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VERKLARING

Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd belijden wij dat Christus het hoofd van de
Kerk is en wij Zijn onderdanen. Hij bewaart naar Zijn beloftes Zijn Kerk, tot aan de dag van de wederkomst en
roept ons op om getrouw Zijn komst te verwachten, daar naar te verlangen en weten ons geroepen om nu het
licht van de wereld te zijn.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan de wil van Jezus Christus. Wij
verlangen ernaar 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 zorg, onze plaats innemen binnen het geheel van de Kerk, waarvan ook de
Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde
belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting
van het leven van de gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis
overeenstemmen.
In de gemeente zal de uitnodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot
de openbare belijdenis van het geloof zijn gekomen. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis
worden gezegend 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’(antwoord 55 Heidelberger Catechismus) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen
om, in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften 1 van de kerk, de weg van
gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.

1

Vastgesteld in de Classicale Vergadering van Alblasserdam in de Nederlands Hervormde Kerk op 13 maart 2003.
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PREAMBULE (UITGANGSPUNT) OP BASIS VAN HET CONVENANT

“Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regeerders der Kerk zijn, onder zich zekere
ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk, dat zij zich nochtans wel moeten
wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige Meester, ons geleerd heeft. En daarom verwerpen
wij alle menselijke vonden en alle wetten, die men zou willen invoeren, om God te dienen, en door dezen de
consciëntie te binden en te dwingen, in wat voor manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan
hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, en alles te onderhouden in de
gehoorzaamheid Gods; waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar den
Woorde Gods, met hetgeen daaraan hangt (De Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 32).
De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijk leven. De gemeente weet zich gebonden aan de
drie oecumenische symbolen van de Kerk (Apostolische geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea en de
Geloofsbelijdenis van Athanasius) en de drie formulieren van enigheid. Zij zal in leer en leven alles weerstaan
wat dit belijden weerspreekt”.
“Wij geloven intussen, hoewel het nuttig en goed is, dat de regeerders van de Kerk onderling een bepaalde
orde instellen en handhaven om het lichaam van de Kerk in stand te houden, dat zij zich er niettemin wel voor
moeten wachten af te wijken van wat Christus, onze enige Meester, ons geboden heeft. En daarom verwerpen
wij alle menselijke bedenksels en alle wetten, die men zou willen invoeren, om God te dienen, en daardoor de
gewetens te binden en te dwingen, op welke wijze dan ook. Wij aanvaarden dus alleen wat dienstig is om
eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid aan God;
en hiertoe is vereist de excommunicatie of ban, die volgens Gods Woord geschiedt, met hetgeen wat daaruit
volgt”.
3

INLEIDING

Vanuit Gods woord, de Bijbel, geloven wij dat Jezus Christus, Gods Zoon, Zijn leven gegeven heeft tot redding
van zondaren, opdat een ieder die dit gelooft het eeuwige leven zal hebben (Johannus 3:15 en 16).
God heeft zich in Zijn Zoon aan de mensen geopenbaard, en Hij doet dit nog steeds door de bediening van Zijn
woord.
Door de bediening van Gods woord deelt God Zijn genadegaven uit en wil Hij mensenharten aanraken door de
kracht van de Heilige Geest, waardoor mensen tot een oprecht geloof in Jezus Christus komen, mogen
ontdekken dat hun zonden vergeven zijn (rechtvaardigmaking) en zij heilig voor God en de naaste gaan leven
(heiligmaking).
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DOEL VAN HET BELEIDSPLAN

Samen gemeente zijn is het thema van dit beleidsplan. Samen gemeente zijn, met elkaar een eenheid vormen
is een opdracht van onze Heere Jezus.
Een vraag die daarbij terecht gesteld kan worden is dan: Hebben we daar een beleidsplan voor nodig? Het
antwoord daarop is niet makkelijk te geven. Onderlinge liefde en eenheid is in de eerste plaats een zaak van
het hart. Om samen gemeente te zijn, moeten we leven vanuit het Woord en de liefde en genade van God.
Samen gemeente zijn vraagt echter ook om afspraken te maken: afspraken over hoe en wanneer we
samenkomen, afspraken over wie welke taken op zich neemt en afspraken over welke dingen we als
gemeente wel en niet ondernemen. Afspraken ook, over de kosten die dat met zich meebrengt en hoe deze
opgebracht moeten worden. Juist in een tijd als de onze, waarin de samenleving in hoog tempo verandert,
waarin ook wijzelf beïnvloed en misschien zelfs meegesleept worden, is het van belang om die afspraken op
papier te zetten. Die noodzaak is des te meer aanwezig, omdat heel veel gemeenteleden meewerken in de
gemeente. Ook voor de predikant die dienstbaar is in onze gemeente. Ook voor de classicale en landelijke
kerkelijke organen, die mede verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken in de gemeente.
Voor deze allen is het beleidsplan geschreven, zodat we weten waar we als gemeente naar toe willen, wat
vanuit Christus’ missie ook de onze is.
Het beleidsplan bevat een aantal van die afspraken: afspraken over de hoofdlijnen die we als gemeente in de
komende jaren willen volgen. Daarmee maken we een aantal keuzes. Keuzes die vooral bedoeld zijn om de
kostbare inspanningen van de gemeenteleden zo goed mogelijk tot hun recht te doen komen; om ieders
bijdrage mee te laten werken tot opbouw van de gemeente.
Het beleidsplan is dus bedoeld om de onderlinge afspraken vast te leggen. Niets meer en niets minder. Het
beleidsplan is natuurlijk niet bedoeld om de komende vijf jaren achterover te kunnen leunen. Een beleidsplan
komt niet in de plaats van het gezonde verstand of van het hart. Ook niet in plaats van een kerkorde en
natuurlijk nog minder in plaats van Gods Woord. Beleidsplan of geen beleidsplan – ieder gemeentelid is in de
eerste plaats geloof, liefde en gehoorzaamheid verschuldigd aan de Heere Jezus. Zijn Woord, Zijn wet gaat
boven alles. De samenvatting van de wet luidt, dat wij God boven alles zullen liefhebben, en de naaste als
onszelf. Wie daaruit leeft, bouwt mee aan Gods gemeente.
5

VERANTWOORDING

Dit beleidsplan is opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde
Gemeente te Schoonrewoerd. Het beleidsplan geldt voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december
2023. Dit beleidsplan is een vervolg op de vorige versie die sloeg op de periode 2012 tot en met 2016. De
Kerkenraad heeft begin 2017 besloten om deze versie van het beleidsplan (2012-2016) ook van toepassing te
verklaren voor 2017 en 2018.
Afgesproken is binnen de kerkenraad dat het beleidsplan beknopt zal blijven. Het beleidsplan vervangt niet de
plaatselijke regeling, de gemeentegids of de kerkbode. Voor een volledig overzicht van alle kerkelijke
activiteiten en verantwoordelijke commissies en personen verwijzen wij u naar deze uitgaven.

