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INLEIDING 
 

Voor u ligt het beleidsplan voor de Hervormde Gemeente van Aalst. Dit beleidsplan is in 

opdracht van de kerkenraad opgesteld door een in het leven geroepen beleidsplancommissie. 

Deze commissie bestond uit de predikant, twee ouderlingen, en twee gemeenteleden.  

Dit beleidsplan beschrijft hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan de opbouw van 

onze gemeente en op welke wijze wij denken in te kunnen spelen op nieuwe behoeften bij 

gemeenteleden als gevolg van een veranderende samenleving. Er staan zaken in dit plan die 

verandering voorstellen. Niet veranderen om te veranderen, maar om daar waar nodig 

wijzigingen door te voeren waarmee we denken de gemeente bestendig te maken voor de 

toekomst. We beseffen heel goed dat mensen, zeker in deze tijd, midden in een seculiere 

samenleving, behoefte hebben aan vastigheid en herkenning.  

We hopen dat we er in zijn geslaagd dit plan dusdanig concreet en leesbaar te maken dat het 

vaak geraadpleegd kan worden in kerkenraad en commissies en dat het de kerk (de 

gemeenschap) een houvast geeft voor de te ontwikkelen activiteiten. 

In de kerkorde staat opgenomen in ordinantie 4, artikel 8 lid 5, dat de kerkenraad ieder jaar 

overleg moet hebben over eventuele wijzigingen die, (noodzakelijkerwijs) toegevoegd moeten 

worden aan dit beleidsplan. De kerkenraad zal dit éénmaal per jaar op de agenda zetten. 

Dit beleidsplan is geschreven in het geloofsbewustzijn zoals de dichter van Psalm 127 dat 

heeft geschreven: 

‘Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan’. 

De beleidsplancommissie, 

Ds. K.M. Teeuw 

Ouderling G.C. Grandia, scriba 

Ouderling J. van Ballegooijen 

Lucia Sprong 

Jantine Oomen 
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1. OPBOUW VAN DE GEMEENTE 
 

De Hervormde Gemeente van Aalst is een gemeente die gesticht is door- en toebehoort aan 

Jezus Christus, het vleesgeworden Woord. De gemeente komt samen rondom het geopende 

Woord en leeft vanuit het verkondigde Woord. De eerste brief van Petrus spreekt over het 

samen gemeente zijn en typeert onze houding in de gemeente als; 

 Hoopvol 

 Heilig 

 Liefdevol 

De gemeente van Christus is hoopvol. De levenshouding van hoop, vanuit het verbonden zijn 

met de God Die nieuwe dingen doet en Die ons de grote erfenis belooft. Laat dat doorwerken 

in hoe we bezig zijn met het gemeente zijn. 

De gemeente van Christus moet heilig zijn. Niet wat men normaal vindt, maar zoals God Zelf 

is. Zo moet een christen zijn. Aan die heiligheid moeten we samen werken in de gemeente. 

Gemeente van Christus, heb elkaar lief. Heb elkaar lief, uit een zuiver hart. Laat je 

binnenste schoonmaken. En heb vasthoudende liefde. Zoek vormen om daarin elkaar te 

helpen in de gemeente. 

Laat je gebruiken voor het bouwen van Christus’ gemeente. Wees daarin net als Christus, het 

fundament. Hij werd voor ‘gek’ verklaard; wees zo gek om je in te zetten voor gemeente-

opbouwwerk. Bouw samen aan een tempel voor God, het lichaam van Christus. 

Wees gemeente zoals God het bedoelt: Om Gods grote daden te verkondigen. God geeft Zijn 

gemeente schitterende titels: ‘koninkrijk van priesters’,  ‘heilig volk’. Wees dan wel gemeente 

zoals Hij bedoelt: om Zijn grote daden te verkondigen, Hem te eren en anderen over Hem te 

vertellen. 

Sta stevig in de genade van Christus vanwege de bedreigingen van buiten en binnen. De 

gemeente wordt bedreigd, door vervolgingen en door kleinmenselijk gedrag in de onderlinge 

omgang. Zo brengt God Zijn gemeente in het oordeel. Tegelijk valt de duivel aan. Zoek 

daarom de kracht in de genade! 

1.1 Modaliteit 
 

De Hervormde Gemeente van Aalst maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in 

Nederland en rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. In de toekomst wil 
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de gemeente het gereformeerde belijden bewaren, zich daardoor laten leiden en dat 

bevorderen, zoals ook is vervat in het Convenant van de Classis Alblasserdam1. 

1.2 Gebouwen 
 

Het kerkgebouw, de zgn. witte dorpskerk, dateert uit de 12e/13e eeuw en telt ongeveer 300 

zitplaatsen.  

Het kerkgebouw is te huren, voor rouw- en trouwdiensten (ambtelijke diensten), door leden 

die ingeschreven staan bij de Protestantse kerk in Nederland. Voor overige activiteiten is dit, 

per aanvraag, ter beoordeling aan de kerkenraad. 

Ook is er een verenigingsgebouw, Hervormd Centrum ’t Kruispunt. Daar vindt voornamelijk 

het jeugd- en verenigingswerk plaats. Tevens wordt het gebouw gebruikt voor condoleance, 

begrafenissen e.d. Het gebouw beschikt over een mortuarium en een opbaarruimte. Het pand 

kan ook gereserveerd worden voor kleine partijen, cursussen, vergaderingen. Tarieven en 

voorwaarden voor huur en verhuur zijn vastgesteld door de kerkenraad en zijn opvraagbaar 

bij het college van kerkrentmeesters en/of de beheerders van ‘t Kruispunt. 

De Hervormde pastorie bevindt zich op Hambloksestraat 11 en wordt bewoond door de 

predikant en zijn gezin. 

1.3 Kerkenraad 
 

De kerkenraad heeft als taak zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, 

catechese en geestelijke vorming, diaconaat en missionair werk, pastoraat en classicale 

zaken.  

1.3.1.  Samenstelling 

 

De samenstelling van de kerkenraad is als volgt: predikant, twee ouderlingen, twee 

ouderlingen-kerkrentmeesters, drie diakenen. Tevens is er één kerkrentmeester. 

 De predikant is geroepen tot de dienst van het Goddelijke Woord, bediening van de 

sacramenten en van de dienst der gebeden. Voorts heeft hij de leiding in 

kerkdiensten, het afnemen van de openbare geloofsbelijdenis van het geloof, de 

bevestiging van ambtsdragers, de kerkelijke bevestiging en inzegening van het 

huwelijk, de leiding bij ambtelijke vergaderingen van de kerk, zo hij daartoe 

geroepen wordt en voorts met medewerking van de ouderlingen de herderlijke zorg, 

de catechese, de arbeid onder hen die van het evangelie vervreemd zijn, het 

meewerken aan de geestelijke vorming van de jeugd en met de ouderlingen tezamen 

het opzicht over de gemeente. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van 

                                                      
1 Zie bijlage 1; Convenant Alblasserdam 
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de Bijbel. Deze zijn van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en 

herderlijke zorg. Hiertoe behoort ook het benutten van de geldende regelingen voor 

studieverlof  zoals beschreven in de generale regeling rechtspositie predikanten. 

 De ouderling is geroepen om de gemeente bijeen te brengen, zorg te dragen dat alles 

in de gemeente in orde geschiedt, medeverantwoordelijkheid te dragen voor de 

bediening van het Woord en het rechte gebruik van de sacramenten, als ook de 

ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdiensten. Voorts draagt hij samen met de 

predikant het opzicht over de gemeente en is hij bezig met de herderlijke zorg. 

 De ouderling-kerkrentmeester behartigt de materiële belangen, stoffelijke 

aangelegenheden van de gemeente. Hij draagt zorg voor het financiële beleid met 

aandacht voor de pastorie, de kerk en verenigingsgebouw ’t Kruispunt. 

 De kerkrentmeester maakt deel uit van het college van kerkrentmeesters maar staat 

niet in het ambt. Hij adviseert en ondersteunt de ouderling-kerkrentmeesters in de 

breedste zin van het woord.  

 De diaken is geroepen tot de opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in 

eigen omgeving, eigen land en daarbuiten. Hij beheert de diaconale goederen en 

gelden. Is diaconaal bezig in de gemeente zoals; dienst doen aan de avondmaalstafel, 

het inzamelen en beheren van collectegelden. Voorts is hij belast met het verlenen 

van zorg aan mensen in nood, plaatselijk en wereldwijd. 

De colleges binnen de kerkenraad kunnen zich laten adviseren en ondersteunen door leden 

uit de gemeente. Zij kunnen allerlei taken uitvoeren die zijn toegekend aan het betreffende 

college. Deze leden geven hun ja-woord in een vergadering van de kerkenraad en beloven 

daarin dat alle kennis en informatie die hun toekomt vertrouwelijk zal worden behandeld. 

Bij eventuele, noodzakelijke, uitbreiding van colleges beslist de kerkenraad. Hiervoor behoeft 

geen goedkeuring gegeven te worden door de gemeente maar betreft het een autonome 

bevoegdheid. Uiteraard behoren hiervoor wel de regels van de kerkorde gevolgd te worden. 

