gemeente zal dan ook zijn om hier concreet gestalte aan te geven in het
gebed en de bediening van de sacramenten.
Na de tijd van de discipelen is er veel veranderd in het gemeente zijn. Wat
niet veranderd is, is de liefde van Jezus en door Hem de liefde van God voor
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ons. Een liefde die samenbindend is. Saamhorigheid hoort dan ook
vanzelfsprekend te zijn.
De liefde voor de naaste, binnen en buiten de gemeente, betekent omzien
naar elkaar en elkaar te dienen met de ons geschonken gaven.
5.3

Vragen om over na te denken

Het doel van ons gemeenteleven en ons christen zijn stelt ons als gemeente
voor belangrijke vragen m.b.t. de éénheid in de gemeente.
•
•
•
•

Hoe geven wij de eenheid in de gemeente concreet vorm?
Is de eenheid in de gemeente op zondag en doordeweeks met elkaar in
overeenstemming?
Op welke wijze kunnen we ons met de van Christus ontvangen gaven
dienstbaar maken in de gemeente?
Met welke houding en verwachting staan wij in de gemeente?
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6. De missie – Discipelschap
“Wel in de wereld maar niet van de wereld” is een opmerking die nogal eens
wordt gebruikt als het over discipelschap gaat. Apart gezet. We lezen het in
Johannes 17:16 waar Jezus tegen Zijn vader zegt over de discipelen: “Zij
zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben (Joh. 17:16)”.
6.1

Bijbelse norm

In het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 bidt Jezus heel intens voor Zijn
discipelen. In hun aardse bestaan zijn de discipelen zoals Jezus. Zijn positie
was naar de maatstaven van deze wereld niet te benijden. Hij had geen
aanzien, geen bezit, geen macht, zelfs geen vaste woonplaats. Hij behoorde
niet tot de machthebbers en rijken.
Zijn wil stond haaks op de begeerten waar de wereld mee is vervuld. Voor
de verleidingen van de duivel is Hij niet bezweken, de genoegens van de
wereld deden Hem niets. Hij zocht geen eigen eer.
Wat betekende dat voor Zijn discipelen? Onmiskenbaar ligt er een grote
troost in Zijn bidden tot de Vader voor hen. Hij weet wat het uiteindelijk
betekent niet van deze wereld te zijn. Het kostte Hem Zijn leven.
De discipelen worden wel door de Vader bewaard voor de boze (vs. 15b),
maar minachting en vervolging is ook hun deel. Zij zijn niet meer dan hun
Meester. Ook zij oogsten geen waardering in de wereld.
Niet meer hun eigen wil is bepalend, maar de wil van Christus leeft in hen.
Zo heeft de wereld met zijn verleidingen geen vat meer op hen. Voor de
wereld zijn zij eigenlijk gestorven.
Als discipelen van Jezus kennen zij hun verlossing uit deze wereld door
Jezus’ lijden en sterven. Zij vertrouwen op hun bewaring in deze wereld door
God de Vader. Gedreven door Gods Geest getuigen ze van Zijn liefde voor
deze wereld.
6.2

Betekenis voor de praktijk

Volgen, leerling zijn, dat is de kern van discipelschap. Niet meer, maar ook
niet minder. Jezus gaat voorop, wijst Zijn volgelingen de weg en leert ze
onderhouden alles wat Hij hen zegt.
En die leerling? Die wil gehoorzaam zijn aan de lessen van de Heere Jezus
en zoekt te leven onder Zijn heerschappij.
De Heere Jezus riep zijn discipelen vanaf verschillende plaatsen: vanuit
vissersbootjes, een tolhuis, van onder de vijgenboom. Hij roept ze toe,
wordt mijn discipel, volg Mij! Discipelschap is dus apart gezet zijn. Net zoals
Jezus, zijn Zijn volgelingen wel in de wereld te vinden, maar zij maken geen
deel meer uit van de wereld. Een belangrijk kenmerk van ons gemeentezijn:
ons leven is gericht op God.
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6.3

Vragen om over na te denken

Het doel van ons gemeenteleven en ons christen zijn stelt ons als gemeente
voor belangrijke vragen m.b.t. tot het volgen Jezus.
•
•
•
•

Op welke wijze staan we in deze wereld met al zijn verleidingen?
Hoe gaan we om met ons bezit in deze wereld, voelen we ons eigenaar
of zijn we rentmeester?
Wat drijft ons bestaan in deze wereld, hoe weten we dat het ons ten
diepste gaat om Hem, Die ons lief heeft, te volgen?
Welk beeld heeft de wereld van Jezus? Tonen wij door ons leven als
volgeling het juiste beeld van Hem?
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7. De missie – Diaconaat
Zoals Jezus is gezonden naar deze wereld om te dienen, zo zijn ook wij
gezonden om dienaar te zijn met de opdracht God lief te hebben boven alles
en onze naaste als onszelf. Het diaconaat maakt de liefde tot de naaste
concreet in het dienen en helpen van de ander, dichtbij en veraf. “Zoals U
Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden”.
(Joh. 17:18)
7.1

Bijbelse norm

“Ik heb hen in de wereld gezonden.” Jezus spreekt hier over de opdracht die
de discipelen hebben gekregen om te dienen.
Het Nieuwe Testament spreekt meerdere keren over de dienaar (diakonos).
Jezus geeft zichzelf ook meerdere keren deze naam. Hij is zelf de grote
Dienaar. De zending door Hem in de wereld roept de discipelen op om ook
diaken of dienaar te zijn.
Als Jezus Zijn discipelen heenzendt, dan verwijst dat naar Zijn eigen
heenzending. Er is dus een verbinding tussen de opdracht die aan Jezus
werd gegeven toen Hij hier op aarde kwam en die ook Zijn discipelen hebben
gekregen.
7.2

Wat betekent dat in de praktijk?

Het diaconaat is dus niet begonnen met diakenen, het begon met Jezus en
via Hem met Zijn discipelen en de gemeente. Een duidelijk voorbeeld staat
er ook in Handelingen 2. Het allereerste wat er in de eerste gemeente
gebeurde was dat er diaconaat ontstond: “En allen die geloofden, waren
bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun
bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder
nodig had” (Hand. 2:44-45).
Als mensen Jezus leren kennen ontstaat er diaconaat. Gemeenteleden gaan
elkaar en de wereld om hen heen dienen met alle genadegaven die ze
hebben gekregen.
Dienstbaar zijn begint dus bij het volgen van Jezus. Hij heeft ons geroepen
en belooft ons ook geschikt te maken voor Zijn dienst, zodat ons dienstbaar
zijn een voortzetting mag zijn van Zijn dienst hier op aarde.
De kern van de taak van de diaconale gemeente komt voort uit het tweede
deel van de samenvatting van Gods wet: je naaste liefhebben als jezelf.
Het diaconaat in de gemeente krijgt gestalte in het leven van de gemeente.
Dit wordt zichtbaar in ons omzien, helpen en bidden, voor elkaar en de
wereld om ons heen.
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7.3

Vragen om over na te denken

Het doel van ons gemeenteleven en ons christen zijn stelt ons als gemeente
voor belangrijke vragen m.b.t. tot het dienstbaar zijn in de gemeente en de
wereld.
•
•
•
•

Wie zijn wij, als gemeente en als persoon, voor onze naaste (Lucas
10)?
Op welke wijze kunnen we als gemeente vormgeven aan de
diaconale opdracht om metterdaad barmhartigheid te bewijzen?
In welke mate zijn we persoonlijk bereid om onze gaven, onze
talenten en onze tijd hieraan te besteden?
Hoe maken we als gemeentelid deze werken van barmhartigheid
concreet in de wereld om ons heen?
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8. De missie – Evangelisatie
Jezus geeft Zijn volgelingen een duidelijke opdracht, namelijk verkondig het
evangelie in de hele wereld. Mattheus 28: “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”. Als
gemeente zijn ook wij geroepen om het evangelie door te geven aan de
wereld om ons heen.
8.1

Bijbelse norm

We lezen in Johannes 17 dat Jezus zijn discipelen uitzendt in de wereld. Het
doel van deze zending wordt duidelijk in vs. 20, “En Ik bid niet alleen voor
dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven”, de
verspreiding van het evangelie opdat velen tot geloof zullen komen.
8.2

Wat betekent dat in de praktijk

Deze opdracht is niet specifiek voor zendelingen of evangelisten, maar is
een opdracht aan alle volgelingen van Christus. Het is onze taak als
gemeente om telkens te zoeken naar manieren om de mensen om ons heen
te bereiken met de blijde boodschap van vergeving en genade.
We worden als christenen ingeschakeld om het evangelie door te geven. Dit
doorgeven vindt plaats op allerlei manieren. We ondersteunen zendelingen
en evangelisten wereldwijd, om zo de hele wereld te bereiken. We werken
samen met andere kerken en gemeenten om op ons eiland GoereeOverflakkee het Woord van God bekend te maken. We hebben mensen
binnen onze gemeente die als specifieke taak hebben om het evangelie door
te geven in ons dorp. Bovendien is elke christen geroepen getuigenis te
geven van zijn leven met God, in woorden of daden, elk naar zijn vermogen.
Op die manier mag de gemeente van Christus zichtbaar zijn in deze wereld.
8.3

Vragen om over na te denken

Het doel van ons gemeenteleven en ons christen zijn stelt ons als gemeente
voor belangrijke vragen m.b.t. tot het doorgeven van het evangelie:
•
•
•
•

Zijn we, persoonlijk én als gemeente, doordrongen van deze
Bijbelse opdracht?
Is ons leven, persoonlijk én als gemeente, een zichtbaar getuigenis
voor de mensen om ons heen?
Bereiken we metterdaad onze naaste in onze omgeving en delen we
dat met elkaar binnen de gemeente?
Ondersteunen we, persoonlijk én als gemeente, de wereldwijde kerk
op een Bijbelse manier?
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9. Een spiegel – De bestaanswijze van de gemeente
De opdracht aan de gemeente is te leven naar de hoge roeping zoals die
ook is beschreven in de Visie en de Missie. Deze roeping leidt tot een
bestaanswijze, die in de tijd aan verandering onderhevig is. We hebben onze
bestaanswijze dan ook steeds te toetsen op het eeuwig blijvende woord van
God. Het ontstaan en de bestaanswijze van onze gemeente wordt in dit
hoofdstuk kort beschreven. In bijlage A is de bestaanswijze van de
gemeente verder uitgewerkt.
9.1

Het dorp

Sommelsdijk, dat tot 1805 tot de provincie Zeeland behoorde, wordt in de
Kroniek van Zeeland van 1696 beschreven als mogelijk het beste en
grootste dorp in de provincie Zeeland. Het telde toen een bevolking van
1300 zielen en behalve de vele schuren, 272 woningen. Het was een zeer
welvarend dorp, waar allerlei beroepen werden uitgeoefend. Een groot
gedeelte van de bevolking werkte in de landbouw, maar men vond er ook
een kwekerij van vruchtbomen, een bierbrouwerij, beurtschippers en
vissers van zalm en elft.
In april 1805 wordt Sommelsdijk bij Holland gevoegd en wordt er een
eigen haven aangelegd. Vanaf 1966 maakt het dorp deel uit van de
gemeente Middelharnis en sinds 1 januari 2013 van de gemeente GoereeOverflakkee. Sinds het begin van de zeventiger jaren vindt er veel
woningbouw plaats, het inwoneraantal groeide in 40 jaar tijd van 3400
naar bijna 7300 op 1 januari 2016, en daarmee is Sommelsdijk de grootste
woonkern van de gemeente Goeree-Overflakkee.
Het overgrote deel van de bevolking is werkzaam in de dienstverlening,
met een gelijke verdeling tussen commercieel- en niet commercieel. Veel
inwoners zijn forenzen die buiten het eiland Goeree-Overflakkee hun werk
hebben.
9.2

De geschiedenis van de gemeente

De kerkbouw is gestart in 1464 en voltooid in 1499. Twee grote branden
troffen de kerk, de eerste in 1624 en de tweede in 1799. Tijdens de
wederopbouw na de brand van 1624 werd besloten de toren te herbouwen
aan de westkant van de kerk. Na de tweede brand in 1799, waarbij ook
een aantal huizen en schuren in vlammen opgingen, is het koor niet meer
opgebouwd. Hier rest tot op dit moment een ruïneachtige omgeving, met
nu in de open lucht de grafkelder van de familie van Aerssen.
Volgens de archieven is de hervormde gemeente van Sommelsdijk
geïnstitueerd omstreeks 1573. Dit blijkt uit de notulen van de classis
Brielle waarin vermeld wordt dat Ds. A.F. de Stuer zich ter vergadering
moet verantwoorden nadat hij door de Synode was veroordeeld.

juni 2016

17

9.3

De ligging van de gemeente

De Hervormde Gemeente Sommelsdijk kan worden gerekend tot de
modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.
Zij neemt haar plaats in en belijdt daarbij in dankbare gehoorzaamheid aan
de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron en norm voor ons belijden
is, dat de gemeente:
1. Het lichaam van Christus is, door de Vader en krachtens de werking van
de Geest;
2. Vergaderd wordt op basis van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige
Doop teken en zegel is, dat de HEERE opricht met de gelovigen en hun
zaad;
3. Is te onderscheiden in een onzichtbare en een zichtbare kerk, aangezien
er tweeërlei kinderen des verbonds zijn: zij die uit genade door geloof en
bekering Gods heil zijn deelachtig geworden, en zij die in
ongehoorzaamheid dit heil bleven verwerpen;
4. Geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de
deugden te verkondigen van Hem, die geroepen heeft uit de duisternis
tot Zijn wonderbaar licht.
De bijzondere verbondenheid met de belijdenisgeschriften van de
gereformeerde traditie is verwoord in de “Verklaring Verbonden met het
gereformeerde belijden” die de kerkenraad in december 2003 heeft
ondertekend.
De wijze waarop de plaats in het geheel van de Protestantse Kerk in
Nederland wordt ingenomen is verder beschreven in het “Convenant van
Alblasserdam”. In overeenstemming met dit convenant zullen we de kerk
blijvend aanspreken op Schrift en Belijdenis.
9.4

De samenstelling van de gemeente per 1 januari 2016
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9.5

De kerkenraad

Ambt
Predikant
Ouderling

Diaken

aantal
gemeentepredikant

1

geestelijk verzorger

1

wijkouderlingen

8

jeugdouderling

1

evangelisatieouderling

1

scriba

1

kerkrentmeester

3

algemeen diaconaat

5

jeugddiaken

1

Totaal
9.6

22

De eredienst

Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons
in de werkplaats van de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons
wil spreken door middel van Zijn Woord. Daarbij past een eerbiedige
houding, die tot uiting komt in de liturgie en het decorum. Wij belijden de
prediking als het hart van de eredienst. De prediking is het door de HEERE
Zelf geschonken middel om Zijn heil te proclameren. De prediking is "de
bediening der verzoening" waarin en waardoor de HEERE zondaren roept en
brengt tot geloof. De gemeente komt twee keer per zondag samen. De
morgendienst wordt bezocht door gemiddeld 475 kerkgangers, de
avonddienst door gemiddeld 350 kerkgangers.
De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt is de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de diensten wordt niet-ritmisch gezongen. Gebruikt worden de
psalmen in de berijming van 1773 en de zogenaamde enige gezangen. Voor
de dienst wordt een voorzang gezongen.
De avonddienst heeft indien de eigen predikant voorgaat het karakter van
een leerdienst met aandacht voor één van de belijdenisgeschriften van de
kerk, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse
Geloofsbelijdenis of de Dordtse Leerregels.
De Heilige Doop wordt in de regel bediend in een morgendienst in het
midden van de gemeente. Er wordt gebruik gemaakt van de hertaling van
het doopformulier zoals vastgesteld op de synode van 1618/1619.
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van
de gemeente. Dit geschiedt viermaal per jaar. Gebruik wordt gemaakt van
de hertaling van het Avondmaalsformulier zoals vastgesteld in de synode
van 1618/1619.
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9.7

Pastoraat

Voor het pastoraat in de wijk dragen de predikant en de wijkouderlingen
zorg. Er wordt naar gestreefd dat de pastorale eenheden eens per twee à
drie jaar door de wijkouderling worden bezocht. Voor de ondersteuning
van de wijkouderlingen zijn er twee of drie bezoekbroeders.
De predikant wordt in het bezoekwerk bij ouderen ondersteund door een
pastoraal medewerker die een gedeelte van de bezoeken voor zijn
rekening neemt. Over deze verdeling worden jaarlijks afspraken gemaakt.
De predikant bezoekt de zieken thuis en in het ziekenhuis.
De predikant die als geestelijk verzorger deel uit maakt van de kerkenraad,
is verbonden aan “Nieuw Rijsenburgh”.
9.8

Apostolaat

Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en belofte gegeven om, door de
kracht van de Heilige Geest, in deze wereld te getuigen van Hem als de
enige naam gegeven tot zaligheid.
Binnen de kerkenraad is een evangelisatieouderling aangesteld om in het
bijzonder aandacht te schenken aan de verwerkelijking hiervan in onze
gemeente. In de vervulling van deze taak wordt hij ondersteund door de
evangelisatiecommissie en de vakantiebijbelfeest-commissie. Activiteiten
die invulling geven aan de evangelisatieopdracht zijn de uitzwermavonden,
het organiseren van folderacties en het organiseren van de jaarlijkse
kinderevangelisatiedagen.
Naast de evangelisatiecommissie wordt de kerkenraad ondersteund door
de zendingscommissie. In deze commissie heeft minstens één
kerkenraadslid zitting, die gewoonlijk als voorzitter fungeert.
De zendingscommissie stimuleert de betrokkenheid van de gemeente bij
het belang van zendingswerk en tracht door het organiseren van diverse
activiteiten middelen te verkrijgen die kunnen worden aangewend voor het
financieren van diverse projecten of zendingsarbeid in het algemeen.
9.9

Diaconaat

De diaconie ziet het als haar taak de gemeente bewust te maken van de
noden die er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Tot leniging van
de noden worden collecten bestemd en/of acties georganiseerd. Daarnaast
wordt aan diakenen en gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor de
stille noden in de gemeente, zodat op de juiste plaats en tijd hulp geboden
kan worden.
Naast de zorg voor de eigen gemeenteleden en inwoners van de
burgerlijke gemeente worden ook organisaties en instellingen gesteund,
die vanuit Gods Woord activiteiten ontplooien op diaconaal gebied in
binnen- en buitenland.
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9.10 Vorming en toerusting
Centraal in vorming en toerusting staat de zondagse eredienst, de plaats
waar de gemeente in al haar geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de
week veel gelegenheden om gevormd te worden en in kennis toe te nemen,
gericht op groei in het geloof en opbouw van de gemeente.
De kerkenraad heeft een kringcoördinator benoemd die vanuit de
kerkenraad de contacten onderhoudt met de kringen en verenigingen.
Ten behoeve van het plaatselijk jeugdwerk heeft de kerkenraad de
jeugdraad ingesteld, onder leiding van de jeugdouderling. De jeugdraad
adviseert de kerkenraad inzake het jeugdwerk en begeleidt de dagelijkse
gang van zaken binnen het jeugdwerk. Zij signaleert problemen of
knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen. Voor de
uitvoering van haar taak heeft de jeugdraad een jeugdbeleidsplan
opgesteld. Dit is vastgesteld door de kerkenraad en jaarlijks brengt de
jeugdraad een verslag uit ter verantwoording aan de kerkenraad.
9.11 Beheer en financiën
Het college van kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de
zorg voor alle stoffelijke zaken van de gemeente – voor zover niet van
diaconale aard – en verricht de daaraan verbonden werkzaamheden.
Dit college bestaat uit drie ouderlingen-kerkrentmeester en twee
kerkrentmeesters. Gelet op de omvang van de taak van de ouderlingenkerkrentmeester verrichten zij geen pastorale werkzaamheden.
Het college beheert het kerkgebouw, het verenigingsgebouw en twee
pastorieën.
9.12 Tenslotte
De
Hervormde
Gemeente
Sommelsdijk
heeft
een
hervormdgereformeerde signatuur. Vrijwel de gehele breedte hiervan treffen we aan
binnen onze gemeente. Ondanks deze verscheidenheid mag de eenheid
gevoeld en beleden worden. Er is begrip en respect voor elkaar. De
verbondenheid met elkaar ligt in het Woord.
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10.

De werkwijze – Luisteren, bezinnen, werkzaam zijn

Na de roeping zoals die is beschreven bij de Visie en de Missie, en de
beschrijving van onze bestaanswijze die als spiegel dient voor de bezinning,
volgt in dit hoofdstuk de wijze van behandeling van het beleidsplan.
Bij het opstellen van het beleidsplan heeft de kerkenraad er ook over
nagedacht hoe de gemeente bij de behandeling van het beleidsplan
betrokken kan worden. Door de onderdelen van de missie als jaarthema te
behandelen volgens de lijn Luisteren - Bezinnen - Werkzaam zijn, denkt de
kerkenraad daar een goede methode voor te hebben gevonden.
De behandeling in de gemeente is er mede op gericht om het persoonlijke
leven te spiegelen aan de Bijbelse opdracht en daardoor te groeien in het
geloof. Een groei die zich uit in een verdieping van de relatie met God, in de
opbouw van de onderlinge liefde in de gemeente en in het dienstbaar
getuige zijn in de wereld.
10.1 Uitwerking
Elk thema wordt in één jaar behandeld. De kerkenraad bespreekt in het
voorjaar welk thema er gekozen wordt en stelt een commissie in die de
behandeling van het thema voorbereidt en begeleidt.
Deze commissie presenteert het thema en de uitwerking op hoofdlijnen op
de gemeenteavond en reikt aandachtspunten aan voor verwerking in de
verkondiging, het kring- en verenigingswerk en de huisbezoeken.
Tijdens het winterseizoen wordt aandacht gegeven aan het thema middels
de aangereikte aandachtspunten. De commissie verwerkt de aangeleverde
informatie uit vergaderingen van het consistorie en de jeugdraad en via de
kringcoördinator en zorgt voor bespreekpunten voor de kerkenraad.
Aan het eind van het seizoen stelt de commissie een verslag op van de
besproken punten en de genomen besluiten, en begeleidt eventuele
wijzigingen. Het verslag wordt toegelicht op de gemeenteavond. Waar nodig
zal de “Ichthus” worden gebruikt om informatie te delen.
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11.

Tenslotte

In de uitwerking van de missie heeft de kerkenraad een beeld geschetst van
zijn visie op het wezen van de gemeente met als uitgangspunt de
Schriftgegevens hierover. In de profielschets en de uitwerking in bijlage A
valt te lezen hoe het gemeente-zijn in de praktijk gestalte krijgt zodat een
totaalbeeld ontstaat van de Hervormde Gemeente Sommelsdijk.
Aan de hand van dit beleidsplan zal de komende jaren nagedacht worden
over de opdracht die vanuit de Schrift aan de gemeente is gegeven. Na
bezinning hierop zal duidelijker zijn hoe het huidige beleid bijdraagt aan het
gemeente-zijn en of daar wijzigingen wenselijk zijn om (nog) beter samen
gemeente te kunnen zijn. Samen het lichaam van Christus zijn waarin ieder
lid zijn of haar plaats heeft en meedoet. Zorgen zijn er ook volop, met name
over gemeenteleden die heel moeilijk te bereiken zijn en nauwelijks te
motiveren. Hoe krijg je ze erbij?
Daarnaast is het een feit dat we een gemeente zijn, die gezegend is met
veel jeugd. Dit schept ook verplichtingen jegens hen om ze erbij te houden
o.a. door onderwijs in de leer, aandacht in de prediking en tijdig signaleren
wanneer ze van de gemeente dreigen te vervreemden. Aan de andere kant
ze ook voluit in te schakelen bij activiteiten wat de betrokkenheid verhoogt.
Het blijft mensenwerk en geschiedt in afhankelijkheid van de HEERE. Altijd
blijft er het spanningsveld anderen het geloof te willen geven en niet te
kunnen. Vandaar dat dit beleidsplan ons wil opscherpen in hetgeen we doen
en zouden kunnen verbeteren.
Dit beleidsplan is een voortzetting van het beleidsplan 2009-2014. Ook nu
weer een resultaat van veel “denkwerk”. Het plan ligt er maar moet geen
plan blijven. Mensen gaan aan het werk en roepen anderen om mee te doen.
Dit handelen is alleen zinvol “door Woord en Geest”. Opdat allen zullen
komen tot het belijden van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige
Geest. Als middel zendt Hij Zijn dienaren om mensen te brengen tot Hem.
De Boodschap van genade voor zondaren gaat door tot op “de jongste dag”,
tot de laatste is toegebracht. De heerlijkheid wacht, maar als Jezus
wederkomt, zal Hij ook geloof vinden? Laat ons gebed daarvan vervuld zijn!
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12.