3

6

PROFIEL VAN DE GEMEENTE

Wij zijn een Hervormde Gemeente en wij binden ons aan de Gereformeerde Belijdenis.
De gemeente heeft niet alleen een fundament waarop zij bouwt, maar wil ook daadwerkelijk, naar Zijn bevel,
gemeente van Christus zijn. Dit gemeente-zijn betekent dat wij ons geroepen weten om tot eer van God te leven,
en missionair en diaconaal betrokken te zijn op deze wereld.
De gemeente vindt zijn eenheid in het gemeenschappelijk belijden en in een gedeelde betrokkenheid op haar
roeping in deze wereld. Allen die door een oprecht geloof aan Christus verbonden zijn, zullen ook in onderlinge
liefde aan elkaar verbonden zijn. Zo zal de gemeente, bouwend op hetzelfde fundament, betrokken zijn op elkaar
en op de naaste.
In dit staan op het fundament van de Heilige Schrift, de erkenning van het gereformeerde belijden en het
verlangen naar een daadwerkelijk leven tot de eer van God en het heil van de ander, weet de gemeente zich
gesteund door hen die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Binnen de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd worden enkel alléén mannelijke lidmaten van de
gemeente als ambtsdragers en/of predikant aangesteld2.
De Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd ziet er qua ledenaantallen als volgt uit:

Belijdende leden:
Doopleden:
Mee-geregistreerde:
Totaal:

01-01-2012
132
298
105
535

01-01-2018
154
312
99
565

Stijging
16,7%
4,7%
-5,7%
5,6%

Heel bemoedigend is het dat het aantal belijdende leden de afgelopen jaren is toegenomen, vooral omdat
meer doopleden belijdenis hebben gedaan.
6.1
Positie Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
De grondhouding van de Hervormde Gemeente is een open dienende houding naar andere gemeenten en
gemeenteleden. De Hervormde Gemeente is letterlijk en figuurlijk in het midden van het dorp gepositioneerd.
Voorafgaand aan het aangaan van een samenwerking worden duidelijke kaders verwacht en dient het doel van
de samenwerking zo concreet mogelijk te zijn. Bij het ontbreken van kaders of een concreet doel, wordt initiatief
genomen om het doel en de kaders vorm te geven of verder te concretiseren. Besluitvorming ten aanzien van het
aangaan van een samenwerking vanuit de Hervormde Gemeente is te allen tijde belegd bij de kerkenraad.
6.2
Berichtgeving
Gemeentelijke berichtgeving vindt o.a. plaats via de kerkbode ‘De Zaaier’. In De Zaaier worden o.a. de
volgende zaken vermeld;
Aankomende diensten
Voorzang
Kinderoppas
Collecten / Financiële verantwoording
Pastorale zaken
Geboorte- of overlijdensberichten
Agenda
Berichtgeving m.b.t. tot pastorale zaken wordt vooraf afgestemd met de betrokkene.
Indien gemeenteleden pastorale zaken of andere berichtgeving hebben en wensen dat dit in de Zaaier wordt
vermeld dan dient men dit door te geven aan de predikant. Daarnaast kan de kerkenraad ook proactief mensen
benaderen omtrent berichtgeving in de Zaaier.

2

Vastgesteld in de plaatselijke regeling op 22 juni 2005.
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6.3
Voorbeden
Als gemeente vinden we het belangrijk om met en voor elkaar voorbede te doen in het midden van de
gemeente. Deze voorbeden worden gedaan in de zondagse erediensten tijdens het afsluitende dankgebed. De
voorbeden worden bij voorkeur gedaan in een dienst waarin de eigen predikant voor gaat.
Tijdens de voorbeden wordt iedere week stil gestaan bij de vervolgde kerk. A.d.h.v. een gebedspunt van de
stichting SDOK wordt hiervoor voorbede gedaan. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke voorbede en worden
verjaardagen van gemeenteleden van 90 jaar of ouder genoemd in de voorbeden. Tevens is er de ruimte voor
de predikant om overige voorbeden te doen.
Het uitgangspunt is dat er persoonlijke voorbede wordt gedaan als daarover contact is geweest met de
predikant of met één van de ambtsdragers. Gemeenteleden dienen zelf actief contact te zoeken indien men
voorbede wenst. Daarnaast kan de kerkenraad ook proactief mensen benaderen indien zij verwacht dat
mensen voorbeden wil.
6.4
Samenwerking met andere kerken
Schoonrewoerd telt drie verschillende kerken. Veelal gaat zij ieder hun eigen weg en zijn er een aantal
onderwerpen waarop wordt samengewerkt met twee of de drie kerken. We staan open om de samenwerking
waar mogelijk uit te breiden met de nog ontbrekende kerk.
- Gezamenlijke Kerstnachtdienst (GK en HG)
- Tentdienst tijdens feestweek (GK en HG)
- VakantieBijbelClub (HHK en HG)
- Interkerkelijk overleg (GK, HHK en HG)
- Activiteiten vanuit de Zendingscommissie (HHK en HG)
- Alphacursus (HHK, GK en HG)
Daarnaast zijn er nog regionale samenwerkingsverbanden:
- Reformatieherdenking (onder andere Hervormde gemeente Leerdam en HG)
- Diaconaal Platform Leerdam (onder andere Hervormde gemeente Leerdam en HG)
- Zaterdag Avond Jeugdwerk (regionale kring)
Vanuit het gebod ‘één te zijn’ en zeker in een tijd van kerkkrimp en secularisatie, ligt er een opdracht te
onderzoeken wat christenen uit verschillende kerken voor elkaar kunnen betekenen.
Binnen het interkerkelijk overleg wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden tot intensievere contacten,
bijvoorbeeld als het gaat om het uitdragen van gezamenlijke standpunten bij
maatschappelijke kwesties, maar ook een eenduidige boodschap voor mensen die niet bekend zijn met het
Evangelie.
7

DE GEMEENTE EN ISRAËL

Als kerkenraad spreken wij onze verbondenheid uit met Israël (met het volk, het land en de staat).
Het is wenselijk dat daar ten minste een keer per jaar (op de Israëlzondag) over wordt gepreekt.
Dan zal er ook een collecte gehouden worden voor een project in Israël. Verder zal er in de diensten
regelmatig voorbede voor Israël worden gedaan.