De kerkenraad is gehoorzaam aan het Woord van God en acht het ambt alleen toegankelijk 

voor de mannelijke, belijdende leden van de gemeente. Hiermee wil hij in geen enkel opzicht 

discriminerend zijn voor de vrouwelijke leden van de gemeente. Vele vrouwen dienen in 

andere werkzaamheden/activiteiten van de gemeente (Efeze 5). 

1.3.2.  Verkiezingen 

 

Ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde leden van de gemeente gekozen 

(ord. 3.6.6). De wijze waarop dat geschiedt wordt eens per zes jaar (zesjaarlijkse stemming) 

bepaald. De gebruikelijke wijze van verkiezing houdt in, dat de gemeente wordt gevraagd 

namen in te dienen voor een vacature, waarna de kerkenraad (na overweging van ingediende 

namen) dubbeltallen opstelt waaruit de gemeente kiest. De kerkenraad behoudt zich het 

recht voor, na de gemeente eerst geraadpleegd te hebben, direct over te gaan tot benoeming. 
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1.3.3.  Werkwijze kerkenraad 

 

De kerkenraad vergadert in de regel tenminste zes keer per jaar. Vaste agendapunten voor 

de vergaderingen zijn: 

 Enige vorm van gezamenlijk Bijbelonderzoek, bezinning 

 Voortgang van en bezinning op het werk in prediking, pastoraat, catechese, 

kringwerk e.d. 

 Het verslag van ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen 

 Jaarlijks2 wordt het werk van de predikant geëvalueerd 

 Jaarlijks3 doen de ingestelde commissies verslag van hun werk  

o Activiteitencommissie 

o Zendingscommissie 

o Jeugdraadcommissie 

o Wijk- en buurtcontactpersonen 

 Bespreken van (ontwerp)begrotingen en (ontwerp)jaarrekeningen van 

kerkrentmeesters en diakenen 

 Verslag van ambtelijke vergaderingen van de Classis Bommel door een 

vertegenwoordiger 

1.4 Leden (generaties in de gemeente) 
 

In dit hoofdstuk zien we de demografische statistieken naar leeftijd binnen de gemeente 

(status mei 2014). De gemeente omvat ongeveer 710 personen, te weten plm. 137 lidmaten, 

plm. 462 doopleden, 81 ongedoopte leden, 28 meegeregistreerde leden en plm. 4 leden met 

wie enige band wordt onderhouden. Het aantal pastorale eenheden bedraagt ongeveer 353. 

Als we spreken over het ‘Samen gemeente zijn’, dan ligt daarin principieel opgesloten dat alle 

leden van de gemeente daar een volwaardige plaats innemen. De gemeente bestaat uit 

belijdende leden, doopleden en niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden, alsook diegenen 

die blijk geven van verbondenheid met de gemeente. 

Gezamenlijk dragen we verantwoordelijkheid voor onze naasten, voor zowel geestelijk als 

lichamelijk welzijn van allen die tot onze gemeenschap horen. De verschillende leeftijdsfasen 

hebben allen de nodige aandacht hiervoor nodig. Kinderen en jongeren hebben leiding en 

begeleiding nodig om te komen tot en te groeien in het geloof. Uiteindelijk zal deze generatie 

de dienst van oudere generaties overnemen. De gemeente dient mogelijkheden te bieden voor 

kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke gemeenteleden. De 

ouderen zijn met hun ervaring en ‘volwassen’ geestelijk leven van groot belang voor de 

voortgang van de dienst van God in de gemeente. Jongeren baseren hun taak voor een 

belangrijk deel op de getuigenissen van het voorgeslacht.. 

                                                      
2 Jaarlijks of zo vaak als predikant en/of kerkenraad dit wenst 
3 Jaarlijks of zo vaak als predikant en/of kerkenraad dit wenst 
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Ouderen ontvangen zelf, in het proces van ouder worden, extra pastorale zorg, begeleiding en 

ondersteuning. Dat vraagt bijzondere aandacht van de ‘jongere’ gemeenteleden in pastorale 

en diaconale zin. 

1.4.1.  De jongere generatie 

 

De jongeren hebben in de gemeente een duidelijke plaats. Het werk onder kinderen en 

jongeren krijgt de nodige aandacht. Om dat werk te borgen is een Jeugdraad ingesteld door 

de kerkenraad. Een overkoepelend orgaan, waarin alle leidinggevenden van clubs een plaats 

hebben. De vormen van kinder-, jeugd- en jongerenwerk zijn gericht op het vormen van  

kinderen en jongeren uit de gemeenschap onder hun leeftijdsgenoten. Dat is op te maken uit 

de bestaande structuur zoals die is opgesteld. 

Vorming 

 Erediensten  

 Zondagsschool (4 – 11 jaar) 

 Catechisatie (12 – 18 jaar) 

 Belijdeniscatechisatie (18+) 

 Bijbelkring  

 Ichthuskring  

 Jongerenkring (16 – 25)  (nog vorm te geven) 

Gemeenschap 

 Erediensten (4 – 80+ jaar) 

 Kindercrèche (0 – 6 jaar) 

 Vakantie Bijbelweek (4 – 12 jaar) 

 Kinderclub (6 – 8 jaar) 

 Meisjesclub (9 – 12 jaar) 

 Jongensclub (9 – 12 jaar) 

 4U2, zaterdagavond jeugdwerk (12 – 18 jaar) 

1.4.2.  De oudere generatie 

 

Voor de ouderen is in de gemeente speciale aandacht. Naast het gewone huisbezoek 

ontvangen gemeenteleden van 75 jaar en ouder jaarlijks extra bezoek. Extra zorg is er bij 

ziekte en rond het sterven van gemeenteleden. Voor ouderen is er mogelijkheid om diensten 

thuis mee te maken. Tevens wordt er éénmaal per jaar een kerstmaaltijd en zo mogelijk ook 

een paasmaaltijd georganiseerd. Ook geven we via bezoekwerk aandacht aan ouderen in 

verpleeg- en verzorgingshuizen. 
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2. VISIE EN MISSIE 
De Hervormde Gemeente van Aalst weet zich in dankbare gehoorzaamheid gebonden aan de 

Heilige Schrift, Gods Woord, als bron en norm voor het hele gemeenteleven. Vanuit het 

Woord en de belijdenis van de kerk komen we tot de volgende visie; ‘samen gemeente zijn’. 

 

De missie van de Hervormde Gemeente van Aalst is: 

We willen op een eigentijdse manier, met inachtneming van de traditie (verleden van het 

christelijke geloof), binnen een liefdevolle en ontspannen, laagdrempelige sfeer, mensen 

aanmoedigen Jezus Christus te leren kennen en te groeien naar Zijn beeld. 

Kernwaarden 

De kernwaarden van onze gemeente zijn: 

Geloof en genade 

 Het verlossende werk van Jezus Christus staat centraal 

 De Bijbelse boodschap is relevant en praktisch toepasbaar 

Omzien naar elkaar 

 Liefdevolle onderlinge relaties zijn het belangrijkste kenmerk van alle activiteiten in 

de kerk 

 Gods liefde gaat uit naar ieder mens en de kerk is daarom naar buiten gericht 

 (Kleine) groepen binnen de kerk zijn belangrijk om onder meer elkaar te 

ondersteunen, te helpen en van elkaar te leren 

Groei en talenten 

 Door Bijbels onderricht en de werking van de Heilige Geest is levensverandering 

mogelijk 

 Het stimuleren van en het ontwikkelen van gaven en talenten is belangrijk 

Doelgericht en dienend leiderschap 

 Duidelijk en helder communiceren naar de gemeente is essentieel 

 De kerkelijke organisatie is ondersteunend aan het doel van de (landelijke) kerk 

 Het toerusten van leidinggevenden binnen de jeugdraad en van wijk- en 

contactpersonen.  

De missie van de Hervormde Gemeente van Aalst voor de komende jaren is: 

Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij een gemeente zijn die, binnen een 

liefdevolle en ontspannen en toegankelijke/laagdrempelige sfeer, mensen aanmoedigt Jezus 
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Christus te leren kennen en te groeien naar Zijn beeld. We willen hiermee concrete invulling 

geven aan het grote gebod om God en de mensen lief te hebben (Mattheüs 22 : 37 – 40) en de 

opdracht om het goede nieuws van Jezus bekend te maken (Mattheüs 28 : 19 – 20).  

In de komende jaren willen we ons met name richten op de volgende aspecten: 

Jezus leren kennen 

We willen een gemeente zijn die gericht is op mensen die nog-niet-geloven (randkerkelijken) 

en waar iedereen welkom is zoals hij of zij is. Ons persoonlijke en gezamenlijke doel is om 

mensen aan het denken te zetten over de relevantie van het geloof in Jezus Christus voor 

hun leven. In de ontmoeting met Jezus zullen vergeving en heling ontvangen worden. 

Groeien naar het beeld van Jezus 

We willen dat bij alle gelovigen een groeiproces plaatsvindt om Jezus Christus beter te leren 

kennen en te groeien naar Zijn beeld. Jezus maakt de vergelijking met het groeien van een 

rank aan de wijnstok met als doel overvloedig vrucht te dragen (Johannes 15 : 1 – 8). Zo 

groeien is ons verlangen. 