Vaststelling

Aldus vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente
Sommelsdijk in de kerkenraadsvergadering van 20 juni 2016.
de scriba,

de preses,

J.M. van Spronsen

Ds. J.C. Breugem
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Bijlage A.

De gemeente – een uitwerking

De Hervormde Gemeente van Sommelsdijk behoort tot de Protestantse Kerk
in Nederland. Deze kerk is in 2004 ontstaan uit de fusie van de Nederlandse
Hervormde Kerk, De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch
Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Een gemeente binnen de
Protestantse Kerk in Nederland wordt aangeduid als een Hervormde
gemeente, een Gereformeerde kerk, een Evangelisch-Lutherse gemeente of
een Protestantse gemeente.
De leiding van de kerk is toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen. Voor
de gemeente is dat de kerkenraad, voor de tot een classis behorende
gemeenten de classicale vergadering, voor de Evangelisch-Lutherse
gemeenten samen de Evangelisch-Lutherse synode, en voor alle gemeenten
samen en daardoor voor de hele kerk de generale synode.
De kerkfusie van 1 mei 2004 is voor de gemeente van Sommelsdijk, zoals
voor zoveel gemeenten, ingrijpend geweest. Door de kerkenraad is
uitgesproken dat zij zich niet kon losmaken van de landelijke kerk. Er waren
gemeenteleden die om des gewetens wil deze keuze niet mee konden
maken. Banden werden gescheurd. Deze gevolgen van de fusie hebben pijn
gedaan en deze pijn wordt tot op de dag van vandaag nog ervaren.
Desondanks mag er vreugde zijn over Gods trouwe zorg voor de gemeente.
De samenkomst in de zondagse erediensten is het centrum van het
gemeente-zijn en de prediking van Gods Woord is het hart van de eredienst.
Dit staat centraal in deze uitwerking. Daarna komen achtereenvolgens aan
de orde de ambten, het pastoraat, het apostolaat, het diaconaat, vorming
en toerusting en tenslotte het uit dit alles voortvloeiende beheer en
financiën.
A.1
A.1.1

De plaats van de kerkelijke gemeente
Ligging

In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en
onfeilbare bron en norm voor ons belijden is, belijden wij dat de gemeente:
•
Het lichaam van Christus is, door de Vader en krachtens de werking van
de Geest;
•
Vergaderd wordt op basis van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige
Doop teken en zegel is, dat de HEERE opricht met de gelovigen en hun
zaad;
•
Is te onderscheiden in een onzichtbare en een zichtbare kerk, aangezien
er tweeërlei kinderen des verbonds zijn: zij die uit genade door geloof
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•

en bekering Gods heil zijn deelachtig geworden, en zij die in
ongehoorzaamheid dit heil bleven verwerpen;
Geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de
deugden te verkondigen van Hem, die geroepen heeft uit de duisternis
tot Zijn wonderbaar licht.

In praktische zin kan de Hervormde Gemeente Sommelsdijk worden
gerekend tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Protestantse
Kerk in Nederland.
De bijzondere verbondenheid met de belijdenisgeschriften van de
gereformeerde traditie is verwoord in de verklaring die de kerkenraad in
december 2003 heeft ondertekend. De Hervormde Synode heeft deze
bijzondere verbondenheid door middel van deze verklaring op 12 december
2003 in een aanvullend besluit uitgesproken. De verklaring is als bijlage
opgenomen in dit beleidsplan.
De wijze waarop de plaats in het geheel van de kerk wordt ingenomen is
beschreven in een convenant. In overeenstemming met dit convenant zullen
we de kerk blijvend aanspreken op Schrift en Belijdenis. Het convenant is
als bijlage opgenomen in dit beleidsplan.
A.1.2

Plaatselijke situatie

Per 1 januari 2016 omvat onze gemeente 1.263 pastorale eenheden. Het
volgende overzicht geeft inzicht in de samenstelling van de gemeente.
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A.1.3

Informatievoorziening

Informatievoorziening aan de gemeente vindt samen met omliggende
gemeenten plaats via het wekelijks verschijnend kerkblad “De Zaaier”.
Daarnaast wordt vier keer per jaar een eigen blad “Ichthus” uitgereikt. De
website www.hervormdsommelsdijk.nl wordt gebruikt om informatie op
digitale wijze beschikbaar te stellen.
A.1.4

Contacten en samenwerking

In Sommelsdijk is er tevens de Hervormde Gemeente Exodus. Met deze
gemeente zijn er contacten op diverse terreinen maar is er geen formele
samenwerking.
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Vanuit het classicale project SaGe (samenwerking gemeenten) is er een
aantal keren per jaar overleg met de gemeenten binnen de PKN uit de
kernen van Sommelsdijk, Middelharnis en Stad a/h Haringvliet.
Ook zijn er contacten met de Hervormde Gemeente van Middelharnis, de
Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelharnis en de Gereformeerde
Gemeente te Middelharnis.
Sommelsdijk is een woonkern van de burgerlijke gemeente GoereeOverflakkee. Met de burgerlijke gemeente is er een jaarlijks overleg.
A.1.5

CuraMare

Door de kerkenraad is, onder goedkeuring van de meerdere kerkelijke
vergaderingen, een Commissie van bijstand in het leven geroepen, die als
taak heeft de geestelijk verzorgers te begeleiden die vanuit “CuraMare”
verbonden zijn aan “Nieuw Rijsenburgh”. Zij vergadert regelmatig en is
verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. Zij heeft verder een taak
bij de voorbereiding tot benoeming van een geestelijk verzorger die door de
kerkenraad wordt beroepen als predikant voor bijzondere werkzaamheden
en door “CuraMare” als zodanig wordt benoemd. Er is derhalve een zeer
nauwe betrokkenheid bij de geestelijke verzorging binnen deze instelling.
Eén ouderling verzorgt het pastoraat in “Nieuw Rijsenburgh”.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de kerkdiensten welke in “Nieuw
Rijsenburgh” worden gehouden. Dit uit zich onder meer in het uitnodigen
van de voorgangers, de aanwezigheid van ambtsdragers bij de ambtelijke
diensten in de Lukaskapel en het aanstellen van de kosters en organisten.
Naast de ambtelijke diensten wordt er op zondagmiddag een korte
samenkomst gehouden onder verantwoordelijkheid van de Identiteitsraad
van “Nieuw Rijsenburgh”. Uit praktische overwegingen verzorgt de
kerkenraad voor deze samenkomsten het uitnodigen van de voorgangers en
het aanstellen van de kosters en organisten.
A.2
A.2.1

De eredienst
Algemeen

Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons
in de werkplaats van de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons
wil spreken door middel van Zijn Woord. Daarbij past een eerbiedige
houding, die tot uiting komt in de orde van dienst (de liturgie) en gepaste
uiterlijke vormen (het decorum). Wij belijden de prediking als het hart van
de eredienst.
A.2.2

Prediking

In de eredienst vindt de ontmoeting plaats tussen de levende God en Zijn
gemeente. In deze ontmoeting gaat het vooral om de proclamatie van het
heil in Christus door de prediking. God geeft dienaren die aan de bediening
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van de verzoening gestalte mogen geven door mensen op te roepen tot
geloof en bekering. Deze prediking is gebaseerd op het onfeilbare Woord
van God geïnspireerd door de Heilige Geest.
De prediking dient verder in overeenstemming te zijn met het belijden van
de kerk de eeuwen door. Dat is allereerst verwoord in de oecumenische
belijdenisgeschriften, te weten de apostolische geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.
Daarnaast zien we dat het belijden van de kerk ook verwoord wordt in de
gereformeerde belijdenisgeschriften, te weten de Heidelbergse catechismus,
de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze laatste
drie belijdenisgeschriften, ook wel de drie formulieren van enigheid
genoemd, vormen in de avonddienst afwisselend de stof voor de prediking.
Bij voorkeur gebeurt dit door de predikant die aan de gemeente verbonden
is, maar kan, bijvoorbeeld in vacaturetijd, ook gevraagd worden aan de
gastpredikant.
De prediking dient verkondiging te zijn van de ene Naam, de twee wegen
en de drie stukken. Allereerst gaat het om de Naam van Jezus Christus in
Wie ons behoud ligt. Vervolgens moet er op worden gewezen dat er een weg
ten leven is, maar ook een weg naar het eeuwige verderf. In de derde plaats
zal de prediking gekenmerkt worden door de drieslag ellende-verlossingdankbaarheid en wordt er opgeroepen tot belijdenis van schuld, het geloof
in Hem in Wie de verlossing ligt en het in dankbaarheid leven uit de
geschonken verlossing.
In de prediking zal zowel het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest aan de orde moeten komen. De Vader Die alles geschapen heeft en
nog door Zijn genade onderhoudt, de Zoon Die het heil heeft verworven en
wil uitdelen en de Heilige Geest Die ons persoonlijk wil doen leven uit de
Gezondene van de Vader. De sleutelmacht van de prediking houdt in dat het
Koninkrijk van God wordt ontsloten voor ieder die leeft uit het werk van de
Drie-enige God en gesloten voor ieder die in ongeloof aan deze God voorbij
leeft.
De prediking heeft te geschieden vanuit een grondige voorbereiding waarbij
de exegese een grote plaats inneemt. Daarnaast zal de prediking een
pastorale, actuele en praktische spits moeten hebben. Het hart en het leven
van hen die onder de verkondiging zijn zal geraakt moeten worden zodat er
geloof gewekt en versterkt wordt. Het is belangrijk dat de predikant oog
heeft voor de verschillende personen die zich, qua leeftijd,
levensomstandigheden en achtergrond, onder de verkondiging bevinden.
Concreet en eerlijk zal er gepreekt moeten worden.
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A.2.3

Liturgie

A.2.3.1

Overzicht

De orde van dienst bestaat uit de volgende vaste onderdelen:
1. Stil gebed
2. Votum en zegengroet
3. Lezing van de wet/ Geloofsbelijdenis
4. Schriftlezing
5. Dienst der offeranden
6. Prediking
7. Dienst der gebeden
8. Gemeentezang
9. Zegen
Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed.
A.2.3.2
•

•

•
•

•

Praktische uitwerking

In de morgendiensten wordt tot onze verootmoediging de wet des
HEEREN voorgelezen. In de avonddiensten wordt het christelijk geloof
beleden, meestal met de Apostolische Geloofsbelijdenis, soms uit één
der andere belijdenisgeschriften, te weten de geloofsbelijdenis van
Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius, de Heidelbergse
catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse
Leerregels.
De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt is de Herziene
Statenvertaling. Met name voor de verkondiging van het Woord wordt
zij door ons gewaardeerd vanwege haar zorgvuldige overzetting vanuit
de grondtalen.
Tijdens de diensten wordt niet-ritmisch gezongen. Gebruikt worden de
psalmen in de berijming van 1773 en de zogenaamde enige gezangen.
Voor de dienst wordt een voorzang gezongen.
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de zorg voor
het monumentale kerkgebouw en de orde daarin tijdens de
kerkdiensten. Zij laat zich hierin bijstaan door een koster, een organist
en het college van collectanten. Met inachtneming van de eigen taken
van organist en koster worden alle onderdelen van de eredienst die niet
door de gehele gemeente verricht worden, door ambtsdragers verricht.
De verantwoording hierover berust bij de ouderling van dienst.
De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkradio en zijn ook via
internet te volgen.

A.2.4

Decorum

Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in
gepaste kleding en een verzorgd uiterlijk. Gemeenteleden worden geacht
hierover vooraf na te denken in het licht van Gods Woord. Daartoe behoren
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ook de Bijbelse gegevens over haardracht en gedekt hoofd van de vrouw.
Na overweging hiervan zij eenieder in zijn of haar gemoed verzekerd, zonder
aan de ander aanstoot te geven of aanstoot te nemen. Van vrouwen die
deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal, kinderen ten doop
houden of kinderen die ten doop gehouden worden de kerk binnenbrengen
wordt verlangd dat zij met gedekt hoofd in de eredienst komen. Hetzelfde
wordt verlangd van vrouwen die Openbare Belijdenis des Geloofs afleggen.
De kerkenraad staat bij het gebed en is uniform zwart gekleed.
A.2.5

De Heilige Doop

Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn
zaad, waarin na Pinksteren ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt de doop
bediend, gelijk voorheen de besnijdenis, aan de jonge kinderen van de
gemeente. Hiermee is duidelijk dat de kinderen van de gemeente behoren
gedoopt te wezen. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit
sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof.
De Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing van onze zonden door
het bloed en de Geest van Jezus Christus.
De Heilige Doop wordt in de regel bediend in een morgendienst in het
midden van de gemeente. De doopbediening vindt plaats voor de preek. Er
wordt gebruik gemaakt van de hertaling van het doopformulier zoals
vastgesteld op de synode van 1618/1619. De doopvragen worden gesteld
in aanwezigheid van de te dopen kinderen. Wanneer één van de ouders de
drie doopvragen niet kan beantwoorden, maar wel achter de
geloofsopvoeding staat van zijn of haar kind, is er de mogelijkheid een vraag
te beantwoorden waarmee hij of zij belooft deze geloofsopvoeding te
respecteren.
A.2.5.1

Pastorale zorg omtrent de Heilige Doop

Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt een pastoraal bezoek plaats bij de
gehuwde doopouders thuis om met hen te spreken over het persoonlijk
leven met de HEERE en de leer van de Heilige Doop. Als de kerkenraad
bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of levenswandel
van de doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken worden.
Uitstel van de doop wordt besproken met de oproep verandering van
levenspatroon toe te zeggen en te laten blijken. Telkens zal benadrukt
worden dat de kerkenraad de doopbediening van een bepaald kind niet
verbiedt, maar ziet als Gods bevel in de weg van een christelijke
levenswandel en opvoeding, waartoe in ieder geval behoort een regelmatige
kerkgang door de ouders.
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A.2.5.2

Overdoop

Vanwege de grote waarde van de kinderdoop is het te betreuren als er
gemeenteleden overgaan tot de overdoop. Zij diskwalificeren daarmee de
kinderdoop en zullen zich, wanneer ze mee willen doen aan de viering van
het Heilig Avondmaal of bepaalde functies binnen de gemeente willen
verrichten, tegenover de kerkenraad moeten verantwoorden en aangeven
hun handelwijze te betreuren. Na belijdenis van schuld is het mogelijk om
weer deel te nemen aan het Heilig Avondmaal en werk binnen de gemeente
te verrichten. Gezien het voorgaande is het noodzakelijk dat binnen de
gemeente op allerlei niveaus de betekenis van de kinderdoop onderstreept
en bijgebracht wordt.
A.2.6

Het Heilig Avondmaal

Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere
sacrament in de christelijke kerk. Is de Heilige Doop een teken en zegel van
de inlijving door de Vader in de gemeente als Zijn huisgezin, het Heilig
Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de
Vader van hen, die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen.
Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus
door een waar geloof zijn ingelijfd. De kerkenraad laat hen toe tot het Heilig
Avondmaal die belijdenis van het geloof hebben afgelegd, en die niet onder
censuur staan.
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van
de gemeente. Dit geschiedt viermaal per jaar. Gebruik wordt gemaakt van
de hertaling van het Avondmaalsformulier zoals vastgesteld in de synode
van 1618/1619. De avonddienst op de zondag van de bediening is een
dienst van dankzegging en nabetrachting op het sacrament.
A.2.6.1

Voorbereiding

De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt,
indien mogelijk in de morgendienst, voorbereiding gehouden op het
sacrament. In de voorbereidingsweek wordt als regel een avond belegd ter
bezinning op de Avondmaalsdienst. Hierop wordt een gedeelte uit de Bijbel
of uit het erfgoed van de Reformatie behandeld.
Tevens is er in de voorbereidingsweek Censura Morum. De bedoeling van
Censura Morum is om toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in
heiligheid gehouden kan worden. Daartoe kunnen eventuele verhinderingen
die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, worden behandeld door
pastorale zorg en/of vermaning.
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A.2.6.2

Bediening in de Lukaskapel

Tegelijkertijd met de Avondmaalsbediening in de kerk wordt het sacrament
bediend in de Lukaskapel van “Nieuw Rijsenburgh”.
A.2.6.3

Gasten

Gasten die voornemens zijn aan het Heilig Avondmaal deel te nemen worden
verzocht zich in verbinding te stellen met de kerkenraad. Tijdens de
Avondmaalsdienst worden dezen mede genodigd.
A.2.7

Openbare belijdenis van het geloof

De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van
God in het midden van de gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis
is een met mond en hart uitspreken van:
•
De overgave met heel het hart aan de Drie-enige God; Vader, Zoon en
Heilige Geest.
•
De aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige
bekering de HEERE te dienen.
•
De belofte om trouw te zijn in Gods Woord en het gebed, zowel in het
midden van de gemeente als persoonlijk.
Zij die reeds gedoopt zijn willigen hiermee tevens het verbond in, dat aan
hun voorhoofd is betekend en verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn
ontvangen dit sacrament na de openbare belijdenis van het geloof.
Tevens houdt de openbare belijdenis in:
•
Een beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een
instemmen met de belijdenis van de kerk alhier geleerd.
•
Een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal.
•
Een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw
van de gemeente.
A.2.7.1

Voorbereiding

Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen wordt men gedurende
tenminste één seizoen onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk
op de belijdeniscatechisatie. Zij die reeds lange tijd geen catechese meer
gevolgd hebben wordt aangeraden om twee seizoenen deze catechese te
volgen. Het hiervoor genoemde betekent dat van hen die belijdenis van het
geloof wensen af te leggen een trouw kerkelijk meeleven met onze
gemeente wordt verwacht. Door pastorale zorg wordt gestreefd hen te
overtuigen dat dit ook een tweemalige kerkgang per zondag omvat.
A.2.8

Huwelijksdiensten

Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als
inzetting van God beleden en erkend. Deze inzetting van God dient heilig
gehouden te worden. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd
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en ingezegend worden. Aanvragen tot het zegenen van relaties van mensen
van gelijk geslacht worden niet gehonoreerd. De kerkenraad weet zich
geroepen tot intensieve pastorale zorg aan hen die homoseksueel geaard
zijn.
De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het
midden der gemeente. Gebruikt wordt de hertaling van het
huwelijksformulier zoals vastgesteld in de synode van 1618/1619. Namens
de kerkenraad wordt het bruidspaar de zogenaamde trouwbijbel
overhandigd in de Herziene Statenvertaling.
A.2.8.1

Voorbereiding

De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die aanvraag tot
huwelijksbevestiging en inzegening indienen daar alleen een leven in Gods
wegen in Zijn zegen zal kunnen delen. Mede hierom kan een huwelijk tussen
hen, die tevoren reeds samenleefden alleen bevestigd en ingezegend
worden na schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad en na
gebleken inkeer door verbreking van de samenleving. Voorafgaand aan de
huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek met het aanstaande bruidspaar,
waar in ieder geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet. Ook de
invulling van de dag wordt ter sprake gebracht. Deze dient niet strijdig te
zijn met het karakter van de huwelijksbevestiging en inzegening.
A.2.8.2

Hertrouw

Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen
uitgesloten, zodat dus ook kerkelijke bevestiging van een "tweede" huwelijk
mogelijk kan zijn. Dit zal per geval bezien en besproken worden. De
kerkenraad zal op pastorale wijze met betrokkenen in gesprek treden, zowel
bij een dreigende scheiding als met betrekking tot een "tweede" huwelijk.
A.2.9

Rouwdiensten

In geval van overlijden kan er door de nabestaanden contact met de
predikant worden gezocht met het verzoek een rouwbijeenkomst door hem
te laten leiden. Deze bijeenkomsten hebben geen ambtelijk karakter.
Rouwbijeenkomsten worden op verzoek van de naaste familie in het
kerkgebouw of in een ander passend gebouw gehouden. Meestal spreekt de
predikant ook aan het graf enkele woorden, en wordt de
begrafenisplechtigheid door de predikant of een ouderling afgesloten.
Bloemen tijdens de rouwbijeenkomsten zijn in het monumentale
kerkgebouw en ‘Vita Nova’ niet toegestaan. De Bijbelse visie op de dood als
bezoldiging van de zonde zal niet bedekt worden.
A.2.9.1

Pastorale zorg na overlijden

Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale
begeleiding van nabestaanden op zich. Zo mogelijk wordt de aan de
juni 2016

33

begrafenis voorafgaande condoleance door de wijkouderling met gebed
afgesloten.
A.2.10 Overige diensten
Op bid- en dankdag worden twee kerkdiensten belegd, waarbij tijdens de
middagdienst in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan de (kleine)
kinderen der gemeente.
Op Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede
Pinksterdag wordt er één dienst belegd.
Op Tweede Kerstdag ‘s morgens is de kerstviering van de zondagsschool.
Valt deze dag op zondag, dan verschuift het kerstfeest van de zondagsschool
naar Eerste Kerstdag.
De zondag na het “Vakantie Bijbel Feest” wordt in de morgendienst
aandacht besteed aan het thema van deze dagen, en aansluitend aan de
dienst kunnen enkele liederen worden gezongen die de kinderen tijdens
deze dagen hebben geleerd.
Het winterwerk wordt in september geopend en in april gesloten in een
middagdienst met aansluitend een broodmaaltijd en een preekbespreking
voor de hele gemeente. De aanvangstijd van deze diensten zijn aangepast
zodat ook de jonge kinderen hierbij aanwezig kunnen zijn.
A.2.11 Zingen rondom de diensten
Op eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag worden
voorafgaand aan de morgendienst een aantal liederen gezongen. Eerste
Kerstdag wordt ’s morgens na de dienst het “Ere Zij God” gezongen en
eerste Paasdag wordt ’s morgens na de dienst het “U zij de glorie” gezongen.
Gedurende een aantal zondagen per jaar wordt aansluitend aan de
avonddienst een aantal liederen gezongen.
De zondag van of na Hervormingsdag worden ‘s morgens na de dienst twee
coupletten van het “Lutherlied” gezongen.
De zondag van of na Koningsdag wordt ‘s morgens na de dienst het eerste
en zesde couplet van het “Wilhelmus” gezongen.
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A.3

De kerkenraad (de ambten)

A.3.1

Principieel

Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te
brengen tot wat haar in Hem geschonken is, de ambten ingesteld. De
ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het midden van de gemeente.
Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote
verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad ook de
vertegenwoordiging van de gemeente.
De kerkenraad dient de taak waartoe zij geroepen is getrouw te verrichten
opdat de gemeente zal mogen opwassen in Hem, Die haar Hoofd is:
Christus. Hiertoe neemt de bezinning met onderling opscherpen en
bemoedigen een belangrijke plaats in tijdens de vergaderingen van de
kerkenraad.
De
kerkenraad,
bestaande
uit
predikant(en),
ouderlingen(kerkrentmeesters) en diakenen, is:
•
Verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het
Woord van God en de Sacramenten;
•
Geroepen tot herderlijke zorg in al haar facetten aan allen die tot de
gemeente behoren;
•
Gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de
gemeenteleden;
•
Belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente;
•
Belast met het leiding geven aan de dienst der barmhartigheid.
Aangezien de kerkenraad aldus gesteld is tot het regeren en
vertegenwoordigen van de gemeente, acht de kerkenraad vanuit en in
gehoorzaamheid aan de Schrift, het ambt niet toegankelijk voor vrouwelijke
gemeenteleden. In vele andere verbanden mag de gemeente dankbaar
gediend worden door vrouwen die hun gaven daartoe besteden.
A.3.1.1

De predikant

De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten
en van de gebeden in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie
en exegese van het Woord. Zijn verblijf bij de Bron is van onschatbare
waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg. Hiertoe behoort ook
het voldoen aan de geldende regeling van permanente educatie, bestaande
uit nascholing en studieverlof, waartoe de kerkenraad hem de ruimte en de
mogelijkheden biedt.
Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar geheel
en gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en
bestraffing, naar wat nodig is. Bovenal verkondigend de bekering tot God
en de verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus.
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Hij bevordert met het Woord het rechte geloof en de rechte wandel van de
gemeente en weerlegt daarmee dwalingen en valse leer.
A.3.1.2

De ouderling(-kerkrentmeester)

De ouderling(-kerkrentmeester) is geroepen tot het opzienersambt. Hij
heeft, met de predikant, het opzicht over leer en leven van de gemeente.
Hij is de predikant behulpzaam met goede raad, ziet toe dat alle dingen in
de gemeente met orde geschieden en verleent pastorale zorg aan hen die
raad en troost behoeven. Ook heeft hij de taak toe te zien op leer en leven
van de predikant. Aan de ouderling-kerkrentmeester is in het bijzonder
toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst.
A.3.1.3