5
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EREDIENST

8.1
De vorm van de eredienst
De vorm van de eredienst in de gemeente van Schoonrewoerd staat in de reformatorische traditie. De opbouw
is als volgt:
- Binnenkomst van de predikant en (de overige leden van) de kerkenraad
- Welkomst door de ouderling van dienst
- Voorzang
- Stil gebed
- Votum en groet, uitgesproken door de predikant
- Zingen
- Lezing van de wet (10 geboden) in de morgendienst en de geloofsbelijdenis3 in de avonddienst (ook in
de diensten op christelijke feest- en gedenkdagen).
- Zingen als antwoord op de wet of de geloofsbelijdenis
- Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
- Schriftlezing
- Collecten
- Zingen
- Prediking
- Zingen als antwoord op de prediking
- Dankgebed en voorbeden
- Slotzang
- Oplegging van de zegen door de predikant
- Kerkuitgang van de predikant en (de overige leden van) de kerkenraad onder begeleidend orgelspel
-

-

De schriftlezing gebeurt vanuit de Herziene Statenvertaling.
In de erediensten zingen we psalmen uit de berijming van 1773 en de liederen die bekend staan als
‘Enige gezangen’. Er wordt ritmisch gezongen.
Medio 2018 is het gebruik van de bundel ‘ Weerklank’ goedgekeurd door de Kerkenraad. Er zal een
plan van aanpak worden gemaakt omtrent de invoering. We blijven een psalm-zingende gemeente, er
zal geen vaste verdeling worden gemaakt hoeveel er gezongen mag worden uit de bundel.
Wij gebruiken de Hertaalde formulieren.

8.1.1 Mededelingen op de beamer.
Tot circa 3 minuten vóór aanvang van de erediensten worden er mededelingen geprojecteerd op de beamer.
Er wordt een overzicht van komende erediensten vermeld, de geplande activiteiten (agenda)
en de voorbede van de vervolgde kerk wordt kort samengevat. Vooraf zijn de mededelingen voor de eigen
predikant en kerkenraad bekend.
8.1.2 Welkom heten door de Ouderling van Dienst
Na het consistoriegebed komt de voorganger (predikant) samen met de kerkenraad de kerk binnen. Door de
dienstdoende Ouderling van Dienst wordt een ieder, zowel in de kerk, als thuis meeluisterend en meekijkend
van harte welkom geheten en worden er mededelingen gedaan aangaande de eredienst. Ook wordt door hem
de voorzang aangekondigd.
In bijzondere erediensten, zoals de viering van sacramenten, het afleggen van belijdenis, bevestiging van een
huwelijk, worden elementen toegevoegd. Voorafgaand aan de eredienst is er het consistoriegebed door de
ouderling van dienst waarin de dienst en de dienaar van het Woord aan de Heere wordt opgedragen. Na afloop
van de dienst vindt dankzegging voor de eredienst plaats, eveneens door de ouderling van dienst.
8.2
De vorm van bijzondere (ere) diensten.
Tijdens bijzondere (ere)diensten is het mogelijk, naast de Psalmen en de bundel Weerklank, ook enkele
andere liederen te zingen die passen binnen de identiteit van de gemeente.
Op de zondag na Koningsdag zingen we het “Wilhelmus”, bij de Reformatie herdenking “een Vaste burcht” en
op 1e kerstdag het “Ere zij God”. Deze liederen worden gezongen na het opleggen van de zegen.

3

De Apostolische geloofsbelijdenis of de Geloofsbelijdenis van Nicea of de Geloofsbelijdenis van Athanasius.
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8.3