Toerusten en ondersteunen 

We willen de groei naar het beeld van Jezus stimuleren door onderwijs, ondersteuning, 

bemoediging en praktische toerusting. We zien graag dat iedereen in de gemeente zich 

verder ontwikkelt en zijn of haar gaven en talenten ontdekt om steeds meer vrucht te 

dragen. 

Omzien naar elkaar 

We willen omzien naar elkaar en een gemeenschap vormen die veilig is; een plek waar je 

jezelf kunt en mag zijn. Betrokkenheid is vanzelfsprekend en wordt gestimuleerd. Alle 

activiteiten zijn gericht op het ontmoeten van God en elkaar. 

3. VIERENDE GEMEENSCHAP 
 

3.1 Orde van dienst 
 

De erediensten op zondag vormen het hart van het gemeenteleven. Centraal staat de 

ontmoeting tussen de drie-ene God – Vader, Zoon en Geest – en Zijn gemeente. Daarom dient 

de liturgie tot eer van God te zijn, tot opbouw van de gemeente en tot versterking van het 

persoonlijk geloof. De prediking vormt het middelpunt van de liturgie. In de Bijbel wordt de 

prediking ook de bediening der verzoening (2 Korinthe 5 : 11 – 21) genoemd, waardoor de 

Heere zondaren roept en tot het geloof in Jezus Christus brengt en het geloof wil versterken. 
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De Bijbel is bron en norm voor de prediking. De prediking dient in overeenstemming te zijn 

met het belijden van de kerk, zoals dat is verwoord in belijdenisgeschriften, te weten: de 

Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van 

Athanasius; en met de volgende belijdenissen van de Reformatie, te weten: de Catechismus 

van Heidelberg, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Tevens is het 

belangrijk dat de preek actuele en heldere taal bevat, zodat de kerkganger van vandaag zich 

erdoor weet aangesproken. De andere onderdelen van de liturgie zijn: stil gebed, votum en 

groet, lezing van de wet of geloofsbelijdenis, gebed en dankzegging, lezing uit de Bijbel, 

collecte, gemeentezang en zegen. 

Concrete aanwijzingen met betrekking tot de liturgie zijn: 

 In de erediensten wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling. 

 In de erediensten worden de Psalmen (berijming 1773) als ook de twaalf ‘Enige 

Gezangen’ (ritmisch) gezongen. 

 In diensten die de kerkenraad als bijzondere diensten aanmerkt is er ruimte voor het 

zingen van gezangen/liederen uit het Liedboek voor de Kerken en/of de bundel Op 

Toonhoogte, waarbij de meerderheid van de te zingen liturgie uit psalmen bestaat. 

 De afkondigingen vinden plaats door een kerkenraadslid voor de dienst. 

 In de morgendienst vindt de lezing van de Tien Geboden (Gods wet) plaats. 

 In de avonddienst wordt het christelijke geloof beleden met de woorden van de 

Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea of een gedeelte uit 

andere belijdenisgeschriften. 

 Met betrekking tot bediening van de sacramenten worden de hertaalde liturgische 

formulieren gelezen. 

 Het zingen van de eerste en de laatste psalm (of lied) vindt staande plaats. 

 De collecten vinden plaats voor de preek. 

 Bij bijzondere diensten kunnen jongeren worden ingeschakeld bij het collecteren en 

Bijbellezen. 

 Film- of foto opnamen kunnen alleen plaatsvinden met toestemming van de 

kerkenraad en vanuit een vaste camerapositie, waarbij geluid en flitsen niet zijn 

toegestaan. 

 Bij het doen van Openbare Geloofsbelijdenis vindt er handoplegging plaats. 

 Bij de eerste bevestiging van ambtsdragers of bij een wijziging van een ambt vindt er 

handoplegging plaats. 

 

In de toekomstige situatie (op weg naar 2018) continueren we het beleid aangaande de 

liturgie van de zondagse eredienst. Tegelijk hebben we als het gaat om liturgie en eredienst 

de volgende beleidsvoornemens: 

 We breiden het aantal bijzondere diensten, waarin er de mogelijkheid om 

gezangen/liederen te zingen uit het Liedboek of Op Toonhoogte uit. Daarbij gaat het 
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concreet om de volgende zondagen/kerkdiensten: Oudjaarsavond, Nieuwjaarsdag, de 

zeven Lijdenszondagen, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, de vier 

Adventszondagen, doopdiensten, de afsluiting Vakantie Bijbelweek, bid- en 

dankdagen, opening en sluiting winterwerk, diensten die afgestemd zijn op de 

jongeren (zie onderstaand beleidspunt). Let wel: bij het opstellen van de liturgie ligt 

de eindverantwoordelijkheid in handen van de dienstdoende predikant en 

kerkenraad (we starten hiermee bij de opening van het winterwerk in september 

2014).  

 We organiseren een tweetal kerkdiensten per seizoen die speciaal zijn afgestemd op 

de jongeren. Er staat een aansprekend, bijbels thema centraal in deze erediensten. 

Zo mogelijk gaat de eigen predikant hierin voor. Ook geldt dat hij verantwoordelijk is 

voor de organisatie van deze kerkdiensten. Gestimuleerd wordt om jongeren zelf bij 

de voorbereidingen van deze eredienst te betrekken, waarbij met name de doelgroep 

16-25 jaar aangesproken wordt. De jeugddiensten plannen we in de avonddienst bij 

de opening van het winterwerk (september) en bij de afsluiting van het winterwerk 

(april/mei). Na een tweetal jeugddiensten vindt er een evaluatie plaats in de 

kerkenraad in samenspraak met de jongeren (we starten met deze jongerendiensten 

bij de opening van het winterwerk in 2014). 

 We organiseren voorlopig geen kindernevendienst, in die zin dat de kinderen, in de 

basisschool leeftijd, wekelijks een kerkdienst krijgen afgestemd op hun eigen niveau. 

Bijbels gezien vinden we namelijk dat de kinderen er helemaal bij horen. Wel willen 

we in de komende periode op de volgende manier de betrokkenheid van kinderen bij 

de erediensten vergroten: 

o Er komt een ‘kinderboekje’ voor de kinderen tussen de vier en twaalf jaar. 

Tijdens de dienst kunnen zij daarin opschrijven waar de dominee over preekt, 

een puzzeltje of tekening maken enzovoorts (vanaf september 2014). 

o Verder worden gastpredikanten gestimuleerd om kinderen bewust aan te 

spreken (vanaf september 2014). 

o Eenmaal in de maand komt er voor kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar de 

mogelijkheid om voorafgaand aan de preek, tijdens de collecte, naar de zolder 

boven de consistorie of ’t Kruispunt te gaan. Daar wordt een verhaal uit de 

Bijbel voorgelezen, over het christelijk geloof doorgesproken en eventueel een 

psalm of lied gezongen. Door gemeenteleden wordt een plan uitgewerkt, 

waarbij afstemming plaatsvindt met de huidige leiding van de crèche en 

zondagschool. Na twaalf keer komt er een evaluatie in samenspraak met 

gemeenteleden, waarna de kerkenraad over het vervolg een besluit neemt. 

(2015). 
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3.2 Sacramenten 

 

3.2.1.  De Heilige Doop 

 

Op grond van Gods genadeverbond worden kinderen van de gemeente gedoopt. De Heilige 

Doop is teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed en de Geest van 

Jezus Christus.  

De bediening van het sacrament van de Heilige Doop vindt doorgaans vijf of zesmaal per jaar 

plaats, als regel in de ochtenddienst. De kerkenraad kan besluiten hiervan af te wijken. 

Uitgangspunt is dat er bij aanvraag door ouders wordt gedoopt! Kinderen van gelovige 

ouders behoren immers gedoopt te wezen. 

Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, nadat zij 

belijdenis van het geloof hebben afgelegd in het midden van de gemeente. 

Tijdens de doopdienst worden de aanwezige kinderen in de kerk bij de bediening van de doop 

uitgenodigd naar voren te komen om de plechtigheid van dichtbij mee te maken. De 

dienstdoende predikant zal deze kinderen vooraf eerst toespreken met een korte uitleg wat 

de doop inhoudt. 

3.2.1.1. Pastorale zorg rondom de Heilige Doop 

 

Enkele weken voor de doopbediening wordt in de kerkbode en bij de afkondigingen in de kerk 

bekend gemaakt op welke dag uiterlijk de trouwboekjes bij de scriba van de kerkenraad 

ingeleverd dienen te zijn. 

In het begin van de eerste week na indiening van de trouwboekjes worden de ouders bezocht 

door de predikant en/of een (wijk)ouderling. Bij dat bezoek wordt verwacht dat beide ouders 

aanwezig zijn. Bij dit bezoek ontvangen de ouders een boekje van de kerkenraad ter 

voorbereiding op de doopzitting. 

Voorafgaande aan de doop vindt een doopzitting plaats, waar de ouders aan de hand van het 

doopformulier onderwezen worden in de betekenis van het dopen. Zo mogelijk vindt deze 

zitting plaats samen met andere doopouders in de pastorie. 

In sommige gevallen kan de doop worden uitgesteld, maar zal niet gemakkelijk worden 

geweigerd, omdat Gods genadeverbond een grote ruimte kent! 