De diaken

De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de
diaconale gelden/liefdegaven. Hij dient te onderscheiden waar nood is, en
met een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Hij gaat voor in het dienen,
opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert verstaan. Het dienen
aan de tafel des HEEREN behoort ook tot zijn taak.
A.3.2

Praktisch

De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van
de gemeente gekozen. De wijze waarop wordt eens per zes jaar
(zesjaarlijkse stemming) bepaald. De al jaren gebruikelijke wijze van
verkiezing in onze gemeente houdt in, dat de gemeente wordt gevraagd
namen in te dienen voor een vacature, waarna de kerkenraad (na
overweging van de ingediende namen) een dubbeltal opstelt waaruit de
gemeente kiest. Er wordt zowel overdag als ‘s avonds gelegenheid geboden
om te stemmen. De verkiezing van de predikanten geschiedt door de
kerkenraad.
Stemgerechtigde lidmaten zijn de belijdende leden die in het register van
de gemeente staan ingeschreven. Uitsluitend belijdende leden hebben een
actief en passief kiesrecht. Zie hierover verder ook de inhoud van het
‘convenant’.
De kerkenraad bestaat uit de predikant, elf ouderlingen, drie (ouderlingen)kerkrentmeester en zes diakenen. Zeven ouderlingen zijn wijkouderling,
één ouderling richt zich in het bijzonder op het bezoekwerk in “Nieuw
Rijsenburgh”, één ouderling is scriba, één ouderling richt zich in het
bijzonder op het evangelisatiewerk, één ouderling en één diaken richten zich
in het bijzonder op het jeugdwerk.
De kerkenraad vergadert in de regel één keer per zes weken. Vast
agendapunt is de verantwoording van de commissies die functioneren onder
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verantwoording van de kerkenraad, zoals de Evangelisatiecommissie, de
Zendingscommissie, de Jeugdraad en de Commissie Kringwerk.
Jaarlijks terugkerende agendapunten zijn de begrotingen en jaarrekeningen
van het college van kerkrentmeesters en de diaconie, een verslag van
werkzaamheden van de predikant en, indien van toepassing, van de bijstand
in het pastoraat.
In het verband van de ambtelijke vergaderingen van de Protestantse Kerk
in Nederland behoort Sommelsdijk tot de classis Brielle. De gemeente is hier
vertegenwoordigd door twee leden van de kerkenraad. Dit zijn wisselend een predikant, ouderling(-kerkrentmeester) of diaken. Van de gang van
zaken op de classis doen de vertegenwoordigers verslag op de kerkenraad.
Belangrijke zaken worden vooraf in de kerkenraad besproken. De predikant
neemt deel aan de samenkomsten binnen de werkgemeenschap
Sommelsdijk.
A.4
A.4.1

Pastoraat
Inleiding

Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin
een bijzondere taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller
gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te
zien en gemeenschap te betrachten. Pastoraat is essentieel in het
gemeente-zijn tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het ambtelijk
pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere
specifieke vormen van pastoraat.
A.4.2

Huisbezoek

De gemeente is verdeeld in wijken, met voor iedere wijk een eigen
wijkouderling. Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle in de wijk
geregistreerde adressen eens in de twee à drie jaar worden benaderd voor
huisbezoek. Bezoek vindt plaats op afspraak in de periode oktober tot april.
In de regel gaat de wijkouderling op huisbezoek met een andere ouderling
of een bezoekbroeder. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt
op prijs gesteld en gestimuleerd. Verslag van algemene bevindingen uit het
huisbezoek door wijkouderlingen aan de predikant is van belang, met name
ook met het oog op de Woordverkondiging. Enerzijds om te horen hoe de
uitwerking van de prediking is, anderzijds om pastorale noden en vreugden
te kunnen betrekken bij de preekvoorbereiding en het pastoraat.
Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting
waarin plaats is voor hartelijke belangstelling en meeleven in de persoonlijke
en gezinsomstandigheden. Kenmerk van het huisbezoek is daarbij, dat het
gaat om de toespitsing op het leven met de HEERE. Vanuit algemene
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omstandigheden moet via de kerkgang en het meeleven binnen de
gemeente ook het persoonlijk geloofsleven aan de orde komen. Het gaat
daarbij ook om de uitwerking van de prediking en de sacramenten en om
de huisgodsdienst (Bijbellezen).
Met betrekking tot het ouderlingenbezoek kunnen de volgende opmerkingen
worden gemaakt:
•
Iedere ouderling heeft een eigen wijk en maakt zelf afspraken
•
Elke ouderling heeft een vaste bezoekpartner
•
Schriftlezing en gebed maken deel uit van het huisbezoek
•
De voorbereiding vindt persoonlijk plaats
•
De frequentie is ongeveer één keer per twee à drie jaar
•
De periode waarin huisbezoek wordt gedaan loopt van oktober tot april
•
In deze bezoeken wordt gelet op signalen die van belang zijn voor de
diaconie
•
Er is contact met de wijkdiaken over de noden en zorgen die worden
opgemerkt dan wel waar de diaconie extra aandacht voor vraagt
•
Er kan een wijkavond georganiseerd worden
•
Er is contact met het lid van de evangelisatiecommissie over het
bezoeken van nieuw ingekomenen en randkerkelijke gemeenteleden
•
De ouderlingen kunnen zich in hun werkzaamheden laten bijstaan door
de bezoekbroeders
•
Er vindt minimaal twee keer per jaar een gesprek van ouderlingen en
predikanten plaats over het huisbezoek en andere pastorale zaken
tijdens een vergadering van het consistorie
A.4.3

Specifieke vormen van pastorale zorg

A.4.3.1

Nieuw ingekomenen

Nieuw ingekomenen ontvangen bezoek van een lid van de
evangelisatiecommissie. Zij ontvangen dan namens de gemeente een
exemplaar van “De Zaaier” en de “Ichthus”, die als eerste kennismaking en
als wegwijzers mogen dienen in de gemeente. De wijkouderling houdt
contact met het lid van de evangelisatiecommissie over het afgelegde
bezoek. Na dit bezoek wordt het adres eventueel doorgegeven aan de
predikant om een kennismakingsbezoek af te leggen. Van tijd tot tijd is er
na de morgendienst een informeel samenzijn, met de gelegenheid om
kennis te maken met nieuw ingekomenen, die hiervoor persoonlijk worden
uitgenodigd.
A.4.3.2

Nieuwe lidmaten

Degenen die openbare belijdenis des geloofs hebben afgelegd en mitsdien
toegang tot het sacrament van het Heilig Avondmaal hebben verkregen
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ontvangen bezoek van een ouderling in de week van voorbereiding voor de
eerste bediening van het Heilig Avondmaal na hun belijdenis.
A.4.3.3

Ouderenpastoraat

De gemeenteleden boven de 75 jaar worden kort na hun verjaardag door
de predikant of pastoraal medewerker bezocht.
A.4.3.4

Pastoraat in “Nieuw Rijsenburgh”

Eén ouderling richt zich in het pastoraat op “Nieuw Rijsenburgh”. Hij doet
dit samen de pastoraal werker en waar nodig de predikant. Afstemming
vindt plaats met de geestelijk verzorgers van “Nieuw Rijsenburgh” om de
bezoeken over het jaar te verdelen.
In geval van overlijden kan er door de nabestaanden contact met de
pastoraal werker worden gezocht met het verzoek een rouwbijeenkomst
door hem te laten leiden.
A.4.3.5

Pastoraat bij zieken

Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden indien
mogelijk wekelijks door de predikant of de pastoraal werker bezocht. Ook
na thuiskomst wordt een bezoek gebracht. Langdurig zieken die thuis
worden verpleegd krijgen bezoek van wijkouderling en predikant of
pastoraal werker.
A.4.3.6

Crisispastoraat

Crisispastoraat (stervensbegeleiding, psychische nood) behoort tot de taak
van de predikant. In veel gevallen moet doorverwezen worden naar
professionele hulp.
A.4.3.7

Jeugdpastoraat

Om gesprekken te hebben met de jongeren van de gemeente is er een
JeugdPastoraatTeam (JP-team) samengesteld dat bestaat uit een aantal
gemeenteleden, de predikant en de jeugdouderling. Jongeren vanaf 15 jaar
hebben contact met één van de leden van het JP-team.
A.4.3.8

Psycho Pastorale begeleiding

Binnen onze gemeente zijn enkele personen als vertrouwenspersoon
werkzaam. Zij zijn toegerust om gemeenteleden in nood vertrouwen te
bieden en hen zo te helpen bij het verwerken van hun problemen. Niet in
plaats van het bezoekwerk van ouderlingen en diakenen, maar als
aanvulling hierop. De aansturing van deze vertrouwenspersonen gebeurt
door een ouderling.
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A.4.4

Consistorieoverleg

Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan pastorale aangelegenheden is
het consistorieoverleg. Voor dit overleg worden de predikant, de pastoraal
werker, de jeugdouderling, de evangelisatieouderling en de wijkouderlingen
verwacht, terwijl ook de ouderlingen-kerkrentmeester welkom zijn. Het
overleg wordt minimaal tweemaal per jaar gehouden. Een belangrijk accent
ligt op de onderlinge vorming en toerusting. Ook kunnen ervaringen worden
uitgewisseld. Dit laatste uiteraard met inachtneming van de verschuldigde
geheimhouding en respect voor het vertrouwelijk karakter van het
huisbezoek.
A.4.5

Bezoekbroeders

Ter ondersteuning van de wijkouderlingen bij het afleggen van de
huisbezoeken zijn er binnen de gemeente enkele bezoekbroeders
aangesteld. Ook een bezoekbroeder is onderworpen aan de
geheimhoudingsplicht
en
wordt
daarom
officieel
in
een
kerkenraadsvergadering geïnstalleerd.
A.4.6

Pastoraal medewerker

De predikant wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een pastoraal
medewerker. Deze ondersteuning kan betrekking hebben op alle
werkzaamheden in de gemeente, maar met name geldt dit voor het
bezoeken van ouderen, het geven van catechese en het leiden van
kringwerk. Over de verdeling van de werkzaamheden worden jaarlijks
afspraken gemaakt. Ook dient jaarlijks te worden geëvalueerd of de
pastorale bearbeiding van de gemeente voldoende is.
A.5
A.5.1

Apostolaat
Inleiding

Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en belofte gegeven om, door de
kracht van de Heilige Geest, in deze wereld te getuigen van Hem als de
enige naam gegeven tot zaligheid.
A.5.2

Het evangelisatiewerk

Binnen de kerkenraad is een evangelisatieouderling aangesteld om in het
bijzonder aandacht te schenken aan de verwerkelijking hiervan in onze
gemeente. In de vervulling van deze taak wordt hij ondersteund door de
evangelisatiecommissie en de VBF-commissie (Vakantie Bijbel Feest). Voor
de uitvoering van het evangelisatiewerk is er een door de kerkenraad
vastgesteld reglement. De evangelisatieouderling legt regelmatig in de
kerkenraad verantwoording af van de werkzaamheden van de commissies.
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A.5.2.1

De evangelisatiecommissie

De taken van de evangelisatiecommissie zijn het betrekken van de
gemeente bij de roeping tot evangelisatie en het organiseren en coördineren
van activiteiten die invulling geven aan evangelisatie onder rand- en
buitenkerkelijken; zoals:
•
Het organiseren van uitzwermavonden. Tijdens deze avonden worden
mensen bezocht die niet langer prijs stellen op bezoek van een
ouderling, maar wel willen blijven van de gemeente. Het doel van deze
avonden is deze mensen meer bij de kerk te betrekken.
•
Het verspreiden van folders. De Evangelisatiecommissie organiseert de
jaarlijkse Kerstfolder/Paasfolder. Deze folder wordt gerealiseerd in
overleg met de hervormde gemeente te Middelharnis de Christelijk
Gereformeerde Kerk en de Hersteld Hervormde Kerk. De folder wordt
huis-aan-huis verspreid.
A.5.2.2

De VBF-commissie

De laatste week van de zomervakantie van de basisschool is er het Vakantie
Bijbel Feest; twee kinderevangelisatiedagen. Alle kinderen in Sommelsdijk
en Middelharnis tussen de 4 en 12 jaar worden uitgenodigd om ’s morgens
en ’s middags te komen luisteren naar Bijbelvertellingen, te zingen en de
vertellingen creatief te verwerken. ’s Middags wordt er een spel gedaan. In
die week is er ook een tieneravond. Als afsluiting wordt in en rond de
eredienst op de zondag na afloop van deze week aandacht besteed aan deze
dagen. De organisatie krijgt gestalte via een aparte commissie. Er wordt bij
voorkeur gebruik gemaakt van materiaal van de HGJB.
A.5.3

Het zendingswerk

Naast de evangelisatiecommissie wordt de kerkenraad ondersteund door de
zendingscommissie. In deze commissie heeft minstens één kerkenraadslid
zitting, die gewoonlijk als voorzitter fungeert. De wezenlijke opdracht van
de zending is de verkondiging van het evangelie in binnen- en buitenland.
Verder behoort tot de arbeid van de zendingswerkers medische arbeid,
onderwijs en allerlei taken op sociaaleconomisch gebied.
A.5.3.1

De zendingscommissie

De taken van de zendingscommissie zijn het betrekken van de gemeente bij
het belang van zendingswerk en middels het organiseren van diverse
activiteiten middelen verkrijgen die kunnen worden aangewend voor het
financieren van diverse projecten of zendingsarbeid in het algemeen.
A.5.3.2

ThuisFrontTeam Fam. Folmer

Vanuit onze gemeente zijn in samenwerking met de GZB, mede namens de
Hervormde wijkgemeente Maranathakerk te Rotterdam-Zuid, Willem en
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Joanne Folmer uitgezonden in de dienst van God naar de Democratische
Republiek Congo. Zij zijn werkzaam in de medische hulpverlening en willen
zo een getuige zijn van Jezus Christus en Hem volgen door de mensen te
dienen. Het ThuisFrontTeam leeft mee met fam. Folmer en hun werk en zijn
het contact tussen hen en de gemeente. Zij organiseren activiteiten om
middelen te verkrijgen ten bate van deze uitzending.
A.5.3.3

Zendingsbussen

De opbrengst van de zendingsbussen in de kerk is bestemd voor de GZB, in
het bijzonder voor de uitzending van fam. Folmer.
A.6
A.6.1

Diaconaat
Inleiding

In de Bijbel, het Woord van God, worden al in het boek Exodus voorschriften
gegeven voor de zorg aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen.
In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6 wordt de basis gevonden voor
de instelling van het ambt van diaken.
Onder diaconaat wordt verstaan: De gemeente, in al haar leden geroepen
tot de dienst der barmhartigheid, beantwoordt, onder leiding of door arbeid
van de diakenen, aan deze roeping in het diaconaat.
Dit diaconaat krijgt gestalte in:
•
Het betrachten van onderling dienstbetoon.
•
Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen, die dat
behoeven.
•
Het verrichten van bepaalde taken op diaconaal terrein.
•
Het verlenen van medewerking aan andere arbeid ten behoeve van het
maatschappelijk welzijn.
•
Het bijeenbrengen van de voor de uitoefening van het diaconaat in en
buiten Nederland benodigde gelden.
•
Het dienen van de kerk in haar taak om overheid en samenleving te
wijzen op haar roeping ten aanzien van de sociale vraagstukken de
gerechtigheid te betrachten.
Deze diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen gemeente,
noch die van eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen worden
we geleid door de vraag "wie zal de naaste zijn van degenen die (dreigen
te) bezwijken", wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.
Naast de zorg voor de “eigen” kerkelijke en inwoners van de burgerlijke
gemeente worden ook organisaties en instellingen gesteund, die vanuit
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Gods Woord activiteiten ontplooien op diaconaal gebied in binnen- en
buitenland.
Conform de richtlijnen worden er jaarlijks een jaarrekening en begroting
opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid
en goedkeuring gevraagd voor het te voeren beleid. Na beoordeling door de
accountant en na vaststelling door de kerkenraad, liggen deze voor
gemeenteleden ter inzage bij de administrerend diaken. Dit wordt
aangekondigd in “De Zaaier”.
A.6.2

Activiteiten

Als zeer belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken
van de noden die er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Tot
leniging van de noden worden collecten bestemd en/of acties georganiseerd.
Daarnaast wordt aan diakenen en gemeenteleden gevraagd oog te hebben
voor de stille noden in de gemeente, zodat op de juiste plaats en tijd hulp
geboden kan worden. De uitwerking van de activiteiten is beschreven in het
“Beleidsplan 2016-2020 Diaconie”, dat in dit beleidsplan is opgenomen als
bijlage D.
A.7

Vorming en toerusting

Centraal in vorming en toerusting staat de zondagse eredienst, de plaats
waar de gemeente in al haar geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de
week vele gelegenheden om gevormd te worden en in kennis toe te nemen,
gericht op groei in het geloof en opbouw van de gemeente.
A.7.1

Catechese

A.7.1.1

“Gewone” catechese

De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van
het Woord van God en de leer van de kerk, in het verlengde van de door
ouders gedane doopbelofte en gericht op het doen van openbare belijdenis.
Deze catechese wordt gegeven door de predikant, de pastoraal werker of
een ouderling, bij voorkeur in kleine groepen. Dit vindt plaats in de periode
van eind september tot Pasen. De gebruikte methode is passend bij de
leeftijdsgroep, dient als leidraad voor de over te dragen stof en ook als
uitgangspunt van de gesprekken. Er zijn per seizoen 20 catechese-uren per
groep.
A.7.1.2

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Het streven is
de openbare belijdenis te doen plaatsvinden op Palmzondag of eerste
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Paasdag. In de prediking wordt opgeroepen tot het afleggen van belijdenis.
Zij die te kennen geven zich te willen voorbereiden op het doen van
openbare belijdenis volgen tenminste één seizoen specifieke catechese met
een verdiepend en verbredend karakter met name ten aanzien van
persoonlijke levens- en geloofsvragen. Het gesprek hierover speelt een
belangrijke rol hierin.
In het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek met de predikant waarin aan
de orde komt of men daadwerkelijk wil overgaan tot het doen van belijdenis.
Dit voornemen wordt aan de gemeente bekend gemaakt vanaf de kansel en
in het kerkblad. Tevens heeft een afvaardiging van de kerkenraad op de
laatste catecheseavond (aannemingsavond) de gelegenheid zich er van te
vergewissen dat er geen verhindering bestaat tot het laten doen van
openbare belijdenis na vragen naar en over het persoonlijk geloof van de
catechisanten. Op deze avond worden catechisanten aangenomen als
belijdend lidmaat van de gemeente met alle rechten en plichten hierbij
behorend.
A.7.1.3

Catechese voor anders begaafden

In “Refugium” en “Westplaat”, woonvoorzieningen van “Sjaloom Zorg”,
wordt catechese gegeven op aangepast niveau. Dit gebeurt onder
verantwoordelijkheid van de predikant en de wijkouderling. De leiding
hiervan berust bij enkele gemeenteleden.
A.7.2

Jeugdwerk

Ten behoeve van het plaatselijk jeugdwerk heeft de kerkenraad de
jeugdraad ingesteld, onder leiding van de jeugdouderling. De jeugdraad
adviseert de kerkenraad inzake het jeugdwerk en begeleidt de dagelijkse
gang van zaken binnen het jeugdwerk. Zij signaleert problemen of
knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen. Voor de
uitvoering van haar taak heeft de jeugdraad een jeugdbeleidsplan
opgesteld. Dit is vastgesteld door de kerkenraad en jaarlijks brengt de
jeugdraad een verslag uit ter verantwoording aan de kerkenraad. Het
jeugdbeleidsplan is als bijlage aan dit beleidsplan toegevoegd.
A.7.3

Vormingswerk voor volwassenen

Ten behoeve van het vormingswerk voor volwassenen zijn er diverse
kringen en verenigingen. Voor de coördinatie van dit vormingswerk heeft
de kerkenraad een kringcoördinator ingesteld. Deze onderhoudt de
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contacten tussen de kerkenraad en de kringen en verenigingen en
adviseert de kerkenraad inzake het kringwerk.
A.7.3.1

Lidmatenkring

Op de lidmatenkring, die tijdens het winterwerk een aantal keren
samenkomt, worden aan de hand van een boekje actuele en Bijbelse
onderwerpen behandeld. De lidmatenkring is met name bedoeld voor
(nieuwe) lidmaten die in het gesprek met elkaar verdieping zoeken van hun
geloofsleven. De pastoraal werker geeft leiding aan de lidmatenkring.
A.7.3.2

Bijbelkring

Op de Bijbelkring wordt een Bijbelgedeelte of Bijbelboek behandeld. De
Bijbelkring wordt tijdens het winterwerk een aantal keren gehouden. De
Bijbelkring is voor alle gemeenteleden die belangstelling hebben voor een
uitgebreide tekstuitleg. De leiding van de Bijbelkring berust bij de predikant.
A.7.3.3

Mannenvereniging “Nathanaël”

De mannenvereniging, bestaande uit gemeenteleden van onze gemeente en
de hervormde gemeente te Middelharnis, komt eens per veertien dagen op
woensdagavond bijeen. Nadat een lid een inleiding heeft gehouden over een
Bijbelgedeelte, vaak aan de hand van de Bijbelstudies uit de ‘Hervormde
Vaan’, wordt de stof door de aanwezigen besproken. Een eigen bestuur
bewaakt de inhoud van de avonden.
A.7.3.4

Vrouwenvereniging “Liefde vindt Werk”

De bijeenkomsten van de vrouwenvereniging zijn eens in de twee weken op
woensdag. De Bijbelstudies uit de “Hervormde Vrouw” worden met elkaar
gelezen en men houdt zich bezig met vervaardigen van creatieve dingen.
Deze worden op de jaarlijkse verkoopdag en op de gemeentedag verkocht
ten bate van een kerkelijk doel. Een eigen bestuur bewaakt de inhoud van
de avonden.
A.7.3.5

Vrouwenvereniging “Vrouwen rond de Bijbel”

De vrouwenvereniging komt eens in de drie weken op donderdagavond
bijeen. Nadat een van de leden een korte inleiding houdt over de Bijbelstudie
uit de “Hervormde Vrouw”, wordt de stof door de aanwezige leden
besproken. Een eigen bestuur bewaakt de inhoud van de avonden.
A.7.3.6

Jongvolwassenkring

De jongvolwassenkring is bestemd voor gehuwde en alleenstaande
gemeenteleden. De kring richt zich op de leeftijdscategorie 23-30 jaar. De
stof welke behandeld wordt is zoveel als mogelijk gericht op deze
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leeftijdscategorie en wordt in overleg met de predikant vastgesteld. De kring
vergadert op zondagavond bij één van de leden thuis.
A.7.3.7

30+kring

De 30+kring is een vervolg op de jongvolwassenkring en bestemd voor
gehuwde en alleenstaande gemeenteleden. De stof welke behandeld wordt
is zoveel als mogelijk gericht op deze leeftijdscategorie en wordt in overleg
met de predikant vastgesteld. De kring vergadert op zondagavond bij één
van de leden thuis.
A.7.3.8

55+contactmiddagen

Voor de 55-plussers vanuit onze gemeente en de hervormde gemeente
Middelharnis wordt één keer per maand op woensdagmiddag een
bijeenkomst georganiseerd. Deze middagen worden geopend middels een
meditatie door de predikant of de pastoraal werker, waarna er na de pauze
een gastspreker is die de aanwezigen meeneemt in een onderwerp of
bestemming middels een diapresentatie of anderszins.
A.7.3.9

Vrouwenkring “Eunice”

Vrouwenkring “Eunice” wil gelegenheid bieden aan vrouwen uit de gemeente
om ’s morgens bij elkaar te komen en zich met elkaar te buigen over de
Bijbel of een thema gespiegeld aan de Bijbel en het leven van elke dag in
deze samenleving. Hedendaagse thema’s over opvoeding, gemeente-zijn en
christen-zijn zullen daarin voorkomen. De vrouwenkring komt eenmaal per
maand samen in Vita Nova. Een eigen bestuur bewaakt de inhoud van de
ochtenden.
A.7.3.10 Gebedskring
Op de eerste donderdag van de maand komt van 19.00-19.45 uur in Vita
Nova de gebedskring samen. Er wordt met elkaar gebeden en er worden
enkele liederen gezongen.
A.8
A.8.1