Heilige Doop

8.3.1 De Basis
De belangrijkste reden om kinderen te laten dopen is dat God een verbond met ons wil aangaan. Dit vindt zijn
oorsprong in het verbond met Abraham. God heeft in Genesis 17:7 tegen hem gezegd: “Ik zal Mijn verbond
maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een
God te zijn, en voor uw nageslacht na u.
De Doop bezegelt dat God de Eerste is. Kinderen weten er nog van niets, maar God is er al met Zijn beloften!
Het is de bedoeling dat zij oog gaan krijgen voor het grote voorrecht een erfgenaam van God te zijn. Vandaar
dat er bij hun Doop gebeden wordt of ze Christelijk en Godvrezend zullen worden opgevoed, en zij hoe langer
hoe meer de Heere Jezus gaan leren kennen als hun Zaligmaker. En dat ze ertoe komen om Hem als hun
Heere en Heiland te aanvaarden. Anders gezegd met het doopformulier: “dat ze Gods Vaderlijke goedheid en
barmhartigheid gaan belijden”. Daar moet het gedoopt-zijn op uitlopen. Dat we ook belijdenis gaan doen van
ons geloof. Daar vraagt onze Doop om. Dat wij het ja-woord van onze ouders overnemen.
Zodra wij weten dat er kinderen geboren zijn, geven wij gelegenheid om hen te laten dopen.
De doopouders worden verzocht zich hiervoor op te geven bij de predikant, in de praktijk benadert de predikant
de doopouders echter nagenoeg altijd. Er wordt een datum gepland voor ‘Doopzitting’. In deze bijeenkomst (in
de consistorie of thuis bij de doopouders) is de predikant aanwezig en een ouderling en wordt er met de
doopouders gesproken over de betekenis van de doop en de verantwoordelijkheden en consequenties van de
doopouders en de gemeente. Ook wordt er van de doopouders kerkelijke meelevendheid verwacht.
Gehuwde doopouders of andere wettige vertegenwoordigers kunnen de doopbelofte slechts afleggen indien zij
ook zelf (doop)lidmaten zijn van onze gemeente. Wanneer gehuwde doopouders of andere wettige
vertegenwoordigers geen lidmaten zijn, worden zij aangespoord om onderdeel te zijn van Gods gemeente door
(op termijn) belijdenis van het geloof af te leggen. Doopouders die niet gerechtigd zijn tot het afleggen van de
doopbelofte, kunnen hun instemming betuigen met de belofte die door hun echtgenoot of echtgenote is afgelegd.
De kinderdoop is een unieke gebeurtenis in het leven van een mens. Deze hoeft dan ook niet op latere leeftijd
‘herhaald’ te worden. We sluiten het bedienen van een ‘overdoop’ daarom ook uit binnen onze gemeente.
Tijdens een doopdienst kan desgewenst de aanwezige kinderen gevraagd worden naar voren te komen. De
predikant legt dan met een voorbeeld de betekenis van de Heilige Doop uit.
8.3.2 De huidige praktijk
We leven in een samenleving waarbij situaties zijn die niet binnen de lijnen van de kerk zijn. Voorbeelden hiervan
zijn, ongehuwde ouders, geen belijdend lid of geen dooplid. De Kerkenraad beseft dat dit om maatwerk vraagt,
ten opzichte van hetgeen is beschreven in § 8.3.1. De basis blijft echter onveranderd. We staan achter het beleid
dat kinderen uit een huwelijk worden gedoopt en dat belijdende leden dan wel doopleden de doopbelofte
afleggen. Met de doopouders of andere wettige vertegenwoordigers wordt eerst een gesprek aangegaan door
de predikant, eventueel aangevuld met een ouderling. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek, worden
kinderen van ongehuwde ouders, geen belijdende- of doopleden wel gedoopt, omdat:
Doopouders of andere wettige vertegenwoordigers het verlangen hebben het kind op te nemen in het
verbond van Gods gemeente;
Doopouders of andere wettige vertegenwoordigers belijden, niet zonder Jezus te kunnen en dit ook hun
kind niet willen onthouden.
Het beoogde resultaat hiervan is dat ouders (weer) op de weg komen die de Bijbel en dus God ons voorhoudt.
Zo worden de doopouders of andere wettige vertegenwoordigers gewezen op de weg die God ons wijst. In
wederzijds vertrouwen tussen de doopouders of de wettige vertegenwoordigers en de Kerkenraad, wordt
verzocht te conformeren aan een vervolgtraject na de doop. De grondhouding van de Hervormde Gemeente
van Schoonrewoerd is een dienende houding, zonder afbreuk te doen aan de basis waarop het staat.
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8.4
Heilig Avondmaal
Vier maal in het jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
In de zondag voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is er een voorbereidingsdienst, waarin het
eerste gedeelte van het formulier “om het Heilig Avondmaal te houden” gelezen wordt.
In de week van voorbereiding is er gelegenheid voor Censura Morum. Tijd en plaats hiervan zullen tijdens de
dienst van voorbereiding aan de gemeente kenbaar worden gemaakt. Ook is er in de week voorafgaand aan
de viering een bezinningsuur dat geleid wordt door de predikant.
In de avonddienst na de viering van het Heilig Avondmaal is er de dankzegging op het Heilig Avondmaal.
Het Heilig Avondmaal staat open voor belijdende leden van de Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. Ook
belijdende leden van andere kerkelijke gemeenten zijn van harte welkom om deel te nemen aan het
Avondmaal.
Lidmaten die pas belijdenis van het geloof hebben gedaan zullen ook worden uitgenodigd om deel te nemen
aan het bezinningsuur.
Binnen onze Hervormde Gemeente is er de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal thuis te vieren, dit zal
normaal gesproken plaatsvinden na de viering in de kerk op dezelfde zondag. De liturgie zal hierbij als volgt
zijn: Votum – psalm – formulier: ‘Uit deze instelling…’ – gebed – Viering – Bijbelgedeelte – dankgebed – psalm
– zegen. Met de predikant zullen een ouderling en diaken meegaan.
Wanneer de wens er is aan het Heilig Avondmaal deel te nemen door niet belijdende leden, wordt vooraf met
de betreffende leden een gesprek aangegaan door de predikant en eventueel een ouderling. Mocht de wens
vooraf niet bekend zijn, wordt achteraf een gesprek een theologisch inhoudelijk gesprek aangegaan. In
wederzijds vertrouwen, wordt verzocht te conformeren aan een vervolgtraject. Ook hier bij is de grondhouding
een dienende houding van de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd, zonder afbreuk te doen aan de
basis waarop het staat.
8.5
Huwelijksbevestiging
Het huwelijk is een instelling van God en staat onder Zijn bijzondere zorg. De bevestiging en inzegening van
het huwelijk vindt plaats in het midden van de gemeente. Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er minimaal
één huwelijksgesprek met het aanstaande bruidspaar, waarin gesproken wordt over wat God bedoelt met de
betekenis van het huwelijk aan de hand van het huwelijksformulier. Ook wordt de invulling van de dienst
besproken. Hierbij wordt ruimte geboden om binnen de huwelijksdienst, naast de Psalmen en de liedbundel
Weerklank, ook enkele andere liederen te zingen die passen binnen de identiteit van de gemeente.
De kerkenraad ziet toe op het heilig houden van het huwelijk als heilige instelling van God en het verbond
tussen man en vrouw. Daarom ziet de kerkenraad het ook als haar opdracht om mensen te wijzen op het
belang van het huwelijk in plaats van het ongehuwd samenwonen. Voordat de kerkelijke inzegening van een
huwelijk plaats heeft zullen er minimaal twee gesprekken plaatsvinden tussen de predikant en het bruidspaar
om vanuit een pastorale inslag hen onderwijs te geven over de waarde van de inzegening van het huwelijk
voor Gods heilig aangezicht en het gaan onder Zijn zegen. In dat gesprek kunnen vanuit beide partijen
onderwerpen ter bespreking worden aangedragen, maar in ieder geval is het huwelijksformulier onderwerp van
gesprek. Stellen die reeds samenwoonden voordat ze in het huwelijk treden, zullen vanuit dezelfde pastorale
bewogenheid gevraagd worden naar de keuzes die ze gemaakt hebben en nu maken.
De kerkenraad heeft de overtuiging dat het huwelijk een verbond is tussen man en vrouw. Dit betekent dat in