Bij ouders die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd dient er sterk op worden 

aangedrongen om belijdeniscatechisatie te gaan volgen en Gods grote Naam te belijden in 

het midden van de gemeente. Dit vanuit het oogpunt dat wie begeert te antwoorden op de 

vragen voor de bediening van de Heilige Doop ook begeert te antwoorden op de vragen die bij 
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het doen van openbare belijdenis worden gesteld. Ook zal, waar nodig, de kerkgang ter 

sprake worden gesteld. 

Aan ouders die wel bij de doop aanwezig willen zijn maar de doopvragen niet kunnen 

beantwoorden, kunnen na overleg eenmalig de volgende vragen gesteld worden: 

Vader, moeder …. 

U staat hier als vader/moeder van uw kind dat gedoopt wordt. 

U bent daar getuige van. Omdat u hiermee akkoord gegaan bent, verzoek ik u te 

antwoorden op de volgende vragen. 

1. Aanvaardt u dat uw kind als lid van de gemeente van Jezus Christus gedoopt wordt? 

2. Stemt u ermee in dat het in het christelijke geloof zal worden opgevoed? 

3. Belooft u dat u uw echtgenoot/echtgenote alle hulp en ruimte zult bieden om het 

evangelie van Jezus Christus aan uw kind mee te geven? 

Wat is hierop uw antwoord? …. 

De kerkenraad zal, zo mogelijk, binnen een halfjaar na dopen een bezoek aan de doopouders 

afleggen. 

3.2.2.  Het Heilig Avondmaal 

 

Jezus Christus heeft tot Zijn gedachtenis de viering van het Heilig Avondmaal ingesteld. Het 

is het teken van Zijn liefde en trouw voor zondaren. We staan stil bij Zijn lijden, sterven én 

opstanding! Zo komen we aan tafel, met lege handen maar met een blij hart. We eten van het 

brood en drinken van de wijn. Zo vieren we dat God ons heeft bevrijd door Zijn lieve Zoon 

Jezus Christus. 

Tussen het doen van belijdenis en het Heilig Avondmaal bestaat een sterke verbinding. Aan 

tafel roept Christus zijn gelovigen op om Zijn Naam te belijden. Voorts is het Heilig 

Avondmaal in onze gemeente voor hen die belijdenis van het christelijke geloof hebben 

afgelegd en op wie geen maatregelen van tucht van toepassing zijn. 

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar in het midden van de gemeente gevierd.  

Voor de bediening van het Heilig Avondmaal wordt door de kerkenraad Censura Morum 

gehouden. Censura morum betekent letterlijk: toezicht op de zeden, op de levenswandel. De 

censura morum dient er voor om kritisch te kijken (censura) naar alles wat in onze 

levensstijl (morum) tussen de Heere en onze ziel kan komen. Van oudsher was het de 

bedoeling dat de censura morum zich zou richten op de ambtsdragers. Voor de 

avondmaalsviering zullen zij zichzelf en elkaar beproeven en uit hun midden wegnemen wat 

voor een goede avondmaalsviering een beletsel kan zijn. In de loop van de tijd is het ruimer 

toegepast en is de gehele gemeente er bij betrokken. Als u van het censura morum gebruik 

wilt maken, kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de scriba tot dinsdagavond 

20.00 uur in de week voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal. In het geval 
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dat er censura morum gehouden wordt, zijn er minstens twee leden van het consistorie 

aanwezig. 

3.2.2.1. Voorbereiding en dankzegging 

 

Op de zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt de voorbereiding 

op het te vieren Avondmaal gehouden. In de regel gebeurt dat in de ochtenddienst maar kan 

in bijzondere gevallen ook in de avonddienst gebeuren. 

Op een doordeweekse avond vindt er een bezinningsuur plaats waarin wij ons voorbereiden 

op de viering van het Avondmaal. Van iedereen, maar zeker van belijdende leden, wordt 

verwacht dat zij hierbij aanwezig zijn. Datzelfde geldt voor aanwezigheid tijdens de diensten 

die betrekking hebben op het Avondmaal. 

In de avonddienst na het gevierde Avondmaal vindt in de eredienst dankzegging plaats voor 

het ontvangen sacrament. 

3.2.2.2. Bediening Heilig Avondmaal bij zieken en anderen 

 

In aansluiting op de avondmaalsviering in de kerkdienst kan het Avondmaal bij zieken en bij 

hen die door omstandigheden de kerkdiensten niet kunnen bijwonen aan huis worden 

bediend. Naast de predikant zullen daarbij minstens twee ambtsdragers, een diaken en een 

ouderling, aanwezig zijn en zo mogelijk ook enkele gemeenteleden. 

3.2.2.3. Gasten 

 

Het is mogelijk dat gasten aan de viering van het Heilig Avondmaal deelnemen. Gasten 

dienen in hun eigen kerk gerechtigd te zijn het Heilig Avondmaal te vieren. Ordinantie 7, 

artikel 2 lid 3 en 4 geven aan dat gasten die willen deelnemen aan het avondmaal zich voor 

de dienst dienen te melden bij de kerkenraad.  

3.3 Bijzondere diensten 

 

3.3.1.  Feestdagen, Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag 

 

Op deze dagen komt de gemeente ook bijeen in het kerkgebouw. Meestal conform de 

gebruikelijke vorm van de eredienst. In sommige gevallen kan daarvan worden afgeweken 

bijvoorbeeld indien een zondag direct wordt gevolgd door het kerstfeest. De viering van het 

kerstfeest van de zondagsschool en andere jeugdclubs wordt gehouden op 24 december in een 

speciale avonddienst. 

Op de tweede feestdagen zijn er geen erediensten. 
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3.3.2.  Bid- en dankdag 

 

Deze diensten zullen op de gebruikelijke wijze worden gehouden. In de middagdienst, 14.30 

uur, is er speciaal aandacht voor de jeugd. De avonddiensten beginnen op deze dagen om 

19.30 uur. 

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in noodsituaties of bij bijzondere gebeurtenissen, kan de 

kerkenraad besluiten, alleen of samen met andere kerkelijke gemeenschappen, tot het 

houden van een aparte bid- of dankstond. 

3.3.3.  Oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen 

 

Op oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen komt de gemeente bijeen in een dienst van Woord 

en gebed. 

3.3.4.  Huwelijksdienst 

 

De inzegening van het huwelijk betekent dat het bruidspaar, samen met de gemeente Gods 

zegen vraagt over het huwelijk. De dienst van bevestiging vindt dus plaats in het midden 

van de gemeente. Op grond van Gods Woord wordt alleen het huwelijk tussen man en vrouw 

als inzetting van God erkend! Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en 

gezegend worden. 

De liturgie voor de dienst wordt in overleg met het bruidspaar vastgesteld, waarbij het ook 

mogelijk is naast de psalmen andere liederen of gezangen te kiezen. 

Namens de kerkenraad wordt aan het bruidspaar de zgn. trouwbijbel uitgereikt. 

Voor, tijdens of na de dienst is er gelegenheid tot het maken van foto’s en/of filmopnamen. 

Dat mag zowel in als buitenom de kerk. Tijdens de eredienst mag dus gefilmd worden vanaf 

één positie in de kerk. Datzelfde geldt voor het maken van foto’s. Geluid maken door 

opnameapparatuur (fotocamera, filmcamera o.i.d.) en/of lopen door de kerk tijdens de dienst 

is niet toegestaan! 

Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden voor het werk van de kerkrentmeesters en 

zijn er zowel een ouderling als een diaken aanwezig. 

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad organiseert de predikant een serie van vier à 

vijf avonden voor huwelijkscatechese. De doelgroep is breed: stellen die van plan zijn om te 

gaan trouwen, pas getrouwden maar ook al langer getrouwden zijn hierbij van harte welkom. 

Thema’s die tijdens deze avonden aan de orde komen zijn: de Bijbelse visie op het huwelijk, 

Bijbellezen en bidden in je huwelijk, met elkaar communiceren, omgaan met conflicten, 
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seksualiteit en gezinsvorming, valkuilen en verleidingen in deze huidige cultuur. De leidraad 

tijdens deze avonden is het boekje van dr. M. van Campen, Verbonden in liefde en trouw. 

Huwelijkscatechese. Wanneer de avonden gehouden worden, wordt nader bepaald en is 

afhankelijk van het deelnemersaantal. 

3.3.5.  Rouwdienst 

 

Bij een sterfgeval wendt men zich bij voorkeur rechtstreeks tot de predikant of bij diens 

afwezigheid tot de scriba. De predikant zal de naaste familie zo spoedig mogelijk een bezoek 

brengen. 

De begrafenisdienst zal worden gehouden in Hervormd Centrum ’t Kruispunt. De familie 

kan verzoeken de dienst vanuit de kerk te houden. Een rouwdienst is geen ambtelijke 

eredienst. Bij de diensten zal, zo mogelijk, een ouderling aanwezig zijn. 

De orde van dienst wordt in overleg met de familie vastgesteld. In deze liturgie kan gebruik 

worden gemaakt van Psalmen 1773, gezangen uit Het Liedboek en de bundel Uit Aller Mond 

en liederen uit Op Toonhoogte. ‘Wereldse’ liederen worden niet toegestaan!  

In overleg met de familie zal de bijeenkomst worden gesloten door een ouderling met 

Schriftlezing en gebed. Anders sluit de predikant de dienst op de begraafplaats. 