Beheer en financiën
Inleiding

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
berust bij de kerkenraad, maar deze vertrouwt de verzorging daarvan toe
aan het college van kerkrentmeesters, voor zover deze van niet-diaconale
aard is. Al tijdens de rondwandeling van de Heere Jezus was sprake van een
zekere taakverdeling. Afspraken waren al nodig toen er nog maar een
groepje van twaalf mensen was; laat staan in onze tijd, nu het vaak gaat
om honderden in één plaats.
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Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf personen waarvan er
minimaal drie ouderling-kerkrentmeester zijn. De andere twee
kerkrentmeesters zijn geen ambtsdrager en daarom ook geen lid van de
kerkenraad.
Binnen het college van kerkrentmeesters functioneert een kerkrentmeester
op eenzelfde wijze als een ouderling-kerkrentmeester. Ook zijn er geen
verschillen ten aanzien van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te
maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren
en geschillen. Overeenkomstig de kerkorde moet de voorzitter een
ouderling-kerkrentmeester zijn.
Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen
en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor het leven
en werken van de gemeente door:
•
Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan
•
Het opstellen van een begroting en een jaarrekening
overeenkomstig het bepaalde in de kerkorde
•
Het zorg dragen voor de geldwerving
•
Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de
eredienst en andere activiteiten in de gemeente
b. Het beheren van de goederen van de gemeente
c. Het verzorgen van het personeelsbeleid
d. Het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen
die op grond van een arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam
zijn op niet-diaconaal terrein
e. Het fungeren als opdrachtgever van kosters, beheerders van gebouwen
en ander beherend of administratief personeel dat al dan niet op
arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is
f. Het bijhouden van registers van de gemeente, het doopboek, het
belijdenisboek en eventueel het trouwboek
g. Het beheren van de archieven van de gemeente
h. Het beheren van de verzekeringspolissen
Gezien de omvang van hun taak verrichten de ouderlingen-kerkrentmeester
geen pastorale werkzaamheden maar mogen daar – zo zij dat zelf aangeven
– wel aan deelnemen.
A.8.2

Het financiële beheer

In dit onderdeel gaat het om het meewerken aan een beleidsplan dat voor
de duur van 5 jaar wordt opgesteld, de zorg voor voldoende financiële
middelen en de juiste verslaglegging daarvan.
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A.8.2.1

Financiële middelen

Met betrekking tot de inkomsten is het college van kerkrentmeesters geheel
aangewezen op bijdragen uit de gemeente. Die worden verkregen uit:
•
Collecten in de eredienst
•
Giften
•
Legaten
•
Vrijwillige bijdragen
•
Rente-inkomsten
Het grootste gedeelte van de inkomsten is afkomstig uit de actie Kerkbalans
die in onze gemeente samenvalt met de landelijke actie. De inkomsten
worden gebruikt voor o.a. de volgende uitgaven:
•
Onderhoud en voorziening van de kerkelijke gebouwen
•
Traktementen en salarissen met de bijkomende kosten
•
Kosten van kerkdiensten
•
Kosten van eigen administratie
•
Aandeel in de kosten van de landelijke kerk
A.8.2.2

Financiële verslaglegging

Conform de richtlijnen worden er jaarlijks een begroting opgesteld en een
jaarrekening. De begroting wordt ingediend bij de kerkenraad die deze
voorlopig zal vaststellen. Daarna zal deze bij de administrerend
kerkrentmeester ter inzage liggen voor gemeenteleden waarna de
kerkenraad de begroting zal vaststellen. De ontwerpjaarrekening wordt zo
spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar opgesteld en aan de
kerkenraad voorgelegd. Na beoordeling door de accountant zal de
jaarrekening bij de administrerend kerkrentmeester ter inzage liggen voor
gemeenteleden waarna de kerkenraad de jaarrekening zal vaststellen.
Dit strekt tot decharge van de kerkrentmeesters inzake het door hen
gevoerde beheer.
A.8.3

Het materiële beheer

Kerkrentmeesters hebben het beheer over verschillende gebouwen zoals het
kerkgebouw, twee pastorieën en een verenigingsgebouw.
A.8.3.1

Kerkgebouw

Het kerkgebouw is uitsluitend bedoeld voor de samenkomsten van de eigen
gemeente tijdens de erediensten. Verzoeken voor andere samenkomsten
worden per geval besproken en al dan niet goedgekeurd. Inhoudelijke zaken
met betrekking tot het gebruik van de kerk is geregeld in een daartoe door
kerkrentmeesters opgestelde overeenkomst die door de gebruiker vooraf
moet worden ondertekend.

juni 2016

48

A.8.3.2

Pastorieën

De beide pastorieën van de gemeente verkeren in goede staat van
onderhoud. Het is de taak van kerkrentmeesters dat ook zo te houden zodat
de predikant een gerieflijke woning kan worden geboden. Er is momenteel
slechts één predikantsplaats waarvoor de pastorie aan de Koninginnelaan
24 beschikbaar is. De pastorie aan de Grutto 5 is verhuurd.
A.8.3.3

Verenigingsgebouw Vita Nova

Het verenigingsgebouw is in beginsel bedoeld voor gebruik door
verenigingen, clubs, kringen, zondagsschool en dergelijke. Gebruik derhalve
ten behoeve van de eigen kerkelijke gemeente. Zijn er geen kerkelijke
activiteiten dan kan de benedenzaal ook verhuurd worden voor
vergaderingen, verjaardagen of jubilea en dergelijke. Afstemming en
bespreking hiervan gebeurt via degene aan wie het beheer is opgedragen,
zo nodig in overleg met het college van kerkrentmeesters.
A.8.4

Beheer begraafplaats

De gesloten begraafplaats rond de Hervormde Kerk is het eigendom van de
Hervormde Gemeente Sommelsdijk en wordt beheerd door het college van
kerkrentmeesters. Het is haar zorg zowel de begroeiing als de paden in
goede staat van onderhoud te houden. De burgerlijke gemeente Goeree
Overflakkee verzorgt al sinds jaar en dag het maaiwerk.
A.8.5

Abraham Meere orgel

Het orgel in onze kerk dateert uit 1821. In de vorige eeuw werd het van
1955 tot en met 1992 bespeeld door de heer Gerrit Zoon die bij zijn
overlijden op 14 mei 1997 een deel van zijn vermogen heeft nagelaten aan
de Hervormde Gemeente Sommelsdijk. Voorwaarde was dat het vermogen
in een apart afgescheiden fonds zou worden beheerd en dat dit fonds
uitsluitend mag dienen voor onderhoud, vernieuwing, schilderwerk en het
stemmen van het Abraham Meere orgel. Het beheer is conform
testamentaire beschikking opgedragen aan een beheerscollege dat bestaat
uit de president kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente
Sommelsdijk, een door de kerkrentmeesters aan te wijzen kerkrentmeester
en een door de stichting SMB aan te wijzen persoon.
A.8.6

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie houdt zich bezig met de organisatie van tal van
activiteiten in onze gemeente. In de negentiger jaren is deze commissie
begonnen met de organisatie van de gemeentedag. In de loop der jaren is
daar bijgekomen bijvoorbeeld de verkoop van planten, de kerstpostactie, de
organisatie van creatieve avonden, het bieden van een “winterse maaltijd”
en het promoten van een fietstocht. Het doel van de commissie is tweeledig.
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Enerzijds het bevorderen van de onderlinge band in de gemeente,
anderzijds het inzamelen van financiële middelen.
A.8.7

Personeelsbeleid

Naast een predikant zijn meerdere personen werkzaam op het kerkelijke
terrein, hetzij op basis van vrijwilligheid, hetzij op basis van een
loondienstverband.
A.8.7.1

Pastoraal medewerker

De predikant wordt in zijn werkzaamheden van pastoraat en catechese
bijgestaan door een pastoraal medewerker. Dit kan zijn een (emeritus-)
predikant, een proponent of een kerkelijk werker. Aanstelling geschiedt voor
bepaalde tijd (met de mogelijkheid van verlenging) middels een door het
college van kerkrentmeesters opgestelde overeenkomst. Daarin wordt de
door de kerkenraad gemaakte taakomschrijving opgenomen. Als deze
medewerker een predikant is zal een vergoeding worden verleend op basis
van wederzijds gemaakte afspraken. Als de medewerker een proponent is
of een kerkelijk werker, is er sprake van een dienstbetrekking en zal de
salariëring plaatsvinden volgens de salarisschalen voor medewerkers van de
Protestantse Kerk in Nederland.
A.8.7.2

Organisten

Voor de begeleiding van zondagse erediensten, rouw- en huwelijksdiensten
heeft onze gemeente een drietal organisten. Deze worden per dienst een
overeengekomen bedrag betaald en zijn niet in loondienst. De aanstelling
geschiedt door het college van kerkrentmeesters. Met hen vindt periodiek
overleg plaats.
A.8.7.3

Vrijwillig kostersteam

Er zijn 5 vrijwilligers beschikbaar die bij toerbeurt 2 maanden dienst doen
als koster. Alle kosterswerkzaamheden worden uitgevoerd door de
dienstdoende koster. Met hen vindt periodiek overleg plaats.
A.8.7.4

College van collectanten

Sedert het gereedkomen van de restauratie in 1983 functioneert in onze
gemeente een college van collectanten. In de eredienst zijn naast drie
diakenen ook drie collectanten beschikbaar voor het inzamelen van de
gaven. Collectanten zijn ook behulpzaam bij het opzetten en opruimen van
de Avondmaalstafel en eventuele andere voorkomende werkzaamheden.
A.8.7.5

Beheer kerkgebouw

Een tweetal beheersters draagt zorg voor het wekelijks schoon houden van
de kerk. Er bestaat geen vast dienstverband en salariëring geschiedt op
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basis van een vrijwilligersvergoeding. Met hen vindt periodiek overleg
plaats.
A.8.7.6

Beheer Vita Nova

Het beheer en het schoonhouden is in handen van één of meer
gemeenteleden. Zij dragen ook zorg voor de eventuele verhuur zoals
genoemd in 12.3.3. Afhankelijk van de afspraken ontvangen zij een
vrijwilligersvergoeding of er is sprake van een parttime dienstbetrekking.
Met hen vindt periodiek overleg plaats.
A.8.7.7

Beheer kerkelijk bureau

De zorg voor het kerkelijk bureau is opgedragen aan een beheerster. Een
groot deel van haar werkzaamheden bestaat uit de ledenadministratie. Zij
onderhoudt contacten met de predikant en de wijkouderlingen. Ook wordt
voorbereidend werk gedaan met betrekking tot de actie “Kerkbalans” en de
inning van de solidariteitsbijdrage. Zij werkt op basis van een parttime
dienstbetrekking. Met haar vindt periodiek overleg plaats.
A.8.7.8

Archivaris

Alle officiële documenten als doopregisters, lidmatenboeken, akten en
notulen, alsmede andere bescheiden en publicaties, foto’s en dergelijke
worden gerubriceerd/geadministreerd en op overzichtelijke wijze
opgeslagen. De archivaris is werkzaam op basis van vrijwilligheid. Met hem
vindt periodiek overleg plaats.
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Bijlage B.

Verklaring gereformeerd belijden

Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Sommelsdijk weten we
ons 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 Tim.
2:13) weten wij ons echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen
de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus
Christus ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwig Koning is, die zonder
onderdanen niet zijn kan' (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn
kerk bewaart.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan
het juk van Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van
Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de
kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle
dingen te verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het
enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen
het geheel van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan
de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en
weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven 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 belijdenis des geloofs zijn
gekomen. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden
ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid
is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der
andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden' (antw. 55 Heid.
Cat.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om – in overeenstemming
met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van
gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.
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Bijlage C.

Convenant van Alblasserdam

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de
Nederlandse Hervormde Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het
gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijke
en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de
christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord
van God, gezaghebbend voor leer en leven.
In de beide sacramenten, te weten de viering van het Heilig Avondmaal en
de bediening van de Heilige Doop belijdt en ervaart de gemeente de
gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals
neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de
Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de
geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van
de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht
zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de
kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus,
de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd
door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de
overheid.
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele
concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de
synode aan wil spreken en waarop zij door haar aangesproken willen en
mogen worden.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op
en vast te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere
bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle
dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat
hiermee in strijd is, verwerpen.
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden
wij daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de
Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg
en de Barmer Thesen.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling
is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen.
Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van
het Rijk Gods gedoopt te wezen.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een
instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn
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gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben
afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke
zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang
zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die
de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de
gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing
geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden
van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en
vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te
worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn on-Bijbels en daarom
censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over
hen die deze instelling van God ontkrachten.
Als kerkenraad en gemeente spreken wij 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.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend
overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk
karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland
geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der
genade Gods.
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Bijlage D.
D.1
D.1.1

Beleidsplan 2016-2020 Diaconie

Voorwoord
Beleidsplan

In dit beleidsplan beschrijft het College van Diakenen van de Hervormde
gemeente Sommelsdijk, van waaruit en op welke wijze zij invulling geeft
aan haar kerkordelijk opgedragen taken. In dit beleidsplan komen de visie,
diaconaat in de Sommelsdijkse praktijk, lijnen naar de toekomst en
beleidsvoornemens van het college aan de orde.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2015-2019. Desalniettemin
kunnen veranderingen in kerk en samenleving er toe leiden dat dit
beleidsplan niet actueel of volledig is.
D.1.2

Diaconale inspiratie

In Johannes 17 vers 18 zegt Jezus: “Ik heb hen in de wereld gezonden.” Hij
spreekt hier over de opdracht die de discipelen hebben gekregen om te
dienen.
Het Nieuwe Testament spreekt meerdere keren over de dienaar (diakonos).
De Heere Jezus geeft zichzelf ook meerdere keren deze naam. De zending
door Hem, de Grote Dienaar, in de wereld roept ons ook op om diaken,
dienaar te zijn.
Als de Heere Jezus Zijn discipelen heenzendt dan verwijst dat naar Zijn eigen
heenzending. Er is dus een verbondenheid tussen de opdracht, die aan de
Heere Jezus werd gegeven toen Hij hier op aarde kwam en die ook Zijn
volgelingen hebben gekregen en nog steeds krijgen. Wij worden als
dienaren gezonden.
Het diaconaat is dus niet begonnen met diakenen, het begon met Jezus en
via Hem met de gemeente. Een duidelijk voorbeeld staat ook in Handelingen
2. Daar staat dat het allereerste wat er in de nieuwe gemeente gebeurde
was, dat er diaconaat ontstond. Er staat: “En allen die geloofden, waren
bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun
bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder
nodig had” (Hand. 2:44-45). De mensen leerden de Heere Jezus kennen en
het diaconaat begon. En dat is nu nog steeds de kern van het diaconaat.
Gemeenteleden mogen elkaar en de wereld om hen heen dienen met alle
genadegaven die ze hebben gekregen. Diaconaat, dienstbaar zijn begint dus
bij het volgen van Christus. Hij heeft ons geroepen maar belooft ons ook
daarvoor geschikt te maken en te helpen, omdat ons dienstbaar zijn een
voortzetting mag zijn van Zijn dienst hier op aarde.
De kern van de taak van de diaconale gemeente komt daarmee voort uit de
samenvatting van Gods wet: God liefhebben boven alles en je naaste als
jezelf.
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D.1.3

Samen gemeente van God zijn

Alleen zo kunnen en moeten we “samen gemeente van God zijn”. Dit is ook
het thema van het gemeentebrede beleidsplan voor de periode 2015-2020.
Allen gezonden als dienaren.
Het diaconale werk richt zich op al onze naasten in nood of op
ongerechtigheid en uit zich in de vorm van delen, helpen en getuigen. God
heeft eenieder opgeroepen tot deze taak. De diakenen hebben een
leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping
gestalte te geven. Het is onze wens dat dit beleidsplan ons hierin richting
kan geven, en tot uitvoer mag komen. Daarbij is het belangrijk ons
afhankelijk te weten van onze Schepper die Zijn Zoon heeft gegeven tot
heling van deze wereld. Zo mag Jezus ook in diaconaal opzicht ons grote
voorbeeld zijn, voor nu, en voor de periode die voor ons ligt.
Sommelsdijk, december 2015
Het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Sommelsdijk
D.2
D.2.1

Diaconale zorg in de gemeente
Inleiding

Zorgverlening is een van de taken van de diaconale gemeente. Deze taak
wordt steeds belangrijker omdat Nederland als “verzorgingsstaat” verandert
in een participatiemaatschappij, waar omzien naar elkaar steeds
belangrijker wordt.
In het verlenen van zorg aan gemeenteleden zijn er twee groepen of kringen
die erg belangrijk zijn. Als eerste is er de familie of het gezin waar iemand
onderdeel vanuit maakt. Deze zijn primair verantwoordelijk voor het
verlenen van zorg (eerste naaste). Niet iedereen heeft echter familie of
vrienden of een netwerk van (mantel)zorg. Als tweede groep of kring
(tweede naaste) is de (kerkelijke) gemeente van de hulpvrager aangewezen
om diaconale zorg te verlenen. De diakenen samen met de diaconaal
betrokken gemeenteleden zijn de ‘hulpverleners’. Niet als deskundige, maar
wel als helpend gemeentelid. Deze vorm van hulpverlening willen we verder
uitbouwen en een duidelijke plaats geven binnen de diaconale zorg binnen
de gemeente. Daarbij is het ook nodig dat er een netwerk is waarin
hulpvragers en diaconaal werkers elkaar kunnen vinden en er vertrouwelijke
relaties kunnen worden opgebouwd.
D.2.2

Zieken

De eerste groep die aandacht verdient zijn de zieken. Zieken kunnen door
hun lichamelijk of psychisch lijden beperkt worden in hun gebruikelijke
taken en kunnen zich daardoor al snel geïsoleerd voelen en eenzaamheid
ondervinden.
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Een eerste diaconale taak is oog te hebben dat betrokkene hulp heeft van
de gezondheidszorg. Als tweede kan er diaconaal veel worden gedaan:
bezoeken afleggen, gesprekken voeren, hulpverlening bieden, aandacht
geven dat men zo betrokken blijft bij kerk en samenleving.
Activiteiten die al plaatsvinden
Veel hulp wordt binnen onze gemeente spontaan en (voor de diaconie)
vaak onzichtbaar gegeven, hierin willen wij ons niet onnodig mengen.
Er is een groep vrijwilligers (met name bezoekdames), die ouderen of
eenzamen bezoeken.
Indien er vervoer nodig is naar het ziekenhuis kan beroep worden gedaan
op de diaconie, voor de inzet van een vrijwilliger.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Onderzoeken of gemeenteleden die ziek zijn de diaconale hulp of
aandacht krijgen die ze behoeven. Zo nodig deze hulp (hulpvragen en
hulp geven) voor zieken inrichten.
Onderzoeken of diaconaal huisbezoek nodig is om de benodigde zorg in
de gemeente te onderkennen.
Onderzoeken of de link diaconie en het team van Psycho Pastorale
Toerusting (PPT) kan worden verbeterd.
Onderzoeken of aansluiting diaconie met de vrijwillige thuiszorg (NPV)
opnieuw moet worden vorm gegeven.
Onderzoeken of er voldoende aandacht is voor mantelzorgers en
vrijwilligers.
D.2.3

Ouderen e.a. hulpbehoevenden

Ouderen komen als gevolg van het ouder worden steeds meer aan de rand
van de samenleving te staan, en kunnen zich steeds minder zelfstandig
handhaven. Ze zoeken uit zichzelf soms maar moeilijk hulp. Omdat zij
broeders en zusters zijn, is diaconale zorg gewenst voor hen. Diaconale zorg
kan bestaan uit het helpen zoeken van passende woonruimte, samen naar
een arts of ziekenhuis gaan, of boodschappen doen. Of hen brengen en
ophalen van activiteiten in kerk en samenleving, zodat daaraan deel
genomen kan worden.
Activiteiten die al plaatsvinden
Kerkauto is beschikbaar om diensten te bezoeken.
Er zijn vrijwilligers (veelal bezoekdames) die ouderen bezoeken of kleine
hulpvragen.
De Ichthus wordt bezorgd aan ouderen die alleen via de kerkradio de
kerkdiensten kunnen meemaken.
Ouderen (70+) krijgen een kerstgroet met dagboekje rond de Kerst.
Organisatie ouderenmiddagen.
juni 2016

57

Onze gemeente is nauw betrokken bij Woonzorgcomplex Nieuw
Rijsenburgh (zie hoofdstuk 4.3)
Beleidsdoelen voor de komende periode
Meer inzicht krijgen of ouderen de diaconale hulp of aandacht krijgen die
ze behoeven.
Met Thuiszorginstelling Careyn afspreken dat op diaconale hulp een
beroep kan worden gedaan, indien dat door de verzorgers van Careyn
wordt geconstateerd binnen hun werkgebied.
D.2.4

Jongeren

Jongeren kunnen zelf diaconale zorg nodig hebben, maar kunnen ook
andersom aan ouderen en jongeren diaconale zorg geven. Juist onder
leeftijdsgenoten is dit diaconaat door jongeren aan jongeren heel belangrijk.
Deze zorg geven zij via de diaconale hulpdiensten, maar ook tijdens
diaconale jongerenvakanties kunnen jongeren hulp bieden aan (kerkelijke)
gemeenschappen ver weg, en zo een schat aan diaconale ervaring voor nu
en de toekomst opdoen.
Jongeren kunnen het ook moeilijk hebben door problemen in de thuissituatie
(bijv. scheiding, opvoedingsproblemen) of problemen met hun opleiding,
met relaties of in de samenleving. Diaconale zorg kan dan worden gegeven
(veelal
i.s.m.
de
(jeugd)ouderling),
wanneer
er
een
goede
(vertrouwens)band bestaat met de jongere.
Activiteiten die al plaatsvinden
Deelname jongeren in diaconale projecten.
Deelname jongeren aan diaconale werkvakantie Oekraïne.
Deelname jongeren als vrijwilliger Nieuw Rijsenburgh.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Inzicht verkrijgen of jongeren (diaconale) hulp nodig hebben.
Jongeren meer proberen te betrekken in het (diaconale) vrijwilligerswerk
onder ouderen en jongeren.
Aansluiting zoeken bij het team jeugdpastoraat, of contacten leggen en
onderhouden.
D.2.5

Mensen met financiële problemen

In Nederland is de zorg voor de naaste vastgelegd in sociale wetgeving.
Toch zijn er velen in ons land met financiële problemen. Dit kan zijn vanwege
b.v. ziekte, werkloosheid of een kleine bijstand- of pensioenuitkering. De
diaconale zorg is erop gericht hulp te bieden om het juiste loket binnen de
burgerlijke gemeente voor hulpverlening te vinden. Daar waar nodig kan
ook vanuit de diaconale middelen bijstand worden verleend.
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Activiteiten die al plaatsvinden
Individuele diaconale (financiële) hulpverlening.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Onderzoeken of onze loketfunctie voor financiële problemen goed
functioneert.
Proberen een kader vast te leggen (protocol/criterium) voor financiële
hulpverlening.
D.2.6

Diaconaal (huis-)bezoek

De diaken maakt geen deel uit van het huisbezoek. Dat vindt plaats door de
wijkouderlingen met hulp van bezoekbroeders. De diaconie vindt het
belangrijk dat ouderlingen ook een open oor en oog hebben (tijdens
huisbezoeken) voor problemen die op het diaconale vlak liggen. Op die
manier kan zij indien nodig, de diaken inschakelen om hulp te bieden.
Activiteiten die al plaatsvinden
Diakenen bezoeken kerkradioluisteraars in een bepaalde frequentie.
Diakenen bezoeken gemeenteleden in het kader van individuele diaconale
hulpverlening.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Het bezoeken van kerkradioluisteraars verder afspreken en vastleggen.
Het bezoeken van gemeenteleden rond overlijden verder afspreken en
vastleggen.
Met wijkouderling regelmatig afstemmen welke gemeenteleden mogelijk
in aanmerking komen voor diaconale zorg.
Bezinnen of deelname diaken aan het huisbezoek met de wijkouderling
een goed middel is om diaconale zorg in beeld te krijgen.
D.3
D.3.1

Diaconaat in de samenleving
Inleiding

Zonder een gemeente is er geen diaconaat; diaconaat start in de zondagse
eredienst. Diaconaat heeft alles te maken met de liefde van Christus zoals
die in de kerkdienst wordt verkondigd. Diaconaal werk gebeurt vaak
spontaan en vindt veelal in stilte op de achtergrond plaats.
D.3.2

Wmo

De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beoogt dat
de Nederlandse verzorgingsstaat overgaat naar een participatiestaat, waarin
mensen ondersteund worden om mee te kunnen doen in het dagelijkse
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leven. Iedereen moet zo kunnen deelnemen aan de samenleving. Mensen
met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch
zieken of ouderen kunnen hier soms wat hulp bij gebruiken. De burgerlijke
gemeente heeft hierin de regie gekregen maar zoekt daarbij de
samenwerking met burgers, vrijwilligers, organisatie en ook de kerken. De
diaconie wil de ontwikkelingen rond de Wmo volgen en de rol van de kerk
hierin bepalen en verder gestalte geven.
Activiteiten die al plaatsvinden
Oriëntatie/bezinning op Wmo.
Overleg met o.a. Wmo Adviesraad Goeree-Overflakkee.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Ontwikkelingen m.b.t. de Wmo blijven volgen en rol van de kerk hierin
bepalen.
D.3.3