onze gemeente geen kerkelijke zegen gegeven wordt over een huwelijk tussen mensen van het gelijke
geslacht. Daarnaast zullen andere levensverbintenissen niet bevestigd en gezegend worden.
Niet ieder huwelijk loopt zoals mensen het voor ogen hadden. De praktijk laat zien dat er ook gebroken
huwelijken zijn en mensen soms ook een nieuwe levenspartner vinden. In het geval dat deze relatie uitgroeit
tot een nieuw huwelijk zal de kerkenraad na een pastoraal gesprek met de betrokkenen besluiten of dit
huwelijk ook kerkelijk gezegend kan worden.
De huwelijksdienst zal in principe worden geleid door de eigen predikant van de gemeente. Op verzoek van het
bruidspaar en na goedkeuring van de kerkenraad kan een predikant van een andere gemeente in deze dienst
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voorgaan. De betrokken predikant dient in leer en leven aan te sluiten bij de identiteit van de Hervormde
Gemeente te Schoonrewoerd. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd is ambtelijk
vertegenwoordigd en de dienst valt onder haar verantwoordelijkheid.
In de dienst wordt er door de dienstdoende ouderling een trouwbijbel overhandigd.
Er mag tijdens een huwelijksdienst gefotografeerd worden als de dominee er geen hinder van heeft. Er mogen
geen foto’s gemaakt worden tijdens gebed, maar wel bij de inzegening van het huwelijk. De dominee bespreekt
dit vooraf met het bruidspaar.
8.6
Trouwdiensten
Het kerkgebouw is ook beschikbaar voor bruidsparen buiten onze kerkelijke gemeente.
Het bruidspaar dient het kerkgebouw te gebruiken voor een trouwdienst waarbij Gods Woord wordt verkondigd.
Voor eigen gemeenteleden is het gebruik van het gebouw gratis. Met het bruidspaar wordt voorafgaande een
gesprek gehouden waarbij middels een checklijst alle punten en protocollen besproken worden. Voor
bruidsparen buiten de gemeente bestaat ook de mogelijkheid om het kerkgebouw te gebruiken, hierbij wordt
naast de collecte een huur van het kerkgebouw gevraagd van € 250,- Het gebruik van het kerkelijk centrum is
na overleg mogelijk. Onkosten worden daarbij doorberekend aan het bruidspaar. Het houden van een receptie
en of feest is niet toegestaan. Foto’s maken is alleen mogelijk na overleg met predikant en kerkrentmeester.
8.6
Rouwdiensten
Bij het overlijden van iemand ontstaat vaak ook verdriet bij de nabestaande. De kerkenraad en haar predikant
ziet hierin een belangrijke pastorale taak weggelegd die zij ook op zich neemt door middel van pastoraal
contact. Bij overlijden kan er in de kerk (of het Kerkelijk centrum bij maximaal 50 aanwezigen) een rouwdienst
worden gehouden. Vooraf wordt met de familie overlegd over de inhoud en de vorm van deze rouwdienst. De
bijeenkomst zal een waardig en sober karakter hebben, waarin ruimte is om het leven – door God geschonken
– van de
overledene te gedenken, maar waarin met nadruk de verkondiging van het Woord centraal zal staan.
De liturgie zal herkenbaar zijn aan de liturgie van de gemeente, zowel in de woorden die gelezen worden
alsmede in de liederen die gezongen worden of waar naar geluisterd wordt.
Indien op verzoek van familie de rouwdienst op een andere plaats dan in de kerk gehouden wordt, dan zal de
kerk daar op verzoek ook aanwezig zijn en haar rol op zich nemen. Dit kan zijn van het leiden van de
rouwdienst met bijpassende kerkelijke liturgie tot aan het uitspreken van enkele woorden in een dienst die door
de uitvaartleider geleid wordt. Hoewel de kerkenraad uitdrukkelijk de mening is toegedaan dat begraven van
onze doden Bijbels beter te verantwoorden is dan cremeren zal in geval van crematie van geval tot geval
bekeken worden of en zo ja, in welke hoedanigheid we als kerkelijke vertegenwoordigers aanwezig zijn.
Bij overlijden kan er in de kerk een rouwdienst worden gehouden. Vooraf wordt met de familie overlegd over de
inhoud en de vorm van deze rouwdienst. De bijeenkomst zal een waardig en sober karakter hebben, waarin
ruimte is om het leven – door God geschonken – van de overledene, maar waarin met nadruk de verkondiging
van het Woord centraal zal staan.
Op verzoek van de familie kunnen, naast de Psalmen en de liedbundel Weerklank, ook enkele andere liederen
gezongen worden die passen binnen de identiteit van de gemeente.
Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van nabestaanden op zich.
In geval van een andere vorm van begraven (bijvoorbeeld cremeren) gaat de predikant en de kerkenraad niet
mee als ambtelijke vertegenwoordiging naar de crematie.
8.7
Crèche
Elke morgendienst wordt er kinderoppas geregeld. Ouders met kleine kinderen kunnen hun kinderen in het
Kerkelijk Centrum brengen, zodat zij samen de kerkdienst kunnen bezoeken.
Vanuit de gemeente wordt er een rooster verzorgd van de personen die oppassen.
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8.8
Kind en Evangelie.
Iedere tweede zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) is er tijdens de dienst Kind en
Evangelie voor alle kinderen vanaf 4 jaar tot ongeveer 10 jaar (eind groep 6 van de basisschool).
Kind en Evangelie is opgestart met het doel kinderen te begeleiden met begrijpelijke uitleg van het woord van
God omdat er ouders zijn die de kerkdienst moeilijk vinden voor de kinderen. Met name kinderen die te oud zijn
voor de crèche worden getrokken om met hun ouders naar de kerkdiensten te komen. Biddend hopend op de
liefde die mag groeien om ook op de andere zondagen op te gaan naar Gods huis om daar de woorden te
horen van het Evangelie van Jezus Christus.
De kinderen gaan met ouders mee naar de kerk en tijdens de dienst verlaten ze met de leidinggevenden rustig
de kerk om samen te komen in het Kerkelijk Centrum. Daar zingen, bidden en luisteren de kinderen naar een
verhaal uit de Bijbel. De kinderen en de leidinggevenden komen terug voor de slotzang, zodat ook zij Gods
zegen opgelegd krijgen.
De verhalen uit de Bijbel worden altijd afgesloten met een verwerking of een puzzel die over het thema gaat.
Voor deze activiteit gebruiken we een vooraf bepaald thema en zoeken we aansluiting bij het HGJB-uitgaven.
Ieder jaar hebben we aan het einde van het seizoen een afsluiting voor de hele gemeente om de mensen te
laten zien waar de kinderen het afgelopen jaar aan gewerkt hebben.
Van leidinggevenden verwachtten we dat ze meelevend zijn tijdens de erediensten en in de gemeente. In geval
van nieuwe leiding voor K&E is de lijn dat de zittende leiding van K&E een voorstel doet voor de te benaderen
nieuwe leidinggevende en dat de kerkenraad dit voorstel bespreekt en terugkoppelt aan K&E.
Kind en Evangelie staat onder toezicht van de Kerkenraad, het is een onderdeel van de eredienst.
8.9
Kerk & Schooldienst
Op uitnodiging van de Noachschool doen wij mee met de Kerk en Schooldienst (KS).
Doel van de KS: Enerzijds het in stand houden van de verbinding/relatie van de Hervormde Gemeente
Schoonrewoerd met de Noachschool en tussen de andere kerkelijke gemeentes in ons dorp (Gereformeerde
kerk, Hersteld Hervormde Gemeente). Anderzijds een missionaire doel: Buitenkerkelijke kinderen en ouders de
KS laten bezoeken om zo als gemeente van Christus met hen in contact te komen. De predikant heeft samen
met de vertegenwoordigers van de andere kerkelijke gemeenten (bij voorkeur de predikanten) overleg met de
directeur van de Noachschool. Iedere kerkelijke gemeente bezoekt enkele klassen voorafgaande aan de
dienst. Na afloop van de dienst is er in de Noachschool gezamenlijk koffiedrinken.
De KS wordt gepland rondom de Christelijke Kinderboekenmaand. De predikant heeft vooraf overleg met de
directeur van de Noachschool over het thema van de dienst en de themaliederen. De predikant bezoek in de
week voorafgaand aan de KS een aantal groepen op school om de verwerkingen te bekijken en gebedspunten
te vragen. De KS is aangemerkt als een bijzondere eredienst (zie 8.2).
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PASTORAAT