Indien sprake is van een crematie, zal de predikant geen dienst verzorgen in het 

crematorium. Wel kan, als de familie dat verzoekt, in ’t Kruispunt of in de kerk, een 

bijeenkomst worden belegd waarin door de predikant een gedeelte uit het Woord van God 

wordt behandeld. 
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4. DE LERENDE GEMEENTE 
 

4.1. Inleiding 
 

Het is van het grootste belang dat de gemeente de Schriften blijft onderzoeken en dat zij 

groeit in het geloof in Jezus Christus. Zij doen dat door te luisteren naar de gezaghebbende 

stem van het rijke Evangelie, Gods Woord, verbonden met de voorgeslachten, geleerd vanuit 

de geschiedenis om zo het heil door te geven voor de geslachten na ons. De weg van 

onderwijzen en leren is een voortdurend proces. Het doel daarbij is dat gemeenteleden mogen 

groeien tot verantwoordelijke christenen die toegerust zijn tot een taak en plaats in kerk en 

samenleving. Onder leiding van de kerkenraad wordt in de gemeente door middel van het 

werk van vorming en toerusting, catechese en jeugdwerk, gestalte gegeven aan het 

voortgaande proces van geestelijke vorming, waarbij alle generaties betrokken worden. Met 

name de zondagse erediensten staan hierbij centraal. Dat is de plaats waar God ons wil 

onderwijzen vanuit Zijn Woord. De plaats waar Zijn Geest in het bijzonder wil werken in 

onze harten. Het onderwijzende element vanuit de Bijbel en de belijdenis van de kerk in de 

samenkomsten hebben een belangrijke functie in de vorming van de gemeenteleden. Er zijn 

verschillende manieren waarbij gemeenteleden gevormd kunnen worden in de opbouw van 

het eigen geloof en dat van de gemeente. 

4.2. Bijbelkring 
 

In de huidige situatie komt eens in de maand tijdens het winterseizoen een groep 

gemeenteleden bijeen om zich te verdiepen in een Bijbelgedeelte. De doelgroep voor deze 

bijbelkring richt zich op gemeenteleden die zich willen verdiepen in een Bijbelgedeelte.  

Tijdens de avonden staat er doorgaans een Bijbelboek centraal, waarbij aan de hand van 

gespreksvragen er dieper op de stof wordt ingegaan. De avonden vinden plaats in de pastorie 

en beginnen om 20.00 uur. De avonden verlopen fijn en goed. In de toekomstige situatie (op 

weg naar 2018) continueren we deze kring, waarbij we meer gemeenteleden stimuleren om 

zich erbij aan te sluiten. 

4.3. Ichtuskring 
 

In de huidige situatie komt eens in de maand tijdens het winterseizoen een groep van een 

gemeenteleden bijeen om zich te verdiepen in actuele thema’s aangaande het christelijk 

geloof. In de praktijk komen met name jongvolwassen naar deze kring toe, al zijn de avonden 

open voor iedereen die geïnteresseerd is. De avonden vinden plaats in de pastorie en 

beginnen om 20.00 uur. De avonden verlopen positief; het aantal deelnemers groeit; de 

gesprekken zijn eerlijk en open. In de toekomstige situatie (op weg naar 2018) continueren 
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we deze kring, waarbij we meer jongvolwassen gemeenteleden stimuleren om zich erbij aan 

te sluiten. 

4.4. Jongerengroep 16 – 25 
 

Wat betreft de gemeenteactiviteiten is er in de huidige situatie weinig aandacht voor de 

jongeren van 16-25 jaar. Dat is jammer, want het is een leeftijd waarin jongeren keuzes 

maken als het gaat om werk, partner en toekomstplannen. Graag willen we als kerk daarom 

voor de jongeren een gesprekskring opstarten, waarbij speciaal jongeren uitgenodigd zijn die 

weinig contact met de kerk hebben. Hoe gaan we te werk? Begin 2015 start de predikant een 

overleg, waarbij jongeren uit de doelgroep worden uitgenodigd. Er wordt gepolst wat 

jongeren zelf van de kerk verwachten en welke thema’s hen bezighouden, hoe ze zich 

betrokken zouden willen weten bij de kerk. Naar aanleiding van deze overleggen wordt 

vervolgens een club / kring gestart, waarschijnlijk op zondagavond eens in de maand. De 

avonden hebben een open en toegankelijk karakter. Thema’s waarover gesproken kan 

worden zijn: wat maakt je echt gelukkig? Hoe ga je om met moderne media? Waar is God in 

deze tijd? Hoe kijkt de bijbel aan tegen seksualiteit? Belangrijk is dat er aansluiting komt bij 

de thema-diensten die tweemaal per jaar belegd worden (zie paragraaf 3.1) en met andere 

jongeren activiteiten zoals 4U2 en de koffieavonden.   

4.5. Vrouwengesprekskring 
 

In de huidige situatie komt ongeveer zes keer per jaar een groep vrouwen uit onze gemeente 

bijeen bij iemand thuis voor een kringmorgen rond een open Bijbel. Centraal staat een 

bijbelstudieboekje, waarbij een thema of Bijbelboek behandeld wordt. Er is een groep 

vrouwen, uit alle leeftijden, dat eraan deelneemt. De morgens verlopen positief en de 

gesprekken onderling zijn leerzaam. In de toekomstige situatie (op weg naar 2018) 

continueren we deze kring, waarbij we meer vrouwen stimuleren om zich erbij aan te sluiten. 

4.6. Zondagsschool ‘Kom en zie’ 
 

In de huidige situatie (2014) is twee keer per maand op zondagmiddag zondagsschool. Dit 

wordt gegeven door een drietal leidinggevenden. De zondagsschool bestaat uit een jongste 

groep van ongeveer 15 kinderen (4-8 jaar) en de oudste groep van ongeveer 10  kinderen (8-

12 jaar). Er wordt Bijbels onderwijs gegeven uit het boekje Vertel het maar.  Door te bidden, 

bijbel te lezen, liederen te zingen en verhaalvertellingen krijgen de kinderen Gods Woord te 

horen. Voor de verwerking is er de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende activiteiten 

zoals een puzzel, kleurplaat o.i.d. Bij de oudste groep is er bewust voor gekozen om de 

kinderen om de beurt een vers te laten lezen uit de Bijbel van het desbetreffende verhaal. Dit 

om ze bekend te maken met de taal/bewoording zoals we die in de Bijbel kunnen vinden. 
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In de toekomstige situatie (op weg naar 2018) wordt deze lijn doorgetrokken qua groepen. Er 

wordt aan de kinderen een Bijbelverhaal verteld, waarbij ze dit onderwijs toe kunnen passen 

op het dagelijks leven. Ook stimuleren we het zingen van psalmen en bekende christelijke 

liederen tijdens het zondagschooluurtje. Aan deze kinderen geven we zo een goede basis met 

het oog op catechisatie en verdere clubs/kringen. Daarnaast een streven om minimaal 2 

leidinggevenden per groep te hebben zodat er goed  kan worden overlegd en samengewerkt.   

Beleidspunten: 

 Coördinatie tussen de leiding onderling en tussen kerkenraad en leiding wordt 

verbeterd (vanaf september 2014). 

 We stimuleren kinderen, die nu weinig of niet komen, om actief de zondagschool te 

bezoeken via mondelinge gesprekken, uitnodigingen, kerkbode en website (vanaf 

september 2014). 

 

4.7. Zaterdagavond Jeugdwerk 4U2 
 

In de huidige situatie (2014) is er één keer in de maand een 4U2 avond en één keer in de 

maand een filmavond voor de jongeren in de gemeente. Op deze zaterdagavonden komt er 

een groep van 12-15 jarigen bijeen van 20.00 tot 22.30 uur. Deze groep bestaat uit +/- 15 tot 

25 jongeren op een 4U2 avond en +/- 5 tot 10 jongeren op een filmavond. De leiding bestaat 

op dit moment uit 5 leidinggevenden en een werkgroep. Deze werkgroep is dit jaar opgestart 

en bestaat uit 3 jongeren van 15/16 jaar. Dit zodat de jongeren de mogelijkheid hebben om 

‘door te groeien’ als leidinggevende.  De avond wordt gestart met een stukje Bijbellezen, 

bidden en waar mogelijk een filmpje. De activiteiten die worden ondernomen zijn 

verschillend: van een dropping tot BBQ ‘en of een nachtje slapen. De films tijdens 

filmavonden hebben vaak betrekking op het geloof.  

In de toekomstige situatie (op weg naar 2018) hopen we dat er een groep jongeren ontstaat 

die, ondanks hun verschillen, gezamenlijk hun passie en liefde voor God kunnen uiten en 

benoemen. We verlangen ernaar dat de jongeren een veilige omgeving hebben waarbij ze met 

elkaar in gesprek leren gaan over het geloof; hiervoor een plaats creëren door thema-avonden 

met sprekers te organiseren of om eens weg te gaan met de groep naar een HGJB 

georganiseerde avond (o.i.d.). Zo willen we een basis bieden voor de jongeren om hun geloof 

kracht te geven en een rotsvast fundament.  