Nieuw Rijsenburgh

“Nieuw Rijsenburgh” is een moderne woonzorglocatie in Sommelsdijk. “De
Samaritaan” en “De Goede Ree” zijn vele jaren geleden (1974 en 1949)
opgericht door de gezamenlijke Hervormde diaconieën op GoereeOverflakkee. In de nieuwbouw die in 2014 in gebruik werd genomen, werden
de oude locaties De Samaritaan en De Goede Ree samengevoegd, onder de
naam “Nieuw Rijsenburgh”. Ten tijde van de oprichting van De Samaritaan
en De Goede Ree wilden de diaconieën voorzien in goede verzorging en
verpleging van ouderen vanuit een christelijke diaconale overtuiging,
waaraan gehoor wordt gegeven aan de opdracht van de Heere Jezus om te
zien naar de hulpbehoevenden in de samenleving. Deze overtuiging hebben
de diaconieën nog steeds en proberen ook bij de moderne woonzorglocatie
betrokken te blijven. “Nieuw Rijsenburgh” heeft 147 appartementen waar
senioren zelfstandig wonen. Door de zorg en technische hulpmiddelen
kunnen ouderen er hun leven voortzetten zoals ze gewend zijn, ook als er
lichamelijke beperkingen zijn. Daarnaast biedt “Nieuw Rijsenburgh” 13
ruime groepswoningen waar 7-8 ouderen die kampen met psychische
beperkingen samen wonen, in een eigen zit-/slaapkamer en een
gezamenlijke huiskamer. Voor tijdelijke zorg zijn bovendien 25
zorghotelkamers beschikbaar. Hier kunnen patiënten terecht die
revalideren, of andere kortdurende zorg nodig hebben. “Nieuw Rijsenburgh”
heeft een protestants-christelijke grondslag; de locatie wil zich daarbij laten
leiden door de Bijbel en de drie formulieren van enigheid (Heidelbergse
Catechismus, Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis).
D.3.3.1

Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg (HDG)

De Stichting HDG stond aan de wieg van De Goede Ree en De Samaritaan
(tegenwoordig “Nieuw Rijsenburgh”) en was vele jaren de bestuurder van
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deze huizen. Na de start van de samenwerking in 2004 binnen Zorgsaam
en later de fusie in CuraMare is de rol van de Stichting HDG veranderd in
een steunfonds. De stichting neemt met veel passie deze nieuwe rol om
goede zorg te ondersteunen vanuit een diaconale grondslag.
D.3.3.2

Identiteitsraad

De Identiteitsraad stelt zich ten doel om de protestants-christelijke identiteit
te bewaren, bewaken en bevorderen en al het handelen binnen “Nieuw
Rijsenburgh” daaraan te toetsen. In het reglement van de Identiteitsraad is
opgenomen dat de leden worden benoemd op voordracht van de diaconieën
van de Hervormde gemeenten op Goeree-Overflakkee.
D.3.3.3

Geestelijke verzorging

Binnen “Nieuw Rijsenburgh” zijn twee geestelijk verzorgers werkzaam
(waarvan één predikant, ambtelijk uitgezonden vanuit de Hervormde
gemeente Sommelsdijk). Zij hebben beiden een rol in bezoekwerk,
kerkdiensten, Bijbelkringen, zijn zichtbaar voor familie van bewoners en
medewerkers, en proberen hun bijdrage te leveren aan de protestantschristelijke identiteit van deze woonzorglocatie.
D.3.3.4

Commissie van Bijstand

De geestelijk verzorger heeft een arbeidsrechtelijke aanstelling binnen
“Nieuw Rijsenburgh” en wordt aangestuurd door en is verantwoording
verschuldigd aan de locatiemanager. Omdat één geestelijk verzorger ook
predikant is, wordt hij vanuit zijn kerkelijk ambt gedragen door een zending
vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Geestelijk verzorgers van “Nieuw
Rijsenburgh” zijn verbonden aan de Hervormde gemeente van
Sommelsdijk, waartoe door de gemeente ook een Commissie van Bijstand
is ingesteld.
D.3.3.5

Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen wordt er een dienst gehouden in de Lukaskapel van
“Nieuw Rijsenburgh” onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de
Hervormde gemeente Sommelsdijk, en ’s middags een dienst onder
verantwoordelijkheid van de Identiteitsraad Nieuw-Rijsenburgh. Daarnaast
zijn er rond feestdagen ook diensten.
D.3.3.6

Diaconiereisje

Jaarlijks wordt er binnen “Nieuw Rijsenburgh” een reisje voor bewoners
georganiseerd. Stichting HDG maakt deze dag financieel mogelijk.
Activiteiten die al plaatsvinden
Zitting in de Stichting HDG.
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Zitting in de Identiteitsraad Nieuw Rijsenburgh.
Zitting in de Commissie van Bijstand.
Namens de kerkenraad aanwezig bij de kerkdienst in Nieuw Rijsenburgh
op zondagmorgen.
Namens de Identiteitsraad aanwezig bij de kerkdienst in Nieuw
Rijsenburgh op zondagmiddag.
Betrokken bij organisatie van diaconiereisje.
Namens het Interkerkelijk Samenwerkingsverband Diaconieën op
Goeree-Overflakkee worden er kerstpakketten uitgedeeld aan alle
bewoners.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Structureel overleg met de Cliëntenraad.
Structureel overleg met teamleiders.
Het document Identiteitsbeleid moet herzien worden en aangevuld
worden met een praktische uitwerking.
Komen tot een visie op samenwerking met de Commissie
Reformatorische Woonzorg.
Actieve betrokkenheid bij ontwikkelingen binnen het ziekenhuis en
CuraMare.
D.3.4

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland heeft een protestantschristelijke identiteit. Het was mevrouw Van Weel die destijds een bedrag
uit haar nalatenschap bestemde voor de bouw van een ziekenhuis. Haar
naam werd verbonden aan die van de Hervormd Diaconale
Ziekenhuisvereniging 'Bethesda', die zich inspande voor de realisatie van
het ziekenhuis, dat op 9 maart 1934 zijn deuren opende. Tegenwoordig is
het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onderdeel van CuraMare en behoort tot
de groep van kleinere, maar ook tot de groep van snelgroeiende
ziekenhuizen
in
Nederland.
De Identiteitsraad Van Weel-Bethesda Ziekenhuis bewaakt de identiteit van
deze organisatie. De Raad geeft op beleidsniveau mede vorm aan de
protestants-christelijke identiteit van het ziekenhuis en heeft het belang van
bewoners
en
cliënten
daarbij
altijd
scherp
in
het
vizier.
Vanuit de protestants-christelijke overtuiging adviseert de Identiteitsraad
directie, bestuur en geestelijk verzorger, gevraagd en ongevraagd, over
zaken die de identiteit van het ziekenhuis aangaan.
Activiteiten die al plaatsvinden
Zitting in de Identiteitsraad Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
Beleidsdoelen voor de komende periode
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Actieve betrokkenheid bij ontwikkelingen binnen het ziekenhuis en
CuraMare.
D.3.5

Ikazia Ziekenhuis

Het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam heeft een protestants-christelijke
identiteit. De Identiteitsraad Ikazia Ziekenhuis bewaakt de identiteit van
deze organisatie. De Raad geeft op beleidsniveau mede vorm aan de
protestants-christelijke identiteit van het ziekenhuis en heeft het belang van
bewoners en cliënten daarbij altijd scherp in het vizier. Vanuit de
protestants-christelijke overtuiging heeft de Identiteitsraad een adviserende
rol m.b.t. identiteitsgebonden zaken.
Activiteiten die al plaatsvinden
Zitting in de Identiteitsraad Ikazia Ziekenhuis.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Bezinning betrokkenheid bij het Ikazia Ziekenhuis.
D.3.6

Verslavingszorg en overige problematiek

Verslaafden binnen de kerk mogen ook zeker delen in diaconale zorg. Juist
vanuit de kerken is aan alcohol- en drugsverslaafden altijd veel zorg
gegeven. Gok-, seks- en internetverslaving zijn andere voorkomende
vormen. De professionele kant van deze zorg moet aan artsen, instellingen
en dergelijke worden overgelaten. Maar alleen al voor het signaleren van
verslaving is hier oog voor elkaar binnen de gemeente gewenst, om
betrokkenen tijdig uit het vaak voorkomende isolement te halen. Preventie
via voorlichting is ook een onderdeel van onze diaconale zorg.
Diaconale zorg is slechts een deel van de verantwoordelijkheid in de
gemeente. Het pastoraat zal de leden geestelijke begeleiding geven, maar
zeker daarna kan zich een diaconale taak voordoen. Als het gevolg van de
problematiek echtscheiding is, doemt er soms een scala aan praktische
problemen op, waarvoor diaconale hulp gewenst kan zijn. Dat gaat dan om
het helpen vinden van nieuwe woonruimte, en/of van een nieuwe
levenssituatie voor werk en gezin. Ook kan hulp nodig zijn bij het doen van
een beroep op sociale wetgeving, het ontvangen van rechtshulp of hulp bij
opvoedingsproblemen.
Activiteiten die al plaatsvinden
Psycho Pastorale Hulpverlening.
Veldwerker (St. Ontmoeting) is op GO werkzaam in het kader van de
verslavingsproblematiek.
Beleidsdoelen voor de komende periode
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Verkrijgen van meer kennis en inzicht wanneer diaconie kan helpen bij
verslavingsproblemen en relatieproblemen.
D.3.7

Onderwijs

Lokale onderwijsinstellingen houden kerken en diaconieën betrokken op het
werk dat daar wordt verricht. Zowel in het voorgezet onderwijs als
basisonderwijs. Scholen waar we contact mee onderhouden zijn:
•
•
•

CSG Prins Maurits te Middelharnis
School met de Bijbel te Sommelsdijk
SBO De Wegwijzer te Middelharnis
Beleidsdoelen voor de komende periode
Bezinning op betrokkenheid op de onderwijsinstellingen.

D.3.8

Lokale samenwerking diaconieën

Kerkelijke samenwerking verloopt niet altijd makkelijk. Samenwerking rond
diaconaat is niet nieuw. Langer of korter geleden hebben diaconieën aan de
wieg gestaan van allerlei maatschappelijke instellingen. Pas aan het eind
van de vorige eeuw zag je als gevolg van ontzuilingsprocessen dat
diaconieën verdwenen uit de besturen van vaak inmiddels gesubsidieerde
maatschappelijke instellingen. Het lijkt erop dat op het terrein van diaconaat
de verschillen tussen kerken minder relevant zijn. Het gemeenschappelijke
aspect wordt als belangrijk ervaren. Er zijn drie motieven te onderscheiden
voor diaconale samenwerking en kunnen als kader dienen voor bezinning
binnen onze diaconie op dit onderwerp:
•
•

•

Samenwerking als optie: gericht op vooral een pragmatische benadering
om de eigen doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
Samenwerking als opdracht: de kerk moet eenheid zoeken, daar hoort
ook samenwerking bij. Ongeacht tradities en opvattingen, samen
vormen we de kerk van Christus. De gezamenlijke opdracht is dan om
de liefde en gerechtigheid van God zichtbaar te maken voor de
medemens.
Samenwerking als noodzaak: om een goede gesprekspartner te zijn van
de overheid en maatschappelijke instanties is het van betekenis om met
één mond te spreken. Lokale kerken zijn in het voordeel als zij zich
gezamenlijk kunnen presenteren in de vorm van een diaconaal platform.
Activiteiten die al plaatsvinden
Lid Interkerkelijk Samenwerkingsverband Diaconieën op GoereeOverflakkee.
Lid Streekverband Hervormde Diaconieën Goeree-Overflakkee.
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Beleidsdoelen voor de komende periode
Bezinning op de toekomst van het Interkerkelijk Samenwerkingsverband
Diaconieën op Goeree-Overflakkee.
Bezinning of de toekomst/opvolging van het Streekverband Hervormde
Diaconieën Goeree-Overflakkee.
D.4
D.4.1

Diaconaat wereldwijd
Inleiding

We hebben het goed in Nederland, de voorzieningen zijn goed en echte
armoede kennen we niet. Zoals de vroege christelijke gemeenten ook
omzagen naar andere gemeenten rondom en in Jeruzalem, wordt ook van
ons gevraagd om te zien naar de naaste ver(der) weg. Praktisch vertaalt
zich dat vaak in een financiële bijdrage, die we vanuit onze overvloed
kunnen delen. Maar het kan ook in daden. Ons delen heeft te maken met
betrokkenheid en bewustwording. Het beleid van de diaconie heeft mede als
doel gemeenteleden bewust te maken en te stimuleren om naast middelen
ook handen en gebed te geven.
D.4.2

Noodhulp

Het dienen van de naaste beperkt zich niet tot het eigen dorp. Ook in ons
land en daarbuiten kunnen we veel betekenen voor de mensen in nood. De
tegenstellingen zijn schrijnend. De kerk mag deze tegenstellingen niet
onbewogen langs zich heen laten gaan. Alleen al niet, omdat zich aan de
arme kant van de wereld veel christenen bevinden met wie wij, als rijke
christenen, ons verbonden weten. We moeten daarom betrokken blijven op
de nood die er in de wereld is. Het concreet blijven volgen van nood, van
projecten en daarbij steeds onderzoeken op welke wijze we als gemeente
dienstbaar kunnen zijn.
Onder noodhulp verstaan we ook de incidentele hulp aan bestaande
projecten. Er zijn verschillende gemeenteleden werkzaam in landen hier ver
vandaan. Zij zien van dichtbij waar hulp geboden kan worden. Door hierin
samen op te trekken wordt de betrokkenheid van de gemeente op het werk
van deze personen en de hulp die geboden is groter en concreter.
Activiteiten die al plaatsvinden
Collecten voor projecten wereldwijd.
Indien van toepassing collecten inruimen voor noodhulp.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Concreet de nood, ook verborgen nood, opzoeken, volgen en deze ook
onder de aandacht van de gemeente brengen: geven van informatie en
voorlichting en collecteruimte vrij houden.
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Gemeenteleden vragen (noodhulp-)projecten aan te dragen. Dit
stimuleert de betrokkenheid.
Gemeenteleden in het buitenland regelmatig benaderen om te kijken
welke hulp geboden kan worden.
D.4.3

Langdurige betrokkenheid

D.4.3.1

Oekraïne

Als gemeente hebben we al meerdere jaren de contacten in Oost-Europa
liggen. We mogen ons verbonden weten met de broeders en zusters daar.
Deze langdurige betrokkenheid vertaalt zich in structurele hulp, zoals de
jaarlijkse winterhulp en de werkvakantie die inmiddels al een paar keer is
gehouden. Deze hulp geeft een extra betrokkenheid en dat is merkbaar
binnen de gemeente maar ook in Oekraïne. Langdurige betrokkenheid
vraagt ook om goede informatievoorziening. Hiermee ziet de gemeente wat
ze mag betekenen en krijgt de hulp een gezicht.
Activiteiten die al plaatsvinden
Sponsoring Vrouwenhuis, winterhulp
adoptie kinderen kindertehuis.
Twee jaarlijkse werkvakantie.

(dankdagcollecte),

financiële

Beleidsdoelen voor de komende periode
Contacten Sandor, Gabor en Katko onderhouden en samenbundelen.
Contacten met gemeenten in Nederland, werkzaam in dezelfde projecten
onderhouden en verstevigen.
Duidelijke keuzes maken in de te ondersteunen projecten; goed inzicht in
nood en verantwoording.
Onderzoeken op welke wijze we ook binnen het kindertehuis de
betrokkenheid kunnen vergroten.
D.4.3.2

Roemenië

Evenals in de concreet genoemde zaken in Oekraïne liggen er ook contacten
met andere plaatsen in Oost-Europa. Ook met Roemenië. Deze contacten
verlopen via de Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis. De stichting
houdt zich bezig met het inzamelen van hulpgoederen en gelden via allerlei
activiteiten met het doel om arme mensen te helpen die in erbarmelijke
omstandigheden moeten leven. Ze doen dit via kerken en instellingen in
Oost-Europa en proberen hen te helpen met tweedehands kleding, schoenen
en allerlei hulpgoederen zoals rolstoelen, rollators, bedden e.d. die
maandelijks worden ingezameld. Er worden ook medicijnen ingezameld die
minimaal nog 6 maanden houdbaar zijn. Deze leveren zij aan een instelling
die zich bezighoudt om mensen die de medicijnen niet kunnen betalen toch
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te kunnen helpen. De mensen kunnen daar dan de medicijnen afhalen op
vertoon van een recept die zij van de arts hebben gekregen met een bewijs
dat ze niet de middelen hebben om ervoor te betalen. In deze instelling
werken geheel vrijwillig medische studenten onder toezicht van een arts
en/of apotheker. De stichting wordt vanuit het verleden ook door de diaconie
van financiën voorzien en publiciteit vindt plaats via de Ichthus.
Activiteiten die al plaatsvinden
Collecten houden voor de Stichting Oost Europa Werkgroep.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Handhaven bestaande betrokkenheid.
Onderzoeken op welke wijze de gemeente betrokken kan worden in
woord en daad. Hierbij wel voorkomen dat er geen versnippering
plaatsvindt in hulpverlening Oost-Europa, m.a.w. ook hier keuze maken
in waar de aandacht daadwerkelijk op gericht gaat/blijft worden.
D.4.3.3

Stichting HOP

Stichting Help Onderwijs Papua (Stichting HOP) wil graag een bijdrage
leveren in de moeilijke onderwijssituatie in Papua (Indonesië). Zij wil de
kansarme kinderen in Papua de gelegenheid geven om goed onderwijs te
kunnen volgen. Zij helpen daarnaast Papua-studenten op een
lerarenopleiding via studiebeurzen. Voor de stichting werkt de familie Van
Driel die ook lid zijn van onze gemeente. Vanuit die betrokkenheid is ook de
gemeente en de diaconie verbonden met het werk.
Activiteiten die al plaatsvinden
Collecten houden voor Stichting HOP.
Indien nodig giften of bijdragen.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Handhaven betrokkenheid met de stichting. Eventueel jaarlijks/of vaker
contact met bestuur om eventuele hulpvraag te kunnen beantwoorden.
D.4.3.4

Overig

De gemeente van Christus is via Hem begonnen met diaconaat. De liefde
van Jezus zet ons daartoe aan. Als diaconie zijn we een middel om daarin
bij te kunnen dragen. Graag stimuleren we gemeenteleden, jong en oud om
vanuit de liefde en opdracht van Jezus ook zelf aan het werk te gaan.
Diaconaat is niet alleen het geven van geld. Het gaat ook om het geven van
tijd en inzet. Dat kan op veel verschillende manieren en plaatsen in het dorp,
in Nederland en daarbuiten. De diaconie wil gemeenteleden hierbij helpen
en initiatieven financieel ondersteunen. Inmiddels zijn verschillende
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jongeren uit de gemeente al eens werkzaam geweest in het buitenland. Voor
dat werk is ook een bijdrage geleverd.
Activiteiten die al plaatsvinden
Geven van een bijdrage aan gemeenteleden die gaan werken voor
projecten.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Geven van voorlichting binnen de gemeente over diaconaal werk en wat
de diaconie daarin kan betekenen.
D.5
D.5.1

Eredienst
Inleiding

In de eredienst zie je de gemeente van Christus in haar meest wezenlijke
gedaante en staat de dienst van Christus centraal. De gemeente hoort van
de dienende daden van God in Christus, ze ziet dit in de sacramenten. Maar
het heil van Christus wil ook gedaan worden. De kerkdienst is wel ‘bron en
norm’ van het diaconaat genoemd. Want daar worden we niet alleen door
de dienst van Christus geïnspireerd tot ons diaconaat; maar daar horen en
zien we ook waaraan die moet voldoen.
Alle facetten van de kerkdienst zijn zodoende min of meer diaconaal. Het
diaconale zit er als het ware doorheen geweven.
De diaken is als ambtsdrager in elke kerkdienst aanwezig. Op deze manier
is er actieve betrokkenheid bij de eredienst en drukt hiermee diaconale
betrokkenheid van de gemeente uit.
D.5.2

Heilig Avondmaal

Vooral aan de maaltijd van Christus bloeit het diaconaat op. Daar wordt
duidelijk dat de gemeente, die leeft van de verzoening in Christus, bevrijd
is tot dienst aan God, aan elkaar en aan anderen. Tijdens het Heilig
Avondmaal dienen de diakenen (bij toerbeurt) aan de tafel. In de kerk door
twee diakenen en in “Nieuw Rijsenburgh” door één diaken.
D.5.3

Collectes

De collectes worden in de kerkdienst gehouden conform het vastgesteld
collecterooster (zie paragraaf financieel). Indien er een doorzendcollecte
speciale aandacht behoeft, bijvoorbeeld naar een collecte naar aanleiding
van een natuurramp, wordt hier specifiek aandacht aan gegeven in de
Zaaier en op de website.
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D.5.4

Gebeden

In de kerkdienst wordt op verschillende momenten gebeden. Hoewel het in
de andere gebeden ook zijdelings voorkomt, heeft vooral de voorbede aan
het einde van de kerkdienst een sterk diaconaal karakter. In dit gebed,
wordt de (diaconale) nood en dank van mens en wereld verwoord en om
Gods ontferming geroepen. De diaconale gemeente is daarmee ook solidair
met de mensen in nood: vanwege honger, vervolging, onvrijheid,
moeitevolle omstandigheden, enzovoort. Een ander aandachtspunt van de
diaconie is de aandacht die gegeven wordt aan het gebed voor de collecten.
Dit dient nog verder geoptimaliseerd te worden. Concreet zal dit gemakkelijk
gerealiseerd kunnen worden door op zondagen waar een doorzendcollecte
gehouden wordt, in de voorbede het doel/ de betreffende organisatie op te
nemen.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Diaconale aspect in voorbede verhogen.
D.5.5

Rondom de verkondiging

De diakenen zijn deels verantwoordelijk dat iedereen deelgenoot kan zijn
van het Woord dat iedere zondag wordt verkondigd. Dat omvat een aantal
praktische onderwerpen die individueel of voor groepen mensen uitkomst
biedt, om de verkondiging te kunnen horen of bijwonen. Dit is o.a. zichtbaar
in het organiseren van de kerkauto door de diaconie. Daarnaast hebben
diverse gemeenteleden, die niet meer in staat zijn de kerkdienst bij te
wonen, een kerkradio. De organisatie rondom de kerkradio behoort tot het
takenpakket van de diaconie. Door het uitzenden van de diensten via
internet neemt het gebruik van de kerkradio de laatste jaren fors af. Deze
ontwikkeling heeft 2 negatieve effecten, namelijk:
•
•

De giften met als bestemming “kerkradio” dalen fors
De “thuisgemeente” raakt uit het beeld

Activiteiten die al plaatsvinden
Kerkradio: De kerkdiensten van de Dorpskerk worden uitgezonden via de
ether en internet.
Kerkauto: Voor gemeenteleden die niet met eigen vervoer naar de kerk
kunnen komen is een groep vrijwilligers actief die deze gemeenteleden
naar de kerk brengen. Diaconie heeft hierin een coördinerende functie.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Hoe anticiperen op daling gebruik kerkradio (financieel en praktisch)?
Hoe “thuisgemeente” in het vizier behouden?
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D.6
D.6.1

Gemeenteopbouw
Inleiding

De onderwerpen in het diaconale beleidsplan beslaan veel terreinen. Er
liggen verschillende verbanden tussen diaconaat, gemeente en
samenleving. De rode draad en verbindende factor hiertussen is Christus.
Door Hem en voor Hem wordt het werk gedaan. De eerste christelijke
gemeenten gingen ook vanuit de opdracht tot naastenliefde aan het werk
en zagen om naar elkaar en naar de naaste die het nodig had. Het is
belangrijk om de gemeente betrokken te houden op het diaconale werk.
Betrokkenheid heeft als doel ook diaconale bewustwording in gebed, handen
en middelen.
D.6.2