9.1
Wat is pastoraat?
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. In dit omzien helpen we elkaar de weg wijzen naar Jezus Christus.
Pastoraat is ten diepste de vervulling van het tweede grote gebod: de naaste liefhebben als onszelf. Pastoraat
is dus niet alleen een opdracht voor predikant en kerkenraad, welke een bijzondere rol heeft, maar ook als gehele
gemeente. Minstens eenmaal per jaar bespreken de ouderlingen samen met mogelijk andere betrokkenen de
voortgang van het pastoraat in het consistorie -overleg. De predikant heeft in samenspraak met de
consistorievergadering in dit alles een sturende taak.
Naast het consistorieoverleg vergadert de gehele kerkenraad ongeveer acht keer per jaar waarbij ook andere
zaken besproken en genotuleerd worden.
De kerkenraad speelt een belangrijke rol in het pastoraat, drie belangrijke taken zijn van belang:
1. Gaven opzoeken. De kerkenraad zoekt voortdurend naar gaven in de gemeente die kunnen worden ingezet
voor het pastoraat.
2. Leidinggeven aan het pastoraat. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor al het pastorale werk in de
gemeente.
3. Toerusting van pastorale werkers. De kerkenraad zorgt voor goede begeleiding van allen die pastoraal werk
doen.
Vertrouwelijkheid is voor het pastoraat van doorslaggevende betekenis. De hele kerkenraad ziet er op toe dat
wat als vertrouwelijk aan hen wordt meegedeeld ook vertrouwelijk blijft en dat verder alle informatie over mensen
met de grootst mogelijke voorzichtigheid wordt behandeld.
De kerkenraad kan bezoekbroeders benoemen. In een reguliere Kerkenraadsvergadering zal de te benoemen
bezoekbroeder worden gevraagd deels aanwezig te zijn en met ‘Ja’ te antwoorden op de geheimhoudingsvraag
uit het bevestigingsformulier voor ambtsdragers. Bezoekbroeders zullen in het licht van het huisbezoek altijd met
een kerkenraadslid samen op bezoek gaan.
9.2
Pastoraat in de gemeente.
Pastoraat heeft te maken met herderlijke zorg. Omdat de gemeente vergeleken wordt met een kudde past dit
beeld ook in de gemeente. Een schaapskudde heeft zorg en leiding nodig om op de juiste plaatsen terecht te
komen. Om deze zorg ook in de gemeente terug te laten komen spreken we van pastoraat, zorg en leiding
voor de gemeente. Pastoraat komt voor in verschillende situaties, het regulieren bezoekwerk en het
crisispastoraat.
Het pastoraat is in onze gemeente één van de kerntaken van de predikant, hij wordt hierin bijgestaan door de
ouderlingen. Veel van de aandacht binnen het pastoraat gaat uit naar de ouderen in de gemeente, waarvan
veel bezoeken plaatsvinden rondom de verjaardag van deze personen.
Zoals verwoord in 9.2 is er zorg en leiding voor de kudde nodig en de kudde bestaat uit zowel de jongeren als
de ouderen. Juist deze eerste groep (de jongeren, waaronder ook de jonge gezinnen) wensen we in de
komende jaren meer aandacht te geven in het pastoraat.
Om een relatie op te bouwen tussen “pastor” en gemeenteleden zijn we ons bewust dat een regulier
huisbezoek van 1 bezoek per 3 tot 4 jaar te weinig is. Door uitbreiding van de kerkenraad zijn we in staat om
meer van deze taken door ambtsdragers te laten uitvoeren. In bijlage 6 is de wijkindeling opgenomen rondom
huisbezoeken.
Het is ons verlangen om de gemeente in het geloofsgesprek te ontmoeten en zo elkaars zorgen en vreugde te
delen en elkaar heen te wijzen naar Jezus Christus, en elkaar aan te sporen en te bemoedigen van uit de
wetenschap dat Jezus Christus zegt: Wie in Mij gelooft die heeft het eeuwige leven.
Pastoraat dus tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk!
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10