4.8. Jongensclub Daniël 
 

Om de week, op vrijdagavond, in het winterseizoen, is er jongensclub voor jongens van de 

basisschool groep 6 t/m groep 8. 
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Op de club wordt gezongen, gelezen uit de Bijbel en wordt er gebeden. Allerlei activiteiten 

worden er gedaan zoals knutselen, een spel spelen en eens per seizoen (afsluiting) gaat de 

club ergens naartoe zoals bijvoorbeeld het zwembad.  

4.9. Meisjesclub ’t Mosterdzaadje 
 

Om de week, op vrijdagavond, in het winterseizoen, is er club voor meisjes van de basisschool 

groep 6 t/m groep 8. 

Op de club wordt gezongen, gelezen uit de Bijbel en wordt er gebeden. Allerlei activiteiten 

worden er gedaan zoals knutselen, een spel spelen en eens per seizoen (afsluiting) gaat de 

club ergens naartoe zoals bijvoorbeeld het zwembad.  

4.10. Kinderclub Benjamin 
 

De kinderclub komt op donderdagmiddag om de twee weken bijeen in Hervormd Centrum ’t 

Kruispunt. Op de club wordt gezongen, gelezen uit de Bijbel en wordt er gebeden. Allerlei 

activiteiten worden er gedaan zoals knutselen, een spel spelen of een uitstapje maken. 

Kinderen van groep 3, 4 of 5 van de basisschool zijn van harte welkom.  

4.11. Vakantie Bijbel Week (VBW) 
 

Ieder jaar wordt een Vakantie Bijbel Week georganiseerd. Een week waarin kinderen bezig 

zijn met het evangelie, door middel van liedjes zingen, knutselen, luisteren naar verhalen uit 

de Bijbel e.d.  

De Vakantie Bijbel Week is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Beleidspunten: 

 Kinderen van 4 – 12 jaar laten ervaren dat God hun Vader is, Die van hen houdt en 

bij wie ze altijd terecht kunnen; 

 Kinderen op een begrijpelijke manier de boodschap van de Bijbel vertellen; 

 Persoonlijk contact in sfeer van vertrouwen en acceptatie proberen te ervaren; 

 Kinderen toerusten om te delen in de liefde en de woorden van God naar anderen; 

 De thuissituatie van kinderen bereiken door verhalen en materialen mee te geven 

tijdens en na de Vakantie Bijbel Week. 

4.12. Catechese 
 

In de huidige situatie (2014) wordt er catechese gegeven aan de jongeren van de gemeente 

door de predikant. Op maandagavond komt er een groep van 12-13 jarigen bijeen van 18.45 
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uur tot 19.30 uur, waar gemiddeld genomen een tiental jongeren naar toe komen. Op 

dinsdagavond is er een 14+ groep, die gemiddeld genomen door zo’n dertien jongeren wordt 

bezocht. De Reflector-methode van dr. M. van Campen vormt het uitgangspunt voor dit 

onderwijs. Daarnaast wordt er – doorgaans op maandagavond, maar een tijdstip kan 

jaarlijks afgesproken worden – belijdeniscatechese gegeven aan gemeenteleden die het 

catechesetraject doorlopen hebben en die ernaar verlangen om Jezus te belijden. 

In de toekomstige situatie (op weg naar 2018) zien wij graag dat meer jongeren de catechese 

gaan bezoeken, waarbij met name de leeftijdsgroep van zestien jaar en ouder aandacht 

vraagt. Tevens vinden we het belangrijk om een leerplan op te stellen, zodat jongeren vanaf 

hun twaalfde tot hun twintigste structureel onderwijs uit de Bijbel en belijdenisgeschriften 

ontvangen. Zo hopen wij zowel de betrokkenheid als toerusting van jongeren te vergroten. 

Beleidspunten: 

 Het ontwikkelen van een leerplan voor de catechese (2015). 

 Het opstarten van een kring voor jongeren in de leeftijdsgroep van 16-25 jaar, zo 

mogelijk eens in de maand op zondagavond (zie paragraaf 4.4). 

 

4.13. Jeugdraad 
 

Het verenigingswerk, het jeugdwerk en de zondagsschool vinden plaats onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad is belast met het benoemen van de 

leidinggevenden van deze clubs en blijft op de hoogte van het werk wat wordt verricht. De 

clubs afzonderlijk leggen hun programma, voorzien van een begroting, ter goedkeuring voor 

aan de kerkenraad. In het jeugdwerk wordt met name gebruik gemaakt van het materiaal 

van de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond). Om het jeugdwerk op een goede 

manier te kunnen coördineren is een jeugdraad ingesteld. De voorzitter van de jeugdraad is 

een ambtsdrager of een gemeentelid die door de kerkenraad wordt aangesteld. Daarnaast 

worden vanuit de jeugdraad een secretaris en een penningmeester aangesteld. 

De taak van de jeugdraad is: 

 Het begeleiden en coördineren van de jeugdwerk activiteiten 

 Het met het oog op de planning en verantwoording contact onderhouden met de 

kerkenraad 

 Het doen van voorstellen met het oog op de voortgang en de uitbouw van het 

jeugdwerk 

 Het doen van voorstellen met het oog op het aantrekken van nieuwe leiding 
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4.14. Toerusting leidinggevenden 
 

Rond de opening- en/of afsluiting is er een toerustingsavond voor de leidinggevenden van alle 

clubs en kringen. De predikant leidt deze avonden. Het doel van de avonden is om je te 

verdiepen in thema’s als: Hoe spreek je een gebed uit voor een groep? Op welke manier geef 

je Bijbelverhalen door aan jongeren en kinderen? Hoe raak je op een ontspannen manier met 

hen in gesprek over het geloof in God? De avonden vinden gemiddeld één keer per jaar plaats 

in ’t Kruispunt.  

5. DE PASTORALE GEMEENSCHAP 

 
De Bijbel zegt dat de Heere Jezus een goede Herder is Die zorg draagt voor zijn kudde. In 

navolging en in afhankelijkheid van Hem ziet de gemeente het als haar taak om aan elkaar 

herderlijke en pastorale zorg te verlenen. In de situatie tot nu toe kreeg dat als volgt 

gestalte:  

 

 De predikant bezoekt gemeenteleden in crisissituaties (stervensbegeleiding, ziekte, 

psychische nood of andere zorgen). Ook brengt hij een bezoek aan gemeenteleden als 

ze 75 jaar of ouder worden en bij huwelijksjubilea, waarbij de kerkenraad zorgt voor 

een boek als geschenk.  

 De predikant bezoekt gemeenteleden waar een kindje is geboren nadat een 

geboortekaart is ontvangen door de kerkenraad. 

 Ouderlingen doen regulier huisbezoek. Alle pastorale eenheden worden benaderd 

voor een huisbezoek. Ouderlingen leggen samen met een bezoekbroeder bezoeken af.  
 

In de toekomstige situatie (op weg naar 2018) hebben we een ambitieus beleidspunt: de 

doorontwikkeling en verdere invoering van het Jethromodel. Ter intensivering van het 

pastoraat is een nieuw gemeentemodel samengesteld t.w. ‘de spin in het web’4. 

6. DIENENDE GEMEENSCHAP 
 

De dankbaarheid voor het heil in Jezus Christus en het geloof dat God het geluk van ieder 

mens op het oog heeft, maken van een vierende en biddende gemeente ongetwijfeld ook een 

dienende gemeente. 

Vanuit de opdracht van het Evangelie heeft de gemeente de opdracht om aan hen die dit 

nodig hebben de mogelijkheden aan te reiken om de bijstand van Gods Geest en het 

medeleven van de gemeenschap te ervaren. 

                                                      
4 Zie bijlage 2; projectplan ‘De spin in het web’ 
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6.1. Algemeen 
 

De diaconale zorg in de gemeente en haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden 

van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de 

dienst der barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en 

onder leiding van de diakenen wordt verricht. 

In het Woord van God worden zowel in het Oude als het Nieuwe Testament voorschriften 

gegeven voor de zorg aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. 

De drie diakenen vormen samen het college van diakenen. Het college benoemt in zijn 

midden een voorzitter en een secretaris/penningmeester. Het college is volgens de kerkorde 

verantwoordelijk voor de diaconale arbeid van de gemeente. 

Belangrijk is in de komende jaren de zichtbaarheid van de diaconie. Soms merk je dat 

gemeenteleden weinig bekend zijn bij diaconale activiteiten. Door informatie in de kerkbode, 

op de website en eventueel tijdens gemeenteavonden kan de zichtbaarheid vergroot worden. 

Hopelijk draagt dat bij aan een grotere betrokkenheid op de nood van de naaste, dichtbij en 

ver weg. 

6.2. Werkwijze diaconaat  
 

Het 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 zaken op diaconaal terrein 

 Het verlenen van medewerking aan andere arbeid ten behoeve van het 

maatschappelijke welzijn 

 Het bijeenbrengen van de voor de uitoefening van het diaconaat in en buiten 

Nederland benodigde gelden 

De diaconale opdracht kent geen grenzen. Zij geldt zowel plaatselijk als wereldwijd 

(werelddiaconaat). 

In overeenstemming met de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland worden er 

jaarlijks een jaarrekening en begroting opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van 

het gevoerde en goedkeuring gevraagd voor het te voeren beleid. Na vaststelling door de 

kerkenraad, liggen deze voor gemeenteleden ter inzage bij de administrerend diaken. Dit 

wordt o.a. meegedeeld in een kerkdienst en aangekondigd in het kerkblad. 