Commissies

De diaconie heeft contact met de verschillende commissies. Er ligt veel
overlap met bijvoorbeeld zending- en evangelisatiecommissie. Ook hebben
diakenen zitting in commissies van zorginstellingen. Dit heeft enerzijds een
beleidsmatig aspect maar ook hier kunnen we door de directe aanwezigheid
van diaconale betekenis zijn.
Activiteiten die al plaatsvinden
Zitting in commissies (o.a. Commissie van Bijstand e.d. zorginstellingen).
Beleidsdoelen voor de komende periode
Onderzoeken en vormgeven op welke wijze de diaconie, naast de
beleidsmatige/bestuurlijke taken ook haar diaconale taak vorm kan geven
in de commissies.
Onderzoeken
in
welke
commissies
zitting
daadwerkelijk
nodig/noodzakelijk is. Om daarmee ook de beschikbare tijd zo goed
mogelijk in te kunnen zetten.
D.6.3

Publicatie en voorlichting

Veel gebruikte middelen om het geheel van de gemeente met informatie te
bereiken zijn de Zaaier, Ichthus en de website. Hierin vindt onder andere
verantwoording plaats van de ontvangen gaven en wordt nadrukkelijk
aandacht gevraagd voor de specifieke doelen waarvoor gecollecteerd wordt.
Deze middelen en met name de Ichthus en website kunnen gebruikt worden
om nog meer verbinding te leggen. Het verder uitbreiden van de publicaties
in deze media zal nader bezien worden, bijvoorbeeld met betrekking tot
bepaalde thematiek vanuit het diaconaat, of een weergave van de
belangrijkste ontwikkeling binnen de diaconie (aantal keer per jaar). We
realiseren ons dat vooral een website een actuele weergave moet zijn van
de stand van zaken en daarom het nodige onderhoud vraagt. De mix van
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diverse communicatiemiddelen is nodig om alle gemeenteleden op een
goede en volledige manier te bereiken.
Activiteiten die al plaatsvinden
Geven van (extra) informatie over collecte doel in Zaaier en op website.
Geven van informatie over projecten in Ichthus.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Website en Ichthus nog meer gaan gebruiken voor publicatie en
voorlichting over diaconaal werk met als doel de gemeenteleden
handvatten te bieden zelf aan de slag te gaan. Optie: iedere Ichthus
tenminste 1 diaconaal artikel en website goed up-to-date houden, max.
2 maanden dezelfde hoofdtekst?
D.6.4

Clubs/verenigingen

De gemeenteleden komen in het winterwerk samen op verschillende clubs
en verenigingen. Jong en oud zijn daar bij elkaar voor bezinning en/of
ontspanning. Deze plaatsen bieden ook de mogelijkheid om diaconaal werk
onder de aandacht te brengen en vorm te geven. Als diaconie kunnen we
aanwezig zijn op clubs en verenigingen om de diaconale bewustwording te
stimuleren.
Met name bij de kinder- en tienerclubs vinden jaarlijks activiteiten plaats die
betrekking hebben op diaconale doelen of projecten. Hierbij valt te denken
aan: het tweejaarlijkse HGJB-project, de werkvakantie Oekraïne, actie
schoenendoos, enz. Als diaconie kunnen we ook deze projecten steunen en
daarmee een duwtje in de rug geven.
Activiteiten die al plaatsvinden
Werkvakantie, HGJB project, div. acties.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Aandragen van mogelijkheden voor jeugddiaconaat bij clubs en
verenigingen. Hiermee vanuit de bezinning de gemeente bewust maken
van haar diaconale roeping om te zien naar elkaar.
D.6.5

Kerstattenties

Iedere kerst worden de attenties rondgedeeld aan alleenstaanden, zieken
en ouderen (70+) om zo betrokkenheid te tonen. Daarnaast krijgt ook de
groep diaconale vrijwilligers een attentie om hen te bedanken voor hun werk
en inzet binnen de gemeente. De kerstattenties voor de ouderen worden
momenteel beschikbaar gesteld via de diaconie en worden meestal
rondgebracht door de (wijk)ouderling. Een duidelijke betrokkenheid vanuit
het diaconale werk kan zichtbaar worden gemaakt om ook als diaconie
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attenties rond te gaan brengen. In de verzorgingstehuizen wordt in
samenwerking met andere kerkelijke gemeenten aan de bewoners een
pakketje overhandigd. Ook hier kunnen diaken een rol in spelen. Om te laten
zien hoe mooi het is om anderen wat aan te bieden is het te overwegen om
het ronddelen van de attenties te gaan doen met de kinderen van de
kinderclubs.
Activiteiten die al plaatsvinden
Kerstattenties, boekje vrijwilligers.
Pakket in verzorgingstehuis.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Keuze maken of verder wordt gegaan met GZB boekje en deelname
diaconie bij rondbrengen.
Hoe om te gaan met pakket/attentie in verzorgingstehuis.
D.7
D.7.1

Financieel
Inleiding

Geld speelt een grote rol in ons leven. Geld en diaconie zijn van oudsher aan
elkaar verbonden. De eerste diakenen kregen nadrukkelijk de taak om zorg
te dragen voor de dagelijkse noden in materiële zin van de Griekssprekende
weduwen (Hand. 6).
Door onze diaconie is in het verleden een aanzienlijke reserve opgebouwd
aan liquide middelen. Daarnaast beschikt de diaconie over een kleine 30
hectare landbouwgronden gelegen in de polders rondom Sommelsdijk. Met
het oog op deze reserves en de diaconale noden, die er in de wereld om ons
heen zijn, is het financieel beleid gericht op het interen van het vermogen.
Het inteerbeleid de afgelopen 5 jaren was: minimaal € 5.000 interen per
jaar bij een rentepercentage op banktegoeden van 4%. Indien het
rentepercentage op banktegoeden lager dan 4% wordt, worden er geen
concessies gedaan qua uitgaven en wordt geaccepteerd dat het niveau van
interen hoger wordt dan € 5.000 per jaar. Dit beleid is vastgesteld voor 5
jaar en dient in 2015 opnieuw voor een nieuwe periode vastgesteld te
worden.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Contouren inteerbeleid opnieuw bepalen en inteerbeleid vaststellen voor
periode 2015-2019.
D.7.2

Prioriteitsstelling

Als college achten wij de diaconale zorgen van de plaatselijke gemeente als
onze eerste en belangrijkste taak. Dit heeft tot gevolg dat, indien er

juni 2016

72

bezuinigingen doorgevoerd dienen te worden, de diaconale zorgen van de
plaatselijke gemeente de hoogste prioriteit behouden.
D.7.3

Pachtinkomsten

Zoals reeds aangegeven beschikt de diaconie over een kleine 30 hectare
landbouwgrond, welke verpacht wordt. De diaconie streeft naar een
duurzame relatie met haar pachters. In de situatie dat de pachtprijs niet
door overheidswege vastgesteld wordt, zal een zakelijke pachtsom in
rekening gebracht worden. Qua vaststelling van de pachtsom laat het
college zich adviseren door het notariskantoor, waar ook de rentmeesterlijke
werkzaamheden ondergebracht zijn en agrarische makelaars uit het
werkgebied. In de komende beleidsperiode, zal zeer waarschijnlijk de
pachtwet herzien worden. De gevolgen van deze herziening voor het
pachtbeleid van de diaconie zijn nog niet te overzien. Indien de contouren
van de wet duidelijk zijn zal het college haar pachtbeleid opnieuw tegen het
voetlicht houden.
Indien de situatie zich voordoet dat de gronden opnieuw verpacht worden,
worden er voorwaarden gesteld aan de mogelijke pachters. Indien gewenst
kunnen deze voorwaarden opgevraagd worden bij de diaken welke de zorg
voor de landerijen tot zijn takenpakket heeft.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Op basis van herziening pachtwet opnieuw pachtbeleid diaconie opnieuw
vaststellen.
D.7.4

Strategie rendement liquide middelen

Het college belegt haar vermogen uitsluitend in laag-risicoproducten met
minimale beperkingen qua opeisbaarheid, om in geval van calamiteiten over
de nodige liquide middelen te kunnen beschikken. Dat door deze keuze het
verwachte rendement waarschijnlijk lager is, wordt geaccepteerd.
Activiteiten die al plaatsvinden
Geld beleggen in uitsluitend laag risico producten.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Contouren inteerbeleid opnieuw bepalen en vaststellen voor periode
2015-2019.
D.7.5

Geldleningen projecten

Het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) is een stichting die
probeert diaconale projecten in Nederland mogelijk te maken. Dit doen ze
door de diaconale projecten te koppelen van de plaatselijke diaconieën van
de Protestantse Kerk in Nederland. Er worden veel initiatieven genomen om
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diaconale projecten op te zetten. Het financieren is dikwijls moeilijk. De
initiatiefnemer kan PDKN vragen of zij de financiering wil verzorgen.
Deskundigen beoordelen of het project voldoet aan de doelstelling van PDKN
en toetsen de projecten op financiële haalbaarheid. Wanneer de financiering
wordt goedgekeurd gaat PDKN dit project presenteren bij de diaconieën. De
diaconie heeft momenteel een tweetal projecten die gesteund worden.
Feitelijk betreft dit het verstrekken van een lening tegen een onzakelijk
rentepercentage. De lening wordt in 20 jaar afgelost.
Activiteiten die al plaatsvinden
Steunen van een tweetal projecten via PDKN.
Beleidsdoelen voor de komende periode
Onderzoeken of het wenselijk is meerdere projecten te steunen
Vaststellen beleid ten aanzien van maximale hoogte bij te dragen
middelen (en daarmee evt. het aantal projecten).
D.7.6

Collectebeleid

De collectes in de eredienst vormen een belangrijke diaconale
inkomstenbron. In iedere kerkdienst wordt een diaconale collecte gehouden,
welke het karakter kan hebben van een doorzendcollecte of een collecte
voor algemene diaconale middelen. Hoewel het collecterooster jaarlijks
vastgesteld wordt door de kerkenraad, is het niet geheel statisch. Indien
gedurende de duur van het collecterooster calamiteiten optreden waardoor
diaconale zorgen ontstaan, kan hierop geanticipeerd worden. Het
anticiperen gebeurt door het laten vervallen van een collecte voor algemene
diaconale middelen ten gunste van een doelcollecte. Het besluit hiervoor
wordt genomen binnen het college, waarbij de meerderheid van stemmen
doorslaggevend is. De verantwoording van de opbrengsten van de collectes
vindt maandelijks plaats in de Zaaier.
D.7.7

Giftenbeleid

Het giftenbeleid van het college is te verdelen in twee categorieën, namelijk:
•
•

Vaste diaconale bijdrage, een aantal organisaties krijgt, los of hier
een verzoek van komt, een vaste bijdrage per jaar. Deze vaste
giften worden opgenomen in de jaarlijkse begroting;
Vrije giften, gedurende het jaar krijgt het college van meerdere
organisaties aanvragen voor giften. Deze aanvragen worden als
vast agendapunt op de vergaderingen van het college besproken en
indien gewenst gehonoreerd. De afweging van honoreren staat niet
los van het vastgestelde collecterooster en de lijst van de
organisaties die een vaste gift krijgt.
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D.8

Het College van diakenen

D.8.1

Samenstelling

Het College van diakenen wordt gevormd door alle diakenen van de
Hervormde Gemeente van Sommelsdijk bestaat uit zes diakenen. Het
College van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een
penningmeester aan. Het is nodig om binnen het College te komen tot een
evenwichtige spreiding van taken, hierbij rekening houdend met de
verschillende deskundigheden en talenten van alle broeders. In de eerste
plaats mag van de diakenen verlangd worden dat ieder zich zoveel mogelijk
inzet voor het diaconaat in de ruimste zin. Daarnaast is nodig dat met het
beleid van de diaconie wordt ingestemd en dat het door allen wordt
gedragen.
D.8.2

Taken

Het College heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële
en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale
dienst. Dit wordt gestalte gegeven door:
•

•

Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de
diaconale
begroting
en
de
diaconale
jaarrekening
in
overeenstemming met het bepaalde in Ordinantie 4-7-1 van de
Kerkorde.
Het zorgdragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale
arbeid van de gemeente. En verder heeft hij tot taak; het beheren
van de goederen van de diaconie.

Het College is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen,
kassen, fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.
Uitsluitend in zeer bijzonder gevallen kan het College van diakenen besluiten
diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk van de
gemeente.
De Diaconie van de Hervormde Gemeente van Sommelsdijk heeft
rechtspersoonlijkheid. Het College van diakenen is het bestuur van de
Diaconie.
De Hervormde Gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden
van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de
gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van
het college van diakenen samen.
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D.9
D.9.1

Tot slot
Totaaloverzicht beleidsdoelen

Het beleidsplan zoals in de vorige hoofdstukken omschreven en afgesloten
met opgesomde beleidsdoelen, maakt onderdeel uit van een jaarlijkse
evaluatie. Op dat moment worden de beleidsdoelen geagendeerd voor het
komende jaar.
Hieronder volgt een opsomming van alle eerdere genoemde beleidsdoelen,
gerangschikt per hoofdstuk c.q. paragraaf.
Overzicht beleidsdoelen 2015-2019
3. Diaconale
3.2. Zieken
zorg in de
gemeente

3.3. Ouderen e.a.
hulpbehoevenden

3.4. Jongeren

3.5. Mensen met
financiële problemen
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Onderzoeken of gemeenteleden die
ziek zijn de diaconale hulp of aandacht
krijgen die ze behoeven. Zo nodig deze
hulp (hulpvragen en hulp geven) voor
zieken inrichten.
Onderzoeken of diaconaal huisbezoek
nodig is om de benodigde zorg in de
gemeente te onderkennen.
Onderzoeken of de link diaconie en het
team van Psycho Pastorale Toerusting
(PPT) kan worden verbeterd.
Onderzoeken of aansluiting diaconie
met de vrijwillige thuiszorg (NPV)
opnieuw moet worden vorm gegeven.
Onderzoeken of er voldoende aandacht
is voor mantelzorgers en vrijwilligers.
Meer inzicht krijgen of ouderen de
diaconale hulp of aandacht krijgen die
ze behoeven.
Met Thuiszorginstelling Careyn
afspreken dat op diaconale hulp een
beroep kan worden gedaan, indien dat
door de verzorgers van Careyn wordt
geconstateerd binnen hun werkgebied.
Inzicht verkrijgen of jongeren
(diaconale) hulp nodig hebben.
Jongeren meer proberen te betrekken
in het (diaconale) vrijwilligerswerk
onder ouderen en jongeren.
Aansluiting zoeken bij het team
jeugdpastoraat, of contacten leggen en
onderhouden.
Onderzoeken of onze loketfunctie voor
financiële problemen goed
functioneert.
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3.6. Diaconaal (huis-)
bezoek

4. Diaconaat
in de
samenleving

4.2. Wmo

4.3. Nieuw
Rijsenburgh

4.4. Van WeelBethesda Ziekenhuis
4.5. Ikazia Ziekenhuis
4.6. Verslavingszorg
en overige
problematiek
4.7. Onderwijs
4.8. Lokale
samenwerking
diaconieën

5. Diaconaat
wereldwijd
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5.2. Noodhulp

Proberen een kader vast te leggen
(protocol/criterium) voor financiële
hulpverlening.
Het bezoeken van kerkradioluisteraars
verder afspreken en vastleggen.
Het bezoeken van gemeenteleden rond
overlijden verder afspreken en
vastleggen.
Met wijkouderling regelmatig
afstemmen welke gemeenteleden
mogelijk in aanmerking komen voor
diaconale zorg.
Bezinnen of deelname diaken aan het
huisbezoek met de wijkouderling een
goed middel is om diaconale zorg in
beeld te krijgen.
Ontwikkelingen m.b.t. de Wmo blijven
volgen en rol van de kerk hierin
bepalen.
Structureel overleg met de
Cliëntenraad.
Structureel overleg met teamleiders.
Het document Identiteitsbeleid moet
herzien worden en aangevuld worden
met een praktische uitwerking.
Komen tot een visie op samenwerking
met de Commissie Reformatorische
Woonzorg.
Actieve betrokkenheid bij
ontwikkelingen binnen het ziekenhuis
en CuraMare.
Actieve betrokkenheid bij
ontwikkelingen binnen het ziekenhuis
en CuraMare.
Bezinning betrokkenheid bij het Ikazia
Ziekenhuis.
Verkrijgen van meer kennis en inzicht
wanneer diaconie kan helpen bij
verslavingsproblemen en
relatieproblemen.
Bezinning op betrokkenheid op de
onderwijsinstellingen.
Bezinning op de toekomst van het
Interkerkelijk Samenwerkingsverband
Diaconieën op Goeree-Overflakkee.
Bezinning of de toekomst/opvolging
van het Streekverband Hervormde
Diaconieën Goeree-Overflakkee.
Concreet de nood, ook verborgen
nood, opzoeken, volgen en deze ook
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5.3. Langdurige
betrokkenheid –
Oekraïne

5.3. Langdurige
betrokkenheid –
Roemenië

5.3. Langdurige
betrokkenheid –
Stichting HOP

6. Eredienst

5.3. Langdurige
betrokkenheid –
Overig
6.4. Gebeden
6.5. Rondom de
verkondiging

7. Gemeenteopbouw

juni 2016

7.2. Commissies

onder de aandacht van de gemeente
brengen: geven van informatie en
voorlichting en collecteruimte vrij
houden.
Gemeenteleden vragen (noodhulp)projecten aan te dragen. Dit
stimuleert de betrokkenheid.
Gemeenteleden in het buitenland
regelmatig benaderen om te kijken
welke hulp geboden kan worden.
Contacten Sandor, Gabor en Katko
onderhouden en samenbundelen.
Contacten met gemeenten in
Nederland, werkzaam in dezelfde
projecten onderhouden en verstevigen.
Duidelijke keuzes maken in de te
ondersteunen projecten; goed inzicht
in nood en verantwoording.
Onderzoeken op welke wijze we ook
binnen het kindertehuis de
betrokkenheid kunnen vergroten.
Handhaven bestaande betrokkenheid.
Onderzoeken op welke wijze de
gemeente betrokken kan worden in
woord en daad. Hierbij wel voorkomen
dat er geen versnippering plaatsvindt
in hulpverlening Oost-Europa, m.a.w.
ook hier keuze maken in waar de
aandacht daadwerkelijk op gericht
gaat/blijft worden.
Handhaven betrokkenheid met de
stichting. Eventueel jaarlijks/of vaker
contact met bestuur om eventuele
hulpvraag te kunnen beantwoorden.
Geven van voorlichting binnen de
gemeente over diaconaal werk en wat
de diaconie daarin kan betekenen.
Diaconale aspect in voorbede
verhogen.
Hoe anticiperen op daling gebruik
kerkradio (financieel en praktisch)?
Hoe “thuisgemeente” in het vizier
behouden?
Onderzoeken en vormgeven op welke
wijze de diaconie, naast de
beleidsmatige/bestuurlijke taken ook
haar diaconale taak vorm kan geven in
de commissies.
Onderzoeken in welke commissies
zitting daadwerkelijk
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7.3. Publicatie en
voorlichting

7.4.
Clubs/verenigingen

7.5. Kerstattenties

8. Financieel

8.1. Inleiding

8.3. Pachtinkomsten

8.4. Strategie
rendement liquide
middelen
8.5. Geldleningen
projecten

D.9.2

nodig/noodzakelijk is. Om daarmee
ook de beschikbare tijd zo goed
mogelijk in te kunnen zetten.
Website en Ichthus nog meer gaan
gebruiken voor publicatie en
voorlichting over diaconaal werk met
als doel de gemeenteleden handvatten
te bieden zelf aan de slag te gaan.
Optie: iedere Ichthus tenminste 1
diaconaal artikel en website goed upto-date houden, max. 2 maanden
dezelfde hoofdtekst?
Aandragen van mogelijkheden voor
jeugddiaconaat bij clubs en
verenigingen. Hiermee vanuit de
bezinning de gemeente bewust maken
van haar diaconale roeping om te zien
naar elkaar.
Keuze maken of verder wordt gegaan
met GZB boekje en deelname diaconie
bij rondbrengen.
Hoe om te gaan met pakket/attentie in
verzorgingstehuis.
Contouren inteerbeleid opnieuw
bepalen en inteerbeleid vaststellen
voor periode 2015-2019.
Op basis van herziening pachtwet
opnieuw pachtbeleid diaconie opnieuw
vaststellen.
Contouren inteerbeleid opnieuw
bepalen en vaststellen voor periode
2015-2019.
Onderzoeken of het wenselijk is
meerdere projecten te steunen.
Vaststellen beleid ten aanzien van
maximale hoogte bij te dragen
middelen (en daarmee evt. het aantal
projecten).

Afsluiting

Zo ligt er werk te wachten. Hoogste prioriteit mag zijn ons gebed, dat
jongere en oudere gemeenteleden en rand- en onkerkelijke in onze
omgeving geraakt worden door het Evangelie.
We mogen de Heere danken voor Zijn zegeningen die Hij geeft. Daarnaast
dienen wij elkaar te stimuleren in het bidden voor de opbouw van Gods
Koninkrijk. Bidden om inzicht te krijgen in de nood van deze wereld en wat
wij daarin kunnen en mogen doen.
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Als diaconie, maar vooral ook als gehele gemeente:
Samen gemeente van God zijn!
De Heere zegene ons werk.
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Bijlage E.
E.1

Jeugdbeleidsplan 2016-2020

Voorwoord

We zijn een gemeente, die gezegend is met veel jeugd. Dit schept een
verantwoordelijkheid om ze erbij te houden o.a. door onderwijs in de leer,
aandacht in de prediking en tijdig signaleren wanneer ze van de gemeente
dreigen te vervreemden. Tegelijkertijd kunnen ze ook voluit worden
ingeschakeld bij activiteiten, wat de betrokkenheid verhoogt.
Het jeugdbeleidsplan beoogt invulling te geven aan bovengenoemde
verantwoordelijkheid en de onderlinge betrokkenheid door beleidslijnen vast
te leggen als richtlijn waarbinnen het jeugdwerk kan functioneren.
Dit jeugdbeleidsplan is onderdeel van het algemene beleidsplan 2016 –
2020, waarbij het jeugdbeleidsplan zich uiteraard toespitst op het jeugdwerk
binnen onze gemeente.
In het algemeen beleidsplan staat: “De missie van de gemeente heeft alles
te maken met de opdracht die de Heere Jezus aan ons geeft en raakt daarom
alle facetten van het gemeenteleven.” Vanuit Johannes 17 wordt dit
uitgewerkt. Ook dit jeugdbeleidsplan moet vanuit dat gezichtspunt worden
gelezen.
In 2015 zijn de zgn. Groeitermen in onze gemeente geïntroduceerd, als
uitwerking van het vorige jeugdbeleidsplan. Specifiek is gekeken naar welke
kennis, vaardigheden en ervaringen per leeftijdsgroep we willen meegeven
aan de jongeren. Er zijn een achttal onderwerpen benoemd die de komende
jaren nader worden uitgewerkt. Deze groeitermen beogen ook een stuk
duidelijkheid te geven aan de jeugdwerkers.
Voor het jeugdwerk zijn een jeugdouderling en een jeugddiaken aangesteld.
E.2

Missie

In het jeugdwerk gaat het erom dat jongeren burgers zijn of worden van
het Koninkrijk van onze Heere Jezus Christus. De activiteiten binnen het
jeugdwerk moeten er aan bijdragen dat de jongeren een sterke(re) relatie
krijgen met onze Heere Jezus Christus in de hemel, met elkaar en ook met
ouderen van de gemeente. Deze jongeren dienen zich te kenmerken door
God lief te hebben boven alles en hun naaste als zichzelf (zie Markus 12 vers
30 en 31)
Het jeugdwerk dient de jongeren te inspireren met de inhoud van het
evangelie van onze Heere Jezus Christus en dit relevant te laten zijn in hun

juni 2016

81

leefwereld opdat zij op een getuigende manier hun plaats leren innemen in
kerk en maatschappij.
De geformuleerde missie stelt ook “eisen” aan de leidinggevenden binnen
het jeugdwerk.
Van belang voor het goed functioneren van het jeugdwerk is dat ook de
leidinggevenden een levende relatie met onze Heere Jezus Christus hebben
en zich ook onderling verbonden weten.
Er moet ruimte worden gemaakt voor zowel persoonlijke momenten van
bezinning als momenten waarop we als leidinggevenden met elkaar in gebed
gaan voor onze jongeren en ons samen bezinnen op Gods Woord.
E.3