PREDIKING

Centraal in de eredienst staat de prediking als verkondiging van het onfeilbare Woord van God.
Deze prediking is uitleg en toepassing van de Heilige Schrift en geschiedt in verbondenheid met de genoemde
belijdenis van de kerk.
De prediking wordt inhoudelijk niet bepaald door de tijd waarin we leven, maar staat wel in relatie tot deze tijd
en de omstandigheden waarin de gemeente zich bevindt. De prediking dient eenvoudig gericht te zijn op de
gehele gemeente waarbij in de morgendienst in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de
kinderen van de gemeente.
De prediking dient er op gericht te zijn dat God het behoud van mensen op het oog heeft. Centraal in de
prediking staat het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. In de prediking dienen de volgende
elementen ellende, verlossing en dankbaarheid aan de orde komen met als doel de mensen te brengen bij de
Heere Jezus (Christocentrische prediking).
Met grote dankbaarheid wil de gemeente staan in de traditie om op zondag zowel ’s morgens als ’s avonds
bijeen te komen.
Er zullen ook periodes zijn waarin de gemeente vacant is. In bijlage 5 is opgenomen wat we dan in grote lijnen
doen.
Gastpredikanten krijgen een bericht in de week voorafgaand aan de dienst waarin hij voor zal gaan met
informatie over de liturgie en aandachtspunten tijdens de dienst.
Wanneer er aanleiding is, kan een bepaalde kerkdienst een bijzonder karakter dragen. We denken hierbij aan
het houden van een dovendienst, gehandicaptendienst, zendingsdienst of herdenkingsdienst.
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DIACONAAT

11.1 Doel en werkwijze van de diaconie
De diaconie is de dienst der barmhartigheid van de gemeente.
Onderling verdelen zij de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. Het administratieve gedeelte kan
door een gemeentelid gedaan worden. De diaconie overlegt regelmatig over de werkzaamheden. Deze worden
niet genotuleerd. Drie keer per jaar wordt er officieel vergaderd en worden er wel notulen gemaakt. Diverse
punten worden besproken bij kerkenraadsvergaderingen.
De diaconie biedt waar mogelijk hulp aan allen die dit nodig hebben. Concreet houdt dit in:
- Financiële hulp
- Beheer van de kerkradio-voorzieningen (zie de paragraaf ‘kerkradio’ voor meer details)
- Middelen beschikbaar stellen voor activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden.
- Gemeenteleden die minimaal enkele nachten in het ziekenhuis gelegen hebben, thuis bezoeken met
een fruitbakje.
- Bijdrage eigen predikantsplaats.
De financiële hulp wordt gegeven aan personen en stichtingen of instellingen. De persoonlijke hulp is primair
bestemd voor inwoners en gemeenteleden in Schoonrewoerd en gemeenteleden die buiten Schoonrewoerd
wonen. Giften voor stichtingen en instellingen worden `landelijk en wereldwijd verstrekt. Uitgaven voor het
winterwerk worden (mede) gefinancierd door de diaconie. Er wordt een aparte collecte gehouden voor het
winterwerk.
De diaconie ontvangt haar middelen via reguliere en bijzondere collecten in de erediensten, giften, legaten,
speciale acties, landpacht en verhuur van de drie woningen. De diaconie stelt jaarlijks een begroting op voor
het volgende jaar en legt door middel van een jaarrekening verantwoording af over de besteding van de
toevertrouwde middelen in het afgelopen jaar. Deze documenten zijn na vaststelling door de kerkenraad
opvraagbaar bij de diaconie.
11.2 Ontwikkelingen in het diaconale werk
Door bezuinigingen op de publieke sociale voorzieningen en Wet Maatschappelijke Ondersteuning is het
waarschijnlijk dat in de nabije toekomst meer hulp nodig is voor individuele personen. De diaconie vraagt
predikant, ouderlingen en individuele gemeenteleden om extra alert te zijn op moeilijke situaties in gezinnen en
bij gemeenteleden, waar de diaconie mogelijk hulp kan bieden.
11.3 Kerkradio en Kerk-TV
De luisteraars hebben een ontvanger in gebruik van de diaconie die vast afgestemd is op onze gemeente.
Hiermee kunnen zij toch luisteren naar de prediking van Gods Woord vanuit onze gemeente en beter
betrokken blijven bij de gemeente. De abonnees betalen een vast bedrag en daarnaast hebben ze een
collectebusje waarvan de opbrengst voor 75% naar de kerkrentmeesters en 25% naar de diaconie gaat. Bij
zieken kan er tijdelijk een ontvanger bezorgd worden. Dit kan aangevraagd worden bij de koster of bij de
diakenen.
11.3.1 Kerkradio en Kerk TV in relatie met de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV)
Het is voor onze gemeente altijd een wens om het woord van God uit te dragen de wereld in. Hiervoor zijn veel
activiteiten en middelen. Als gemeente ondersteunen wij altijd de zending en organisaties om dit doel te
bereiken. Kerkradio is ook een middel om mensen mee te laten luisteren met onze kerkdiensten. De doelgroep
van kerkradio zijn de mensen die fysiek niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen. De ontwikkeling van
de techniek staat niet stil en nu is zelfs de mogelijkheid om via internet de kerkdiensten uit te zenden. Hiermee
is het mogelijk gekomen om de doelgroep uit te breiden. Met kerk tv kunnen we iedereen bereiken die een
internet aansluiting heeft. De geluidsinstallatie heeft een aansluiting met de website ‘kerkdienstgemist”. Aan
het gebruik van kerk tv is het noodzakelijk een aantal afspraken vast te leggen. Hiervoor is een protocol
opgesteld, een samenvatting van dit protocol is in dit beleidsplan verwoord.
De kerkrentmeesters zijn namens de kerkenraad verantwoordelijk voor de uitzendingen en het beheer van de
geluidinstallatie via kerk tv. De diaconie financiert de geluidsinstallatie en de kosten voor de website. Voor het
uitzenden van kerk tv is internet en een abonnement noodzakelijk van een website.
De koster is verantwoordelijk om de beamer aan te zetten om kerk tv mogelijk te maken. Het aanzetten van de
beamer heeft direct tot gevolg dat de uitzending op internet is gestart. Hiermee is het belangrijk om te weten
dat alles live is te volgen via internet. Beeld en geluid wordt doorgegeven. Voor aanvang van de dienst wordt
de beamer aangezet en direct na de dienst wordt de beamer uitgezet. Hiermee voorkom je dat er onnodig
mensen in beeld kunnen komen. Om het mogelijk te maken dat de dienst op later moment gedownload of
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beluisterd wordt is het noodzakelijk om vooraf op internet een evenement aan te maken. De kerkrentmeester
is verantwoordelijk om de diensten te programmeren als evenement op internet. Dit vind plaats op de website
‘kerkdienstgemist”.
De koster is verantwoordelijk voor het uitzenden van de beelden via internet. De koster bedient het
mengpaneel van de installatie. Hij heeft de mogelijkheid om te schakelen tussen twee camera’s.
Kerkbezoekers worden niet in beeld gebracht. Voor elk persoon die op beeld zou kunnen komen wordt vooraf
benaderd en gevraagd voor toestemming. Bij bijzondere diensten is het mogelijk de beelden ook via de
beamer in de kerk te projecteren. Hierdoor is het voor de kerkbezoekers mogelijk om de plechtigheden die
plaats vinden in het liturgisch gedeelte beter te volgen. Dit geldt voornamelijk bij doopdiensten. Degene die een
rol of taak binnen de dienst vervullen kunnen in beeld worden gebracht. Bijvoorbeeld de predikant,
collectanten, kosters, kerkenraadsleden en organisten. De kerkbezoekers die deelnemen aan het avondmaal
worden niet in beeld gebracht. De predikant is het middelpunt van de uitzending met kerk tv. De predikant is
constant in beeld. Behoudens een aantal momenten, dit is bij het zingen en het bidden. Bij het zingen en het
bidden wordt het beeld geschakeld naar een object bijvoorbeeld de avondmaalstafel of het psalmbord. De
gastpredikanten worden vooraf schriftelijk benaderd voor toestemming van gebruik Kerkradio en KerkTV. De
namen van personen die genoemd worden tijdens de dienst zijn vooraf schriftelijk benaderd voor toestemming.
De uitzendingen van Kerk TV worden na 6 maanden verwijderd. Door dit pakket van maatregelen voldoen wij
aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG) In deze beleidsperiode wordt het
privacybeleid jaarlijks geëvalueerd. Wanneer er aanpassingen wettelijk noodzakelijk zijn worden deze direct in
het protocol doorgevoerd.
11.4 Financiering
Voor details met betrekking tot de financiering van het diaconale werk zie de bijlage ‘Financiën’
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KERKRENTMEESTERSCHAP

12.1 Het werkgebied van het kerkrentmeesterschap
In de gemeente komt de afhankelijkheid van God in alle dingen op de eerste plaats: het geestelijke. Ook het
omzien naar elkaar is heel belangrijk (diaconie). Maar de kerk is ook een organisatie waarin bepaalde dingen
goed geregeld moeten zijn, zoals de zorg voor de bezittingen. 'Rentmeesterschap', de zorg voor de schepping,
is een heel Bijbels Woord. Daarom is een 'college van kerkrentmeesters' nodig (KRS).
Het college van kerkrentmeesters, heeft in samenwerking met de kerkenraad, daarom als taak te zorgen voor
de instandhouding van de erediensten. Het KRS zorgt voor het verwerven en beheer van de hiervoor
benodigde financiële middelen, die bestemd zijn voor het betalen van de kosten van de predikantsplaats,
kosters, organisten, alsmede het onderhoud aan kerkgebouw, orgel, pastorie en het Kerkelijk Centrum (KC).
Het kerkrentmeesterschap is verantwoordelijk voor:
- De instandhouding van predikantsplaats en de erediensten.
- Het traktement van de predikant.
- De salariëring van de betaalde medewerkers.
- Leermiddelen beschikbaar stellen voor de catechese.
- Faciliteiten verlenen voor kerkelijke activiteiten in de gebouwen die daarvoor bestemd zijn.
- Het beheer van het kerkgebouw, de pastorie, andere gebouwen en landerijen.
- Het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, bijbehorende terreinen en landerijen.
Het kerkrentmeesterschap wordt bijgestaan door een commissie van bijstand.
Om haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren is een adequate geldwerving een voorwaarde.
Het kerkrentmeesterschap verkrijgt haar inkomsten voornamelijk uit collecten, actie Kerkbalans, giften,
speciale acties en (eventuele) subsidies.
Verder is een punt van aandacht (en zorg) de jaarlijkse stijging van de personele kosten. Ook in deze is het
nodig dat de gemeente haar verantwoordelijkheid beseft en haar giften mee laat groeien met de
kostenstijgingen.
Voor een volledig overzicht van de activiteiten van de Kerkrentmeesters, zie de plaatselijke regeling van de
Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd.
12.2 Verwachte ontwikkelingen
Met oprechte dank aan Hem zien we een lichte stijging in het aantal geregistreerde leden en is een groei te
merken tijdens de erediensten en overige (club) activiteiten. Dit vereist een goede communicatie met de
gemeente, opdat men gemotiveerd blijft om voldoende bij te dragen in de totale kosten van het gemeente-zijn.
In het geloof en in het vertrouwen, dat God zelf Zijn kerk bouwt, mogen wij vertrouwen dat de benodigde
middelen ter beschikking zullen blijven komen.

12.3 Plannen voor de komende jaren
Er is heel veel aandacht nodig voor het reguliere onderhoud aan het kerkgebouw en de inventaris en aan het
onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Hoewel de kerk enkele jaren geleden geheel is gerenoveerd, zijn er
onverminderd inkomsten nodig om de leningen af te betalen die gesloten zijn voor deze renovatie.
Sinds 2010 is er een activiteitencommissie (BWK) aangesteld om allerlei acties te houden voor geldwerving.
Een andere betekenis van BinnenWerkKerk is dat we als gemeenteleden behoren tot het binnenwerk van de
kerk: de gemeente als een kloppend hart. Een gemeente, die geïnspireerd door het Evangelie, zich inzet voor
de gehele gemeenschap, maar ook een gemeente die zich inzet voor het gebouw: de kerk.
BWK is al jaren een begrip in Schoonrewoerd. De reden waarom BWK is opgestart is in de komende
planperiode achterhaalt, omdat de verbouwing van het binnenwerk van de kerk