Het college van diakenen vertegenwoordigt de gemeente in diaconale aangelegenheden. De 

financiële gegevens van de diaconie staan jaarlijks samenvattend opgenomen in de 
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jaarrekening. Deze gegevens bevatten een overzicht van inkomsten en uitgaven van de 

diaconie. 

Inkomsten worden voornamelijk verkregen uit: 

 Collecten in de eredienst 

 Collecten bij de Avondmaalsviering 

 Projectcollecten, waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt 

De inkomsten worden gebruikt om de navolgende uitgaven te kunnen doen: 

 Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuning aan zieken, 

ouderenzorg, in zorg verkerende gemeenteleden, jong en oud, zo mogelijk ook aan 

anderen) 

 Diaconale activiteiten in de gemeente (bv Kerstfeest) 

 Kosten beheer en administratie 

 Verplichte bijdragen bredere organen 

 De overblijvende gelden worden verdeeld over regionale en landelijke instellingen en 

wereldwijd werkende instellingen 

De diaconie kan gebruik maken van werkgroepen. 

7. MISSIONAIRE GEMEENSCHAP 
Hoe kun je vanuit de gemeente samen het goede nieuws van Jezus Christus handen en 

voeten geven in het gewone alledaagse leven, te midden van een seculiere samenleving? Hoe 

kunnen we ons leven en dus ook ons geloof delen met mensen om ons heen? Jezus volgen, 

ofwel tastbaar discipelschap, dat is waar het mee begint! We hebben elkaar als gemeenschap 

daarbij nodig. 

Een missionaire gemeenschap is een gemeenschap die naar de opdracht en de belofte van 

haar Meester, door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld getuigt van Hem als de 

enige Naam gegeven tot zaligheid! 

7.1. Algemeen 
 

De missionaire arbeid in eigen omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de 

gemeente, die worden opgewekt om Jezus Christus met woord en daad te belijden, als ook in 

de missionaire arbeid die door de betreffende organen van bijstand wordt verricht. De 

gemeente vervult haar missionaire opdracht elders in de wereld met behulp van het 

betreffende orgaan van de gemeente in samenwerking met de daartoe aangewezen organen 

van de kerk (o.a. GZB en IZB). 
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De opbrengsten van zendingsbussen in de kerk wordt per kwartaal bestemd voor een bepaald 

project. Deze zendingsbussen hangen bij de uitgang van de kerk, onder de toren en bij de 

consistorie, maar ook bij de uitgang van ’t Kruispunt. 

7.2. Werkwijze apostolaat 
 

De gemeente kent een zendings/evangelisatiecommissie. De taken met het oog op het 

evangelisatiewerk zijn: 

 Het betrekken van de gemeente bij de roeping tot evangelisatie 

 Het organiseren en coördineren van activiteiten die invulling geven aan evangelisatie 

onder rand- en buitenkerkelijken 

 Het mede onderhouden van het Dabar-campingwerk 

 Het bevorderen van het werk van de IZB 

De taken met het oog op het zendingswerk zijn: 

 Het betrekken van de gemeente bij de arbeid van zending en werelddiaconaat 

 Het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van werkzaamheden in zending en 

werelddiaconaat, die in hoofdzaak plaatsvinden via de GZB en Luisterend Dienen 

 Het promoten van het dagboekje ‘Een handvol koren’ van de GZB 

 Het via één of meer collecten, via het programma Luisterend Dienen, deelnemen aan 

het werk van het werelddiaconaat 

 Het bevorderen van het werk van de GZB 

 Deelname aan projecten 

8. VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN 
 

Het college van kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle 

vermogensrechtelijke, stoffelijke aangelegenheden in de gemeente en alle daaraan verbonden 

werkzaamheden. 

8.1. Algemeen 
 

Twee ouderlingen-kerkrentmeester en een kerkrentmeester (niet ouderling) vormen samen 

het college van kerkrentmeesters. Het college kan zich laten ondersteunen door leden van de 

gemeente. Het college benoemt vanuit zijn midden een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Zij zijn 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 overeenkomstig een daartoe opgestelde Plaatselijke Regeling. Het college 

vertegenwoordigt de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden voor zover die niet 

van diaconale aard zijn. 
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8.2. Taken kerkrentmeesters 
 

Tot de taken van de kerkrentmeesters behoort: 

 Het zorgdragen voor geldwerving 

 Het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere 

activiteiten van de gemeente 

 Het beheren en onderhouden van de gebouwen en de bezittingen van de gemeente 

 Het zorgdragen voor het traktement (salaris) van de predikant en (eventueel) andere 

bezoldigde (betaalde) medewerkers 

 Het zorgdragen voor de afdracht van premies en bijdragen aan de landelijke organen, 

zoals bijvoorbeeld het predikantspensioen 

 Het beheren van het (niet lopend) archief van de gemeente 

 Het fungeren als opdrachtgever aan koster en organisten 

 Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en 

het trouwboek 

 Het beheren van de verzekeringspolissen 

 Het meewerken aan het beleidsplan, het maken van de jaarlijkse begroting en 

jaarrekening; deze worden op dezelfde wijze als bij de diakenen aan de gemeente ter 

inzage gegeven 

 Het mede opstellen van het jaarlijkse collecterooster 

 Het college van kerkrentmeesters moet bij het beheren van- en het beschikken over 

de aan hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, 

blijven binnen het beleidsplan en de vastgestelde begroting 

Voor een aantal beslissingen dienen de kerkrentmeesters voordat zij besluiten nemen de 

instemming van de kerkenraad verkrijgen, zoals bij: 

 Het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, 

bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of 

een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang 

voor het leven en werken van de gemeente 

 Het aangaan van verplichtingen waarin niet in de vastgestelde begroting is voorzien 

 Het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde 

 Het oprichten van of deelnemen aan een stichting 
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8.3. Rekening en begroting 
 

Overeenkomstig de landelijke richtlijnen van de Protestantse kerk in Nederland wordt er 

voor aanvang van ieder kalenderjaar een begroting opgesteld waarin de financiele 

consequenties van het te voeren beleid zijn vermeld. Na afloop van het begrotingsjaar wordt 

de jaarrekening opgesteld. Nadat de jaarstukken door de kerkenraad zijn vastgesteld, 

worden zij ter inzage en bespreking aan de gemeente voorgelegd. Het overzicht van de 

financiën en goederen, die onder beheer van de kerkrentmeesters vallen, wordt elk jaar 

opgenomen in de jaarrekening. 
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BIJLAGE 1; CONVENANT ALBLASSERDAM 
 

Convenant 

De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort. 

Bovengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een convenant waarin gemeenten, die 

in de klassiek-gereformeerde zin hervormd zijn, zich kunnen verenigen. Aan het convenant 

ligt in iedere afzonderlijke gemeente een beleidsplan ten grondslag. In dit beleidsplan 

spreekt de kerkenraad namens de gemeente uit dat zij zich gebonden weet aan de Heilige 

Schrift als het geopenbaarde Woord van God, aan de oecumenische symbolen van de Kerk en 

aan de gereformeerde belijdenisgeschriften van de Kerk, conform artikel X van de hervormde 

kerkorde. Hiermee geven de gemeenten aan dat de binding aan de Heilige Schrift en de 

gereformeerde belijdenisgeschriften voor hen de enige deugdelijke basis is voor hun kerk-

zijn. Met Gods hulp zullen zij weerspreken en weren alles wat in strijd is met dit belijden. 

Als gemeenten, ontstaan uit de gereformeerde reformatie aanvaarden zij niet zondermeer de 

Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther en aanvaarden zij niet de Konkordie 

van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

Het bewaren van de eenheid 

De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente de eenheid 

te bewaren. Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers voor het Aangezicht 

Gods niet te verantwoorden (Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als gemeenten zomaar laten 

meevoeren in de SOW-kerk, zal dit - onzes inziens - onvermijdelijk leiden tot breuken en 

scheuren in en tussen gemeenten. Daarom zoeken zij als gemeenten ook elkaar vast te 

houden op basis van Schrift en belijdenis. Het convenant is daarom een verband waardoor 

gemeenten elkaar in de kerkelijke verwarring vasthouden. Het convenant wil geen 

kerkpolitieke factor zijn, maar wil een bundeling van gemeenten zijn die door de synode in de 

onmogelijke positie van "wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee" terecht zijn gekomen. 

Wanneer de Kerk onverhoopt besluit tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het convenant 

gesloten hebben, zelf geen actie ondernemen om los te raken van het kerkverband. Deze 

keuze zou immers onherroepelijk leiden tot scheuringen binnen gemeenten. Aan de andere 

kant laten zij de synode weten dat de SOW-kerk niet kan rekenen op hun instemming met 

het geheel van de nieuwe kerkorde, zoals die op dit moment voorligt.  

Wat betekent dit in de praktijk? 

De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de huidige basis 

van Schrift en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel de kerk waarachtig 

belijdende kerk zal zijn, levend overeenkomstig het Woord van God. Omdat wij met dit 

voorstel de kerkelijke weg, de weg van de ambtelijke vergaderingen bewandelen, ligt de 

coördinatie van het convenant o.i. op de weg van de classes. Concreet wordt daarmee het 

volgende uitgesproken: 
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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, t.w. 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 aanspreken en waarop zij door haar 

aangesproken willen en mogen worden. 

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te 

houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de 

sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar 

Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. 

Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet 

zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen 

wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus 

Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine 

kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen. 

3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van 

Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de 

gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die 

zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang 

zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige 

sacramenten misbruiken of verachten. 
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4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente - zowel 

ouderlingen als diakenen - door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden 

mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest. 

5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een 

instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve 

samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op 

Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten. 

6. 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 2; PASTORAAL GEMEENTEMODEL 

De spin in het web 

Doorontwikkelingen en implementatie van het model 

De hervormde gemeente van Aalst kent 710 LRP-leden (Leden Registratie Systeem 

Protestantse Kerk), waarvan er zo’n 110 kerkelijk actief betrokken zijn. Vanouds werd het 

pastoraat uitgevoerd door de predikant (crisis- en ouderenpastoraat) en de ouderlingen 

(regulier huisbezoek). Vanwege het grote verschil tussen het aantal geregistreerde 

gemeenteleden en het aantal daadwerkelijk betrokken leden is besloten de klassieke 

pastorale structuur te verwisselen voor het zogenoemde ‘Jethro-model’. Bij dit nieuwe model 

wordt de gemeente opgedeeld in een tweetal wijksecties, waaraan leiding wordt gegeven door 

een ouderling, ouderling-kerkrentmeester, diaken en kerkrentmeester. De oren en ogen van 

de secties zijn de wijkcontactpersonen (WCP, vijf per sectie) en de buurtcontactpersonen 

(BCP, drie per sectie). Ter informatie hun takenpakket (zie voor organogram tevens bijlage 

1): 

Taken WCP: 

 Eerste aanspreekpunt voor het sectieteam 

 Eerste aanspreekpunt voor de BCP’s 

 Bezoeken van nieuwe gemeenteleden -> welkom bloemetje en gemeentegids 

 Coördinatie verspreiding nieuwsbrieven 

 Coördinatie bezorging kaarten verjaardagsfonds 

 Coördinatie bezorging actie Kerkbalans 

 Afleggen van kraambezoek namens de gemeente (na ontvangst geboortekaartje door  

o kerkenraad) -> eventueel in overleg met het predikantsechtpaar 

 Signaalfunctie binnen de wijk -> ouderen, zieken, rouwdragenden e.d. (ogen en oren 

van de kerkenraad) 
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Taken BCP: 

 Eerste aanspreekpunt van en voor de WCP 

 Verspreiden van nieuwsbrieven 

 Bezorgen van kaarten en enveloppen verjaardagsfonds 

 Bezorgen en ophalen van de enveloppen actie Kerkbalans 

 Signaalfunctie binnen de buurt -> ouderen, zieken, rouwdragenden e.d. (ogen en oren 

van de kerkenraad) 

 

Gezamenlijk: 

 Organisatie van koffiemomenten na de dienst, waarbij randleden gestimuleerd 

worden om mee te komen 

 Tip: extra acties organiseren, waarbij te denken valt aan zomer- en wintermarkten of 

andere verkoopacties 

 Versterken van de gemeenschap 

 Betrokken zijn met elkaar 

 Omzien naar elkaar 

 Gemeenschap zijn met elkaar 

 

Met het implementeren van dit Jethro-model hebben wij het volgende voor ogen: 

1. Wij sluiten aan bij het Bijbels getuigenis, waarin de pastorale zorg in de gemeente 

niet op de schouders rust van één of enkele ambtsdragers. De betrokkenheid van alle 

gemeenteleden wordt gevraagd. Basisteksten voor deze gedachte zijn Exodus 18: 13-

27, 1 Korinthe 12 en Efeze 4. 

 

2. De pastorale slagkracht binnen de gemeente te vergroten. Het Jethro-model geeft 

meer inzicht in wat er gebeurt in de wijksectie; het geeft samenhang in het 

bezoekwerk en grotere doelmatigheid doordat er onderling overleg is; het leidt tot 

intensivering van de aandacht voor de gemeenteleden doordat je samen sterker staat 

dan alleen; je stimuleert elkaar onderling doordat je niet alleen maar samen bezig 
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bent met het pastoraat; er is continuïteit in de secties ook als er een ouderling, WCP 

of BCP af- dan wel aantreedt.5 

 

3. De missionaire slagkracht van de gemeente te vergroten. Een groot deel van de leden 

uit het registratiesysteem zijn in de achterliggende jaren om welke reden dan ook 

buiten beeld geraakt, waar de kerk vanwege hun lidmaatschap evenwel een opening 

heeft. Wij hopen dat het Jethro-model mogelijkheden biedt om deze ‘buiten beeld’ 

geraakte leden te ontmoeten en hen te stimuleren actief bij kerk en geloof betrokken 

te raken. 

 

De predikant zal een spin in het web gaan vormen van het Jethro-model. In het vervolg 

wordt een viertal taken concreet uitgewerkt, waarbij het geschatte benodigde aantal uur 

tevens wordt vermeld. 

Taak 1 – Toelichting via kerkblad, internet, gemeenteavond en prediking 

- De predikant verzorgt wekelijks een update over crisis- en dankbare situaties bij 

gemeenteleden (ziekte, rouw, geboorte, huwelijk, huwelijksjubileum) in de kerkbode. 

Deze informatie wordt ook inzichtelijk gemaakt op internet, waarbij mogelijk een 

blog wordt opgezet zodat de privacy van gemeenteleden gewaarborgd blijft. Daarvoor 

verzamelt hij wekelijks via mail, telefonisch en in persoonlijke ontmoetingen de 

informatie die hijzelf, ouderlingen, WCP en BCP aan de weet zijn gekomen. 

- De predikant verzorgt eens in de maand een update op internet, waarbij hij een 

informatief, toegankelijk en pakkend stukje schrijft voor leden die niet of weinig 

betrokken zijn bij het gemeenteleven, teneinde hen te stimuleren contact te zoeken 

met predikant, ouderling, WCP, BCP. Deze stukjes hebben missionair-pastoraal 

karakter. Ook zal de predikant zich inzetten bij de ontwikkeling en modernisering 

van de website, zodat het als een goed visitekaartje van de kerkelijke gemeente kan 

gaan functioneren. 

- De predikant verzorgt per jaar twee of drie gemeenteavonden die gewijd zijn aan het 

thema gemeenteopbouw. Bij deze gemeenteavonden komt niet krampachtig elke keer 

het Jethro-model aan de orde, maar wordt gezocht naar wat samen gemeente-zijn 

inhoudt in deze postmoderne en missionaire tijd. Hierbij kunnen ook personen van 

                                                      
5 Vgl. M. van Campen, Gemeenteopbouw rond het Woord, Zoetermeer 2000. 
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buitenaf, die zich speciaal hebben toegelegd op thema’s als gemeenteopbouw, 

ingeschakeld worden. 

- De predikant verzorgt een drietal themadiensten die gewijd zijn aan het thema 

gemeenteopbouw / omzien naar elkaar. Combinaties met opening of afsluiting 

winterwerk zijn hierbij mogelijk maar niet verplicht. Over preekbespreking na afloop 

wordt verder nagedacht in samenspraak met de kerkenraad en de jongeren.  

 

Taak 2 – Werven van gemeenteleden 

- Als er binnen de wijksecties personen af- dan wel aantreden, voert de predikant een 

persoonlijk gesprek. Dit is bedoeld om het gedane werk te evalueren en om 

verwachtingen aan het begin uit te spreken / een introductie te geven. Ook zoekt hij 

actief mee naar nieuwe medewerkers door hen persoonlijk te benaderen. Nu het 

Jethro-model in de beginfase staat is het belangrijk hierin te investeren.  

 

Taak 3 – Toerusten van de medewerkers 

- De predikant voert eenmaal per jaar een persoonlijk gesprek met alle WCP en de 

BCP wat als doel heeft vragen en onduidelijkheden, pastoraal moeilijke situaties en 

persoonlijke ervaringen te bespreken. In totaal gaat het hierbij om een kleine dertig 

personen. In de praktijk blijkt dat het moeilijk is om het Jethro-model daadwerkelijk 

van de grond te krijgen, deze gesprekken dragen hieraan hopelijk bij. 

- Tweemaal per jaar organiseert de predikant een toerustingsavond, specifiek voor de 

medewerkers in de wijksecties. Deze avonden hebben als doel de medewerkers toe te 

rusten in het ‘oog en oor zijn’ in de wijksectie, het trainen in het voeren van 

gesprekken op pastoraal niveau, het oefenen in Bijbellezen en bidden voor de 

pastorant. In de gemeente van Aalst zijn er wat dat betreft aarzeling en is de vraag 

om toerusting aanwezig. 

Taak 4 – Intervisie 

- Zo nodig brengt de predikant, in overleg met de sectieouderlingen, diakenen en 

ouderlingkerkrentmeesters, verslag uit van pastorale activiteiten in de kerkenraad 

tijdens vergaderingen. Ook bespreekt de kerkenraad de verdere implementatie van 
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het Jethromodel tijdens vergaderingen. Andersom koppelt de predikant informatie 

vanuit de kerkenraad terug naar de WCP en BCP. 

 

 

 