Visie

Jongeren zijn een wezenlijk onderdeel van de gemeente en zijn aan de
gemeente gegeven en toegevoegd middels opname in het verbond waarvan
de doop een teken en zegel is. Daarom weten we ons als gemeente
geroepen werk te maken van jongeren. Er ligt een verantwoordelijkheid in
de gemeente om onze jongeren in te wijden en in te leiden in het leven met
de Heere Jezus Christus en om deel te blijven uitmaken van de gemeente
van God.
De doop laat ook zien dat jongeren mensen zijn in een dubbelpositie. In hun
relatie tot God zijn ze kinderen van de toorn (net als hun ouders afgedwaald,
ongehoorzaam en zondaar) en kinderen van het verbond (God wendt Zich
toch naar hen toe en verbindt Zich, door het werk van Christus met hen).
Daarom worden kinderen, tieners en jongeren opgeroepen hun leven in te
richten overeenkomstig de wil van de hemelse Vader (bekering, overgave,
toewijding, volharding). In de Heilige Doop laat God Zijn verbondsmatig
handelen met ouders en kinderen zien, zoals wordt verwoord in vraag en
antwoord 74 van de Heidelbergse Catechismus.
Vanuit deze visie hanteren we onderstaande uitgangspunten voor Bijbels
jeugdwerk.
Een liefdevolle relatie als uitgangspunt (1 Joh. 4:19), éénzijdig in aanvang,
tweezijdig in uitwerking
Het relationele aspect is het uitgangspunt om naar jongeren te kijken in het
jeugdwerk. Hierbij is de liefde de belangrijkste drijfveer, gebaseerd op Gods
liefde, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Joh. 4:19-21) en wij Hem
mogen beantwoorden door Jezus Christus.
Liefde leidt tot bewogenheid, bewogenheid leidt tot beweging (Joh. 3:16)
In het jeugdwerk mogen we steeds getuigen van Gods liefde als basis van
zijn bewogenheid voor de wereld. Deze bewogenheid voor de wereld leidt
tot beweging door het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld, “opdat ieder
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Deze
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liefde, deze bewogenheid en deze beweging zijn uitgangspunten en
voorbeeld in het jeugdwerk.
Verbond als de relatie bij uitstek
Het verbond dat God met zijn volk Israël is aangegaan en zoals dat ook
gestalte krijgt in de kerk der eeuwen en in het leven van ieder lid van deze
kerk, is dé relatie bij uitstek. In het licht van dat verbond willen we ons werk
doen en naar onze jongeren kijken. Wetend dat God onze jongeren en ons
eerst heeft liefgehad, mogen we samen met onze jongeren alles in het werk
stellen om deze liefde te beantwoorden, richting God, richting elkaar en
richting de wereld. We weten echter ook dat de werkelijkheid anders is.
De relaties onderling zijn door de zonde vaak zo verziekt en verzakelijkt dat
de liefde ver te zoeken is. En in onze relatie met God moeten we steeds
weer belijden dat we uit ons zelf de liefde van God niet kunnen
beantwoorden, maar daarbij steeds de kracht van de Heere Jezus door de
Heilige Geest nodig hebben. Toch mogen we blijven vertrouwen dat God,
ondanks ons, door Jezus Christus zijn relatie met ons wil vernieuwen en in
stand wil houden.
Niet zomaar een relatie, maar een Vader-kind relatie
De diepte van de relatie die God met ons als mensen wil aangaan is niet
zomaar een relatie van wederzijdse afhankelijkheid. Zeker omdat we weten
dat de mens door bewust te zondigen de relatie met God verbroken heeft.
Het beeld van een Vader-kind relatie benadert deze relatie het best. Maar
dan geen aardse, zondige vader met al zijn gebreken, maar de hemelse
Vader die niets liever wil dan zijn kinderen bij zich thuis hebben. Ons
menselijk voorstellingsvermogen en ons menselijk denkvermogen schieten
te kort om de wijze waarop God zijn Vaderschap richting ons vorm wil geven,
woorden te geven. Het Vaderschap van God veronderstelt een kindschap
van de mens. Langs diverse manieren krijgt dit kind-van-God zijn gestalte
en komen verschillende aspecten van de relatie van God met ons naar
voren:
•
Vanuit de schepping. Krachtens de schepping zijn we allemaal kind van
God, want Adam is Gods zoon (Luk. 3:88). God onderhoud ons in de
schepping.
•
Vanuit het verbond. Krachtens het verbond zijn alle leden van het
verbond kind van God, op een andere manier dan alleen krachtens de
schepping, want Israël is Gods zoon. God laat zijn trouw zien door de
geschiedenis heen.
•
Vanuit de verzoening. Alleen door het geloof in Christus – alleen omwille
van de Persoon en het werk van Christus zijn we kind van God. God is
een verzoenend God voor eenieder die zich bekeert tot Hem.
Deze Vader-kind relatie is geen individueel gebeuren. Juist deze Vader-kind
relatie wijst op alle anderen die ook kind van de Vader zijn. We staan samen
met de ander voor het aangezicht van God (coram Deo).
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Niet zomaar een relatie, maar een Meester-leerling relatie
Een andere manier om de relatie tussen God en mens woorden te geven is
de relatie
Meester-leerling zoals deze ook vorm krijgt in de relatie tussen Jezus en zijn
discipelen. Bij het discipelschap komen de aspecten van ontwikkeling,
navolging, gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid aan de orde. In de
relatie die God met ons als mensen wil hebben, maakt Hij volledig gebruik
van onze menselijke mogelijkheden in denken, voelen en willen. Hij schakelt
ons in hoewel Hij uiteraard hier niet afhankelijk van is. Hier ligt dan ook een
grote verantwoordelijkheid voor ons als organisatie. Begeleiden tot en in
discipelschap legt nadruk op de aspecten van ontwikkeling, navolging,
gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid. Discipel zijn van Jezus betekent
dat we gedwongen worden door de ogen van Jezus de ander te zien en dan
ook met ontferming bewogen raken. Het discipelschap van Jezus Christus
gaat gepaard met “de spanning en de vreugde” van wedergeboorte,
bekering, heiliging, en gezonden-zijn-in-de-wereld. Een goede begeleiding
hierbij voor onze kinderen, tieners en jongeren is van groot belang. Relaties
van mensen die in een kring van verbondenheid om de jongeren heen staan,
zijn uiteindelijk geen doel in zich, maar een zeer belangrijk middel om te
verwijzen naar dé relatie bij uitstek die God met ons wil aangaan.
Niet zomaar een relatie, maar we zijn woning van de Geest
We mogen weten dat God in Zijn relatie heel dichtbij ons komt door de
Heilige Geest. De Geest wil zelfs in ons wonen. “De Geest is onze inwendige
leermeester” heeft Calvijn gezegd. Dit geldt ook of misschien wel juist voor
onze jongeren die in ontwikkeling zijn (“De Geest Zelf getuigt met onze
geest, dat wij kinderen van God zijn” Rom. 8:16)
De bewogenheid van de Vader: ook buitenshuis
Uit de gelijkenis van de verloren zoon (Luk. 15: 11-32) blijkt dat de beide
zonen van de Vader aanspreekbaar zijn op het kinderschap: ‘thuiswonend’
en ‘uitwonend’. Ook voor ‘uitwonende’ kinderen is er altijd een weg terug.
Daarnaast betekent binnen het huis zijn niet per definitie dat je ‘binnen’
bent. In het jeugdwerk mogen we de bewogenheid van de Vader als
uitgangspunt en als inspirerend voorbeeld zien. De Vader wil door zijn
bewogenheid:
•
uitwonenden in beweging zetten om thuis te komen voor verzoening;
•
thuiswonenden die dreigen naar buiten te gaan in een liefdevolle
beweging thuis houden;
•
thuiswonenden in beweging zetten om het thuis zijn te vieren;
•
thuiswonenden in beweging zetten om uitwonenden thuis uit te nodigen.
Dit geeft een belangrijke dubbele verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk:
binnen en buiten de gemeente.
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E.4

Doelstellingen

Om invulling te geven aan de geformuleerde missie zijn de doelstellingen
geformuleerd voor ons jeugdwerk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevorderen van geloofsoverdracht en kennisoverdracht.
De jongeren laten beleven dat ze een levend onderdeel zijn van de
gemeente, ook tijdens de erediensten.
Stimuleren betrokkenheid gemeente/ouders op het jeugdwerk.
Het jeugdwerk laten aansluiten op de beleving en/of behoefte van de
jongeren.
Werken aan relaties met jongeren.
Het laten aansluiten van de geloofsbeleving op de andere dagen van de
week met die op Zondag.
Leidinggevenden
zijn
een
voorbeeld
voor
de
jongeren
(identificatiefiguur)
Stimuleren betrokkenheid van de leidinggevenden op de jongeren en op
elkaar.
Het jeugdwerk “aantrekkelijk” laten zijn voor randkerkelijke jongeren.
Zorgen voor zinvolle vrijetijdsbesteding.

Binnen het jeugdwerk wordt op verschillende manieren invulling gegeven
aan elk van bovengenoemde doelstellingen. Met de uitwerking van de
“Groeitermen” wil de jeugdraad hier een nadere invulling aan geven.
Verslavingsproblematiek
Het eiland Goeree-Overflakkee staat helaas bekend om het vele drank- en
drugsgebruik onder jongeren. De kerkenraad heeft de jeugdraad expliciet
gevraag om permanent aandacht te hebben voor dit probleem en
daarbinnen zorg te dragen voor onze jongeren.
Bezinning problematiek 17+
Jongeren dreigen vroegtijdig af te haken. We moeten ons er blijvend op
bezinnen hoe wij de jongeren voor de kerk kunnen behouden.
Evaluatie jeugdwerk
Doorlopend.
E.5

Organisatie

Ten behoeve van het jeugdwerk heeft de kerkenraad een “Jeugdraad”
ingesteld. Bij deze organisatievorm, die in dit hoofdstuk verder wordt
uitgewerkt, zijn de volgende uitgangspunten van belang:
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•
•

•
•

De kerkenraad is te allen tijde (beleidsmatig) eindverantwoordelijk voor
het jeugdwerk.
Binnen het jeugdwerk kennen we acht aandachtsgebieden/ werkvelden:
catechese, zondagschool, clubs (waaronder kinder- en tienerclubs, JV),
jeugdpastoraat, evangelisatiecommissie (VBF), crèche/Opstap, TOPavonden en contact met scholen.
Voor elk van die aandachtsgebieden is een ambtsdrager
verantwoordelijk (gedelegeerd door de kerkenraad).
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de jeugdraad wordt gevormd door de
jeugdouderling, de jeugddiaken en de secretaris/ penningmeester.

E.5.1

Taakomschrijving Kerkenraad

De kerkenraad is als (eind)verantwoordelijke voorwaardenscheppend en
zorgt daarbij voor:
•
een vastgesteld beleidsplan
•
voldoende financiële middelen
•
voldoende beschikbare en geschikte ruimtes
Daarbij toont de kerkenraad betrokkenheid door bijvoorbeeld het bezoeken
van activiteiten en persoonlijk contact met jeugd en leidinggevenden.
E.5.2

Taakomschrijving Jeugdraad

De Jeugdraad is een adviserend en uitvoerend orgaan voor de kerkenraad.
Deze commissie wordt gevormd door de verantwoordelijke ambtsdragers
aangevuld met een aantal andere ‘jeugdwerkers’ en staat onder leiding van
een voorzitter (de jeugdouderling).
De samenstelling ziet er als volgt uit: Predikant, jeugdouderling,
jeugddiaken, evangelisatieouderling en vertegenwoordiger(s) van de
Zondagsschool, de kinder- en tienerclubs en de JV (2, waaronder de JV
voorzitter). Hiermee bestaat de commissie uit 9 personen.
De Jeugdraad kan bepaalde taken delegeren aan door haar ingestelde
commissies of werkgroepen. Bovendien hebben de verschillende soorten
jeugdwerk hun eigen teams die teamvergaderingen houden.
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De Jeugdraad heeft specifieke taken als adviesorgaan en uitvoerend orgaan.
Deze taken worden als volgt geformuleerd:
De Jeugdraad als adviesorgaan:
•
adviseert de kerkenraad inzake het beleid voor het jeugdwerk;
•
signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor
aan te dragen;
•
stelt een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het college
van kerkrentmeesters.
De
•
•
•
•
•
•
•

Jeugdraad als uitvoerend orgaan draagt zorg voor:
het uitvoeren van het beleidsplan en groeitermen
het vormgeven van de inhoudelijke kwaliteit van het jeugdwerk
de begeleiding van de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk
de coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van
het jeugdwerk
het vervullen van ontstane vacatures binnen het jeugdwerk
de begeleiding en coaching van de vrijwilligers binnen het jeugdwerk
de toerusting van leidinggevenden

De Jeugdraad draagt zorg voor genoemde taken en is bevoegd binnen de
kaders van het jeugdbeleidsplan en algemene beleidsplan.De voorzitter van
de Jeugdraad legt verantwoording af in de kerkenraad.
De Jeugdraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
E.5.3

Taakomschrijving jeugdouderling

De jeugdouderling is primair verantwoordelijk voor de pastorale vorming in
het jeugdwerk.
Wat is pastorale vorming in het jeugdwerk?
Kinderen en jongeren leren wie God is voor ons en hoe Hij wil dat wij met
Hem omgaan in geloof en bekering. Hun leren hoe zij naar Gods geboden
en beloften kunnen omgaan met zichzelf, met elkaar en met de schepping.
Dit door samen bijbellezen en bidden en door voorbeeld te zijn voor elkaar
in houding en gedrag. Het geleerde vormt de basis voor de diaconale en
missionaire houding van de jeugd.
Dit is geen taak van alleen een jeugdouderling, maar hij wordt daarin
“ondersteund” door leidinggevenden binnen het jeugdwerk.
De jeugdouderling heeft de volgende specifieke taken:
•
Draagt zorg voor pastorale bewustwording binnen het jeugdwerk. (Dit
kan zoveel mogelijk binnen de bestaande structuren binnen de
gemeente.)
•
Voorzitter Jeugdraad.
•
Legt verantwoording af in de kerkenraad.
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•
•
•
•

Fungeert als aanspreekpunt binnen het jeugdwerk, zowel voor de
gemeente als voor de kerkenraad, maar ook als aanspreekpunt vanuit
de kerkenraad voor de jeugdwerkers.
Heeft specifiek aandacht voor jongeren in moeilijke situaties en
pastoraat onder jongeren die vallen buiten de leeftijdsdoelgroep van het
jeugdpastoraat.
Is aanspreekpunt voor het JV-bestuur en woont indien gewenst ook
vergaderingen bij.
Draagt samen met jeugddiaken zorg voor toerusting/coaching
leidinggevenden. Hiervoor is nodig de clubs minimaal 1 keer per jaar te
bezoeken en een activiteit bij te wonen. Elke jeugdambtsdrager kan dan
1 tienerclub en 2 kinderclubs voor zijn rekening nemen.

E.5.4

Taakomschrijving jeugddiaken

De jeugddiaken is primair verantwoordelijk voor de diaconale vorming in het
jeugdwerk.
Wat is diaconale vorming in het jeugdwerk?
Kinderen en jongeren leren hoe God speciaal omziet naar de zwaksten in de
gemeente en (wereld)samenleving, in barmhartigheid en gerechtigheid.
Hun leren wie de zwaksten zijn in de gemeente en in de wereld. Dit door het
persoonlijk ontmoeten van deze mensen. Hun leren hoe zij met hen
verbonden kunnen zijn in houding en gedrag. Hun leren hoe zij zelf kunnen
deelnemen en bijdragen aan het diaconale leven van de gemeente.
Dit is geen taak van alleen een jeugddiaken, maar hij wordt daarin
“ondersteund” door leidinggevenden binnen het jeugdwerk.
De jeugddiaken heeft de volgende specifieke taken:
•
Draagt zorg voor diaconale bewustwording binnen het jeugdwerk. (Dit
kan zoveel mogelijk binnen de bestaande structuren binnen de
gemeente.)
•
Draagt zorg voor de financiën.
•
Geeft leiding aan diaconale projecten binnen het jeugdwerk.
•
Draagt zorg voor bezinning op de verslavingsproblematiek
•
Toont betrokkenheid door een aantal keer per jaar een JV-avond te
bezoeken.
•
Zorgt dat de leiding van de kinder- en tienerclubs tezamen minimaal 2
keer per jaar bij elkaar komen voor nadere afstemming tussen de clubs.
•
Draagt samen met jeugdouderling zorg voor toerusting/coaching
leidinggevenden. Hiervoor is nodig de clubs minimaal 1 keer per jaar te
bezoeken en een activiteit bij te wonen.
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E.5.5

Taakomschrijving evangelisatieouderling

De evangelisatieouderling draagt bij aan de missionaire vorming in het
jeugdwerk.
De Evangelisatiecommissie en de Vakantie Bijbel Feestcommissie zijn aparte
commissies die onder leiding staan van de evangelisatieouderling. Er zijn
diverse raakvlakken tussen de VBF-commissie en het “algemene”
jeugdwerk. Daarom is het ook noodzakelijk dat deze ouderling zitting heeft
in de Jeugdraad.
Voor de Evangelisatiecommissie is er de taak om de randkerkelijke en
buitenkerkelijke jeugd te proberen te bereiken met het Woord. Deze
doelstelling staat nog niet direct vooraan in het algemene jeugdbeleid, maar
is voor de Evangelisatiecommissie een prioriteit.
De VBF-commissie functioneert zelfstandig omdat er sprake is van een
afgebakende activiteit en een vast tijdstip. De Evangelisatieouderling dient
als intermediair tussen Jeugdraad en de VBF-commissie wat uitwisseling van
informatie betreft. Verder is het een doelstelling van de commissie om
deelnemers van VBF te betrekken bij andere facetten van onze gemeente
zoals club en zondagsschool.
Naast bovengenoemde beschrijving heeft de evangelisatieouderling geen
specifieke taken binnen de Jeugdraad.
E.5.6

Taakomschrijving secretariaat

Een van de leden van de jeugdraad is secretaris. Dat houdt in ieder geval
de volgende taken in:
•
Contactpersoon voor de HGJB.
•
Zorgdragen voor verslaglegging bijeenkomst(en).
•
In samenwerking met kerkelijk bureau zorgdragen voor jaarlijkse
ledenlijsten, opgesplitst per club/vereniging.
•
Overige administratieve ondersteuning.
E.5.7

Beschrijving werkvelden

De verantwoordelijkheden voor de acht werkvelden kunnen als volgt worden
verdeeld:
•
De predikant is verantwoordelijk voor de catechese en wordt hierbij
ondersteund door de pastoraal medewerker.
•
De evangelisatieouderling is verantwoordelijk voor de aansturing van de
evangelisatiecommissie en in het bijzonder de VBF-commissie.
•
De jeugdouderling geeft leiding aan het jeugdpastoraatteam.
•
De jeugddiaken en jeugdouderling zijn samen verantwoordelijk voor de
overige werkvelden en geven daar leiding aan.

juni 2016

89

Aanvullend dient het volgende te worden opgemerkt:
•
Het contact met scholen is tot op heden een niet onderkend en
ontwikkeld aandachtsgebied, maar wordt wel belangrijk geacht.
Bij
•
•
•
•
•
•
•

de “bemensing” van het jeugdwerk moet gedacht worden aan:
Leidinggevenden kinder- en tienerclubs: 25 personen
JV bestuur: 6 personen
TOP team: 8 personen
JP-team: 10 personen
Opstap/crèche: 8 personen
Zondagsschool: ca. 12 personen
Aantal jongeren tussen 8 en 20 jaar: ca. 225, waarvan ca.120 actief.

E.6
E.6.1

Beschrijving huidige situatie
Catechese

Voor de jongeren van het voortgezet onderwijs wordt catechese gegeven
door de dominee en pastoraal medewerker. Zij hebben bij de invulling van
de catechisatie afstemming met de jeugdouderling. Voor de kinderen die
met kerstfeest de zondagsschool verlaten is er vanaf januari een extra
catechisatiegroep.
E.6.2

Zondagsschool

Zondagsschool dient het voorportaal van de catechese te zijn. Op een wijze
behorend bij het jeugdwerk, meestal in verhaalvorm, wordt de Bijbel verteld
en verwerkt. In de oudste groep ligt meer nadruk op het kennisaspect, door
bijv. in de verwerking aan te sluiten bij de prediking uit de Catechismus.
Leidraad bij de vertelling is het blad van de Herv. Zondagsscholenbond op
gereformeerde grondslag.
De zondagsschool komt op zondagmiddag bijeen, verdeeld in drie groepen
qua leeftijd en gerelateerd aan de indeling op de basisschool. Een moment
waarop de zondagsschool zichtbaar naar buiten treedt is de traditionele
kerstviering (meestal) op de 2e kerstdag ’s morgens in de kerk. Bij deze
gelegenheid wordt afscheid genomen van hen die vanwege leeftijd en/of
voltooien van de basisschool de zondagsschool verlaten en doorstromen
naar de “gewone catechese”. Het Paasfeest en het Pinksterfeest worden
afwisselend gevierd in “Vita Nova”.
E.6.3

Clubwerk -16

Voor het clubwerk –16 is de volgende onderverdeling aangebracht:
a) Tienerclub 12+ (doelgroep: jongeren klas 1 en 2 voortgezet onderwijs)
b) Tienerclub 14+ (doelgroep: jongeren klas 3 en 4 voortgezet onderwijs)
c) Meisjesclub “Tabitha” (doelgroep: groep 5/6 basisonderwijs)
juni 2016

90

d) Meisjesclub “Rebecca” (doelgroep: groep 7/8 basisonderwijs)
e) Jongensclub “Benjamin” (doelgroep: groep 5/6 basisonderwijs)
f) Jongensclub “Ruben” (doelgroep: groep 7/8 basisonderwijs)
De leden van de kinderclubs in de basisschoolleeftijd (groep c t/m f) worden
gevormd door Bijbelverhalen aangegeven in de HGJB-materialen. De
cluburen worden verder gevuld met zingen, verwerking van het vertelde
verhaal en spel of creatief werk. Uiteraard is dit toegesneden op het niveau
van de clubleden en heeft ook het met elkaar doen en leren omgaan een
belangrijke rol. Voor de leiding is hierin een belangrijke taak weggelegd bij
het onderwijs van de kerk aan de kinderen.
De Tienerclubs (groep a en b) kennen een wat andere vorm van werken,
meer toegespitst op het zelfstandig denken over vragen wat betreft geloof
en samenleving. Gebruik wordt gemaakt van de HGJB-materialen. Zeker in
de leeftijd tussen kind en volwassen zijn, waarin vele zekerheden wegvallen,
is begeleiding hard nodig. Van de leiding wordt openheid en een eerlijk
omgaan met vragen gevergd, maar ook het alert zijn op het geven van
bijbels gefundeerde antwoorden in het zoeken naar houvast. Heel belangrijk
is het groepsaspect in de eigen beeldvorming van de tiener door onderlinge
omgang en uitstraling. Jaarlijks worden de zgn. TOV-avonden bezocht.
E.6.4

Jeugdvereniging “Tolle Lege”

Op zondagavond komen jongeren van zestien jaar en ouder bijeen om een
onderwerp vanuit een Bijbelgedeelte of van actueel karakter te bespreken.
Eén of meerdere leden bereiden zich vooraf hierop voor ter inleiding bij de
overige leden. Bespreking hiervan heeft tot doel duidelijk te maken hoe wij
dagelijks vanuit Gods Woord moeten en kunnen leven. Het bespreekbaar
maken van geloofsvragen mag dienen tot groei naar de geestelijke
volwassenheid en verkrijgen van geestelijke weerbaarheid met name in de
samenleving. Daarnaast is er regelmatig ook een ontspannen avond tot
versteviging van de onderlinge band. Eenmaal per jaar wordt een
Pinksterweekend georganiseerd. De JV heeft een eigen reglement met een
gekozen bestuur en legt verantwoording af in de Jeugdraad. De
verenigingsavonden worden een aantal keren in het seizoen bezocht door
de (jeugd)ambtsdragers.
Aan de JV is een coach verbonden. Deze rol kan ook ingevuld worden door
de voorzitter
E.6.5

Jeugdpastoraat

Sinds september 2005 wordt binnen onze gemeente invulling gegeven aan
Jeugdpastoraat. De werkwijze is vastgelegd in de ”Notitie Jeugdpastoraat”
van 19 februari 2005.
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Voor het Jeugdpastoraat is een JeugdPastoraatTeam (JPT) in het leven
geroepen.
Doelgroep zijn alle jongeren in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar (ook gebaseerd
op schooljaren).
Deze jongeren worden 2 maal per jaar bezocht door een lid van het JPT.
E.6.6

Crèche / Opstap

Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar is er de mogelijkheid voor kinderoppas
tijdens de erediensten. Sinds januari 2016 is er voor de groep van 3 en 4
jarigen “Opstap”. Doel hiervan is de kinderen voorbereiden op het bezoeken
van de erediensten met behulp van HGJB-materialen. Deze groeiplek zal in
de komende jaren worden doorontwikkeld.
E.6.7

TOP (Tiener Ontmoeting Plaats)

Sinds 2015 wordt ongeveer 5 keer per jaar een TOP-avond georganiseerd
voor de tieners van het voortgezet onderwijs. Deze avonden hebben en
ontspannen karakter en staan bij uitstek open voor deelname van buitenaf.
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Bijlage F.

Groeitermen

Een uitwerking van het jeugdbeleidsplan van de Hervormde Gemeente
Sommelsdijk (Versie 23-12-2014)
F.1

Voorwoord

Voor u ligt een nieuwe uitwerking van het jeugdbeleidsplan. Dit document
moet worden gezien als een handreiking en handvat voor de jeugdwerker.
Onderstaand leest u de ontwikkeling en uitleg hiervan.
F.1.1

Aanleiding

In verband met het aflopen van het Jeugdbeleidsplan is door de jeugdraad,
in overleg met de kerkenraad, aan de HGJB gevraagd om te adviseren over
een nieuw beleidsplan. In dat verband heeft op 19 november 2012 een
overleg met de jeugdwerkadviseur van de HGJB en de kerkenraad
plaatsgevonden. In dit overleg is gesproken over wat de opdracht van de
kerk ten aanzien van haar jongeren is. Daarbij is gekeken naar wat we een
jongere mee willen geven in het jeugdwerk van 0 tot 23 jaar. Hierbij is
gekeken naar drie items:
a. Kennis
b. Vaardigheden
c. Herinneringen/ ervaringen
Door de kerkenraad is een achttal onderwerpen benoemd die in dit verband
nader uitgewerkt kunnen worden:
1. Bidden
2. Bijbellezen en Bijbelkennis
3. Stille tijd
4. God is in ons midden
5. Psalmen leren
6. De leer van de kerk
7. Keuzes leren maken
8. Dienen
F.1.2

Uitwerking

Bovengenoemde punten 1 t/m 8 zijn door de JR verder opgepakt onder de
noemer ‘groeitermen’.
Binnen het jeugdwerk komen kinderen/jongeren op verschillende plekken
samen. Deze plekken noemen we ‘groeiplekken’. Te denken van hierbij aan
bijvoorbeeld crèche, zondagsschool, club, catechisatie, enz. Het ouderlijk
(t)huis ontbreekt zeker ook niet in deze rij. Met deze termen is verder
gewerkt.
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De resultaten van de uitwerking zijn per groeiterm verwerkt. De uitwerking
gaat uit van de volgende onderdelen:
Wat willen we dat een jongere heeft meegekregen aan kennis,
ervaring en vaardigheden?
Waar zou je dan vervolgens binnen de verschillende leeftijden de
nadruk op kunnen leggen, en op welke ‘groeiplek’?
F.1.3

Doel

Met de uitwerking van deze onderwerpen hopen we een duidelijke structuur
te brengen in wat er in het jeugdwerk wordt gedaan en op welke plaats dit
wordt aangeboden. Het geeft de jeugdwerker ook een duidelijk beeld wat
van hem of haar wordt verwacht en hoe hij of zij op deze manier concreet
mee mag werken aan de opbouw van Gods Koninkrijk.
F.2

Bidden

Wat beogen we? Of: Waartoe moet een 23-jarige in staat zijn?
Dat hij of zij heeft leren bidden, ook met en voor elkaar en ervaren heeft
dat dit nodig is voor een levende relatie met God.
Wat willen we dat hij/zij op ca. 23 jaar in hun rugzak heeft aan:
Kennis
o Hij/zij weet wat bidden is en welke gebedsvormen er zijn;
o Hij/zij weet hoe belangrijk het gebed is in de relatie met God en de
ander.
Vaardigheden
o Hij/zij heeft geleerd eerbiedig te zijn, kan gebedspunten bedenken
en mee bidden;
o Hij/zij kan luisteren naar anderen en hiervoor hardop in een groep
voor bidden, belijden en God de lof brengen (priester zijn voor de
ander);
o Hij/zij kan de verschillende gebedsvormen op het juiste moment
toepassen (loven, danken, schuld belijden, vraaggebed, voorbede
doen).
Ervaringen
o Hij/zij heeft ervaren dat gebed nodig is voor een levende relatie met
God;
o Hij/zij heeft ervaren dat er ook voor hem gebeden wordt;
o Hij/zij in de gemeente op allerlei manieren praktisch heeft geoefend
met gebed in voorbede, dankzegging, belijden en lofprijzen.
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Wat kunnen we op deze leeftijd doen?
Baby’s / peuters
0-3
Kleuters
4-6

Samen bidden.

Tieners
13-15

Leren hoe en wat bidden en danken is.
Weten wat ze kunnen bidden (punten),
zelf eenvoudig kunnen bidden.
Leren dat we middels gebed tot God
kunnen naderen, met verschillende
vormen van gebed. Dat ze ook voor
anderen kunnen bidden.
Vragen en verdriet mogen in gebed tot
God worden gebracht. Met en voor
elkaar bidden in een groep en 1 op 1.
Gebed is belangrijk in de relatie met
God. Voor en met elkaar bidden.

Jongeren
16-19

Jongere leert met en voor een groep te
bidden.

Jongvolwassenen
20-23

Bidden met en voor elkaar is belangrijk
voor gemeente zijn.

Kinderen
7-9

Tweens
10-12

F.3

En op welke
plekken vooral?
Thuis, crèche.
Zondagschool,
thuis, kerk
Zondagschool,
club, kerk, thuis.

Zondagschool,
club, kerk, thuis.
Catechisatie, club,
kerk, thuis,
jeugdpastoraat.
Catechisatie, JV,
Jeugdpastoraat,
thuis, kerk
JV, thuis, kerk.

Bijbellezen en Bijbelkennis

Wat beogen we? Of: Waartoe moet een 23-jarige in staat zijn?
Dat hij of zij de Bijbel heeft leren kennen als Gods Woord en hieruit kan
putten voor zijn of haar persoonlijke leven, maar ook voor anderen.
Wat willen we dat hij/zij op ca. 23 jaar in hun rugzak heeft aan:
Kennis
o Hij/zij weet dat de Bijbel Gods woord is en dat God zich bekend
maakt door middel van de Bijbel;
o Hij/zij weet dat het persoonlijk Bijbel lezen onmisbaar is voor zijn of
haar relatie met God;
o Hij/zij is thuis in de Bijbel en weet waar welke geschiedenissen te
vinden zijn;
o Hij/zij de inhoud van Bijbelboeken kent en de daarin vermelde
geschiedenissen, en hoe hij er in moet lezen.
Vaardigheden
o Hij/zij heeft leren luisteren naar de Bijbel en er een boodschap uit
kan halen;
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o
o
o

Hij/zij zelfstandig kan Bijbellezen, Bijbelstudie doen en vragen
stellen aan de tekst;
Hij/zij Bijbelgedeelten kan toepassen op allerlei situaties en/of
thema’s en in staat is om persoonlijk van Bijbelteksten te leren;
Hij/zij zijn of haar Bijbelkennis kan delen met anderen.

Ervaringen
o Hij/zij heeft ervaren dat God zich via de Bijbel laat kennen;
o Hij/zij ervaart dat God tot ons spreekt door middel van de Bijbel en
dat Hij een concrete boodschap voor ons heeft;
o Hij/zij heeft ervaren dat de Bijbel alles te maken heeft met zijn eigen
leven;
o Hij/zij de rijkdom heeft ervaren van het delen van kennis en troost
van de Bijbel met anderen;
o Hij/zij weet Wie zijn enige troost in leven en sterven is.
Wat kunnen we op deze leeftijd doen?
Baby’s / peuters
0-3
Kleuters
4-6
Kinderen
7-9

Tweens
10-12
Tieners
13-15
Jongeren
16-19
Jongvolwassenen
20-23
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Samen lezen uit de kinderbijbel.
Kennis dat God bestaat.
Voorlezen en leren kinderbijbelverhalen.
Leren dat de Bijbel Gods boek is,
waardoor we Hem leren kennen.
Samen en zelfstandig leren lezen uit de
Bijbel, evt met dagboekje
Kennis van God de Vader, De Zoon en
De Heilige Geest.
Begrippen als zonde, genade, verlossing
en bekering kennen.
Verdieping van de 7 – 9 leeftijd.
Zelfstandig Bijbellezen en vragen leren
stellen aan de tekst.
Verdieping. Verbanden leren zien in de
Bijbel.
Bijbelstudies leren maken en geven.
Verdieping. Koppeling kunnen leggen
tussen het Oude en Nieuwe Testament.
Verdieping en verbreding kennis en
bijbelstudie.
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En op welke plekken
vooral?
Thuis, crèche.
Thuis, crèche,
zondagsschool,
kerk.
Thuis,
zondagsschool,
club, kerk.

Thuis, club,
zondagsschool,
catechisatie, kerk.
Thuis, club,
catechisatie, kerk.
Thuis, JV,
catechisatie, kerk.
Thuis, JV, kerk.

F.4

Stille tijd

Wat beogen we? Of: Waartoe moet een 23-jarige in staat zijn?
Dat hij of zij tijd maakt om aan zijn relatie met God te blijven werken, door
Gods Woord te onderzoeken en te bidden tot God.
Wat willen we dat hij/zij op ca. 23 jaar in hun rugzak heeft aan:
Kennis
o Hij/zij weet dat hij/zij op deze manier zijn relatie met God
onderhoudt en verdiept;
o Hij/zij weet dat stille tijd zo belangrijk is dat het een doelwit is van
verleiding en aanvechting;
o Hij/zij weet dat hij God op deze manier beter leert kennen;
o Hij/zij de verschillende vormen om stille tijd te houden kent.
Vaardigheden
o Hij/zij kan de manier van stille tijd die bij hem persoonlijk past
toepassen;
o Hij/zij kan stille tijd in het programma van alle dag inpassen;
o Hij/zij kan antwoord vinden op de (geloofs-)vragen door iemand te
benaderen, naslagwerken te gebruiken, etc;
o Wat hij/zij leest kan hij/zij vertalen naar zijn/haar leven (link
groeiterm bijbellezen / bidden);
o Hij/zij alert is op mogelijke aanvallen gericht op zijn stille tijd en
tijdig hulp zoekt (bij God en anderen).
Ervaringen
o Hij/zij groeit in geloof;
o Hij/zij ervaart dat stille tijd noodzakelijk is voor het geestelijk leven
(geestelijk ademhalen).
NB: omdat het vormgeven aan stille tijd gebeurt met bidden en bijbellezen
en ook bijbelkennis een rol speelt, maken de groeitermen ook onderdeel uit
van de groeiterm ‘Stille tijd’.

Wat kunnen we op deze leeftijd doen?
Baby’s / peuters
0-3
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Ervaren dat de Bijbel en het gebed van
levensbelang zijn.
In deze leeftijd hangt dat vooral af van
de
gezamenlijke
momenten
van
bijbellezen en gebed. De Bijbel neemt
een centrale plek in huis in.
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En op welke
plekken vooral?
Thuis

Kleuters
4-6

Jongeren
16-19

1 op 1 kinderbijbel lezen en bidden.
Het leven van de dag in gebed brengen.
Leren dat ze alles bij de Heere God
mogen brengen in het gebed.
Leren met bijbel en/of dagboek zelf stille
tijd te houden. Oefenen in kleine
groepjes op club.
Thuis: samen met pap of mam en af en
toe misschien al ’s voor jezelf.
Thuis nog steeds samen met pap of mam
en wat vaker voor jezelf; liefst nog wel
eens per week samen blijven doen voor
de geestelijke band.
Stimulans van leeftijdsgenoten wordt
belangrijk (ook evt. negatieve invloed).
Tieners leren/oefenen met verschillende
manieren om stille tijd te houden (bijv.
Solvat).
Onderwijs
over
aanvechting
en
verleiding
Invloed van leeftijdsgenoten is nog weer
groter: stimulans vanuit club/catechese,
vrienden(groepen)
benutten
en
stimuleren.
Elkaar stimuleren om stille tijd te
houden.

Jongvolwassenen
20-23

Stille tijd heeft een vaste plek gevonden
in hun leven. Elkaar stimuleren.

Kinderen
7-9

Tweens
10-12

Tieners
13-15

F.5

Thuis

Thuis, club.

Thuis, club.

Thuis, club,
Jeugdpastoraat,
catechisatie.

Thuis, JV,
Jeugdpastoraat,
catechisatie.
Thuis, JV.

God is in ons midden

Wat beogen we? Of: Waartoe moet een 23-jarige in staat zijn?
Dat hij of zij afhankelijk is van God en vertrouwt dat God in ons midden kan
en wil zijn, en in zijn of haar hart wil wonen en werken. Dit komt onder
andere tot uiting in een eerbiedige houding.
Wat willen we dat hij/zij op ca. 23 jaar in hun rugzak heeft aan:
Kennis
o Weten dat God in ons midden wil zijn in de kerkdienst;
o Weten dat God beloofd dat Hij in ons midden is als er ‘2 of 3 in Zijn
Naam vergaderd zijn’;
o Weten dat God door Zijn Geest in ons hart wil wonen en werken;
o Hij/zij weet dat wij afhankelijk zijn van God of God in ons midden
is;
o Weten wat het betekent dat God in ons midden is.
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Vaardigheden
o Hij/zij kan de Heilige Geest herkennen als Hij in ons midden is;
o Hij/zij kan herkennen dat God in ons midden is door middel van de
sacramenten;
o Hij/zij zijn medeleven kan tonen aan zijn of haar naaste, zodat de
gemeente ervaart dat God in ons midden is.
Ervaringen
o Hij/zij ervaart dat God door de Heilige Geest in je hart werkt en
woont;
o Hij/zij heeft ervaren dat God in hun en ons midden is, waar 2 of 3
in Gods Naam vergaderd zijn.
Wat kunnen we op deze leeftijd doen?
Baby’s / peuters
0-3

Kleuters
4-6
Kinderen
7-9

Tweens
10-12

Tieners
13-15

Jongeren
16-19
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Ouders stimuleren om liefde te geven.
Iets wat ze later als God in hun midden
kunnen zien. Ook door middel van
bidden en zingen in het gezin.
Ze vertellen dat we naar de kerk gaan
omdat God daar is.
De waarde van de sacramenten
meegeven - God komt bij ons.
De weg wijzen naar God die in ons hart
wil wonen.
God wil er Zijn omdat Hij dat beloofd
heeft: ‘waar 2 of 3 in Mijn Naam
vergaderd zijn, daar zal Ik in hun midden
zijn’.
Samen meeleven tonen aan mensen uit
de gemeente - gemeente zijn met elkaar
(God in ons midden).
Aansturen op bidden/zingen in groepen
om zo God in ons midden te ervaren.
Aansturen op bidden/zingen/bijbellezen
in groepen, om zo God in ons midden te
ervaren.
Club - bijvoorbeeld activiteit om kaarten
te sturen aan ouderen.
Afhankelijkheid van God meegeven (God
in ons midden in de kerk en in ons hart),
- bijvoorbeeld als gebedspunt.
Jongeren stimuleren om medeleven te
tonen, zodat anderen God in hun midden
ervaren.
God
wil
in
ons
hart
wonen
(benadrukken), stimuleren door op hun
eigen verantwoordelijkheid te wijzen.
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En op welke plekken
vooral?
Thuis, crèche.

Thuis, kerk,
zondagsschool.
Thuis, kerk,
zondagsschool.

Thuis,
zondagsschool,
kerk, club.

Thuis, kerk,
catechisatie, club.

Thuis, kerk, JV,
catechisatie.

Jongvolwassenen
20-23

F.6

Bewustwording van het feit dat God in
ons midden is aanscherpen.
God
wil
in
ons
hart
wonen
(benadrukken), stimuleren door op hun
eigen verantwoordelijkheid te wijzen.

Thuis, kerk, JV,
catechisatie.

Psalmen

Wat beogen we? Of: Waartoe moet een 23-jarige in staat zijn?
Dat hij of zij de (waarde van de) psalmen kent en deze mee kan zingen (in
antwoord op bijvoorbeeld een preek).
Wat willen we dat jongeren op ca 23 jaar in hun rugzak hebben aan:
Kennis
o Hij/zij weet wat hij/hij zingt (de betekenis van de zinnen);
o Hij/zij is bekend met het genre;
o Hij/zij eenvoudige/bekende psalmen uit het hoofd kan zingen als
bagage.
Vaardigheden
o Hij/zij kan de psalm met heel het hart meezingen;
o Hij/zij kan psalmen combineren met bijbelgedeelten en
verschillende situaties (bijvoorbeeld
blijdschap, droefheid,
hoogtijdagen).
Ervaringen
o Hij/zij ervaart dat je door het zingen van psalmen God kunt loven,
prijzen, schuld belijden, etc;
o Hij/zij ervaart het gemeente-zijn voor God (dit is in onze eredienst
de enige manier waar je je als gemeente gezamenlijk hardop tot
God richt).
NB: Hieronder verstaan we ook het zingen en leren van liederen uit de Op
Toonhoogte bundel.
Wat kunnen we op deze leeftijd doen?
Baby’s / peuters
0-3

Zingen van bekende psalmen.

Kleuters
4-6

Zingen/leren van bekende psalmen.
Kort/duidelijk uitleg geven van inhoud
psalm.
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En op welke plekken
vooral?
Thuis, crèche.

Thuis, crèche,
zondagschool, kerk.

Kinderen
7-9
Tweens
10-12

Tieners
13-15
Jongeren
16-19
Jongvolwassenen
20-23

F.7

Zingen/leren van bekende psalmen.
Kort/duidelijk uitleg geven van inhoud
psalm/genre.
Zingen/leren van psalmen
Zelf uitleg kunnen geven van inhoud
psalm/genre.
Psalm kiezen bij bijbelgedeelte/thema.
Idem
Idem
Idem

Thuis,
zondagschool, club,
kerk.
Thuis,
zondagschool, club,
kerk.
Thuis, club,
catechisatie, kerk.
Thuis, JV,
catechisatie, kerk.
Thuis, JV,
catechisatie, kerk.

Leer van de kerk

Wat beogen we? Of: Waartoe moet een 23-jarige in staat zijn?
Dat hij of zij zich met behulp van de belijdenisgeschriften (Heidelbergse
Catechismus, Dordtse Leerregels, Apostolische Geloofsbelijdenis) weet te
verdiepen in de Bijbel en daarmee woorden weet te geven aan zijn of haar
geloof.
Wat willen we dat hij/zij op ca. 23 jaar in hun rugzak heeft aan:
Kennis
o Dat hij/zij op hoofdlijnen weet hoe de belijdenisgeschriften in elkaar
zitten en weet wat er in staat;
o Dat hij/zij de Apostolische Geloofsbelijdenis uit het hoofd kent.
Vaardigheden
o Dat hij/zij weet dat de belijdenisgeschriften je scherp houden;
o Dat hij/zij woorden kan geven aan zijn of haar geloof;
o Dat hij/zij weet dat de belijdenisgeschriften je kunnen helpen in je
geloof.
Ervaringen
o Dat hij/zij de belijdenisgeschriften ziet en kent als een waardevolle
aanvulling op de Bijbel (de Bijbel staat uiteraard voorop);
o Dat hij/zij deze manier van Bijbel lezen als écht waardevol ervaart
en helpt om te groeien in zijn/haar geloof.
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Baby’s / peuters
0-3
Kleuters
4-6
Kinderen
7-9
Tweens
10-12
Tieners
13-15
Jongeren
16-19
Jongvolwassenen
20-23

F.8

Wat kunnen we op deze leeftijd doen?

En op welke
plekken vooral?

Leren Apostolische Geloofsbelijdenis

Thuis, kerk,
zondagsschool.
Thuis, kerk,
zondagschool.

Uitleg belijdenisgeschriften, weten van
het
bestaan/basis
(m.b.v.
de
kindercatechismus).
Uitleg belijdenisgeschriften, weten van
het bestaan/basis.
Aandacht voor gebruik en begrip
belijdenisgeschriften naast de Bijbel.
Toepassing/begrip
belijdenisgeschriften
bij het gebruik van de Bijbel.

Thuis, catechisatie,
kerk.
Thuis, JV,
catechisatie, kerk.
Thuis, JV, kerk.

Keuzes leren maken

Wat beogen we? Of: Waartoe moet een 23-jarige in staat zijn?
Dat hij of zij de op grond van de Bijbel de juiste keuzes kan maken en
bovenal weet met Wie de keuzes gemaakt moeten worden.
Wat willen we dat hij/zij op ca 23 jaar in hun rugzak heeft aan:
Kennis
o Als christen leef je voor Gods aangezicht. Dit heeft gevolgen voor je
leven en de keuzes die je daarin maakt;
o Elke keuze heeft een gevolg;
o Niet kiezen is ook een keuze.
Vaardigheden
o Gods stem leren verstaan, met name bij de belangrijke keuzes in je
leven;
o Keuzes maak je vanuit je relatie met God;
o Hij/zij verleidingen weet te herkennen;
o Hij/zij zijn keuzes kan toelichten aan anderen (getuigen).
Ervaringen
o Hij/zij heeft ervaren dat God zijn of haar leven leidt.
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Wat kunnen we op deze leeftijd doen?
Baby’s / peuters
0-3
Kleuters
4-6

Weten dat God bestaat.

Kinderen
7-9

Leren dat God keuzes vraagt (goed en
kwaad).

Tweens
10-12

Leren keuzes te maken m.b.t. het leven
(wat ga je doen).

Tieners
13-15

Gods stem leren verstaan.
Weten dat keuzes gevolgen hebben.
Stimuleren om te kiezen voor God (en alle
keuzes daardoor te laten leiden).
Keuzes kunnen uitleggen aan anderen.
Niet kiezen is ook een keuze.
Verleidingen herkennen.
Leven uit handen geven aan God (wat de
toekomst ook brengt).

Jongeren
16-19
Jongvolwassenen
20-23

F.9

Leren goed en kwaad, God ziet je.

En op welke
plekken vooral?
Thuis, crèche.
Thuis, crèche,
kerk,
zondagsschool.
Thuis,
zondagsschool,
kerk, club.
Thuis, kerk, club,
zondagsschool,
catechisatie.
Thuis, kerk, club,
catechisatie,
jeugdpastoraat.
Thuis, kerk, JV,
catechisatie,
jeugdpastoraat.
Thuis, kerk, JV,
catechisatie.

Dienen

Wat beogen we? Of: Waartoe moet een 23-jarige in staat zijn?
Het als een Bijbelse opdracht zien om je gaven en talenten in te zetten, ten
behoeve van anderen in de gemeente en daarbuiten.
Wat willen we dat hij/zij op ca. 23 jaar in hun rugzak heeft aan:
Kennis
o Hij/zij weet dat dienen een Bijbelse opdracht is: hebt elkander lief;
o hij/zij weet dat praktisch vorm weet te geven;
o Hij/zij weet wat zijn/haar talenten zijn, zodat je die kunt gebruiken
in het dienen;
o Weten hoe je God kunt dienen: stille tijd, levende relatie, God
betrekken in alles wat je doet;
o Hij/zij weet dat je ook verantwoordelijkheid hebt voor mensen
buiten de kerk.
Vaardigheden
o Hij/zij kan zijn/haar talenten toepassen;
o Hij/zij betrekt God in alles wat hij/zij doet;
o Hij/zij heeft oog voor de nood van de medemens.
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Ervaringen
o Hij/zij heeft ervaren dat dienen vruchtbaar is;
o Hij/zij ervaart groei/meer diepgang in zijn/haar geloof;
o Hij/zij ervaart zegeningen als hij/zij Gods wil doet.

Baby’s / peuters
0-3
Kleuters
4-6
Kinderen
7-9
Tweens
10-12
Tieners
13-15
Jongeren
16-19

Jongvolwassenen
20-23
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Wat kunnen we op deze leeftijd doen?

En op welke
plekken vooral?

Laten zien wat het voor een ander
betekend als je hem of haar helpt (hoe
maak je een ander blij?).
Leren omzien naar anderen die het
minder hebben. Praktisch dichtbij of
door acties verder weg.
Leren omzien naar anderen die het
minder hebben. Praktisch dichtbij of
door acties verder weg.
Leren omzien naar anderen die het
minder hebben. Praktisch dichtbij of
door acties verder weg.
Leren omzien naar anderen die het
minder hebben. Praktisch dichtbij of
door acties verder weg.
Werkvakantie.
Stimuleren diaconale houding.
Leren omzien naar anderen die het
minder hebben. Praktisch dichtbij of
door acties verder weg.
Werkvakantie. Stimuleren diaconale
houding.

Thuis,
zondagsschool,
crèche.
Thuis,
zondagschool,
club, kerk.
Thuis,
Zondagschool,
club, kerk.
Thuis, club,
catechisatie, kerk.
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Thuis, JV, kerk,
catechisatie.

Thuis, JV, kerk.
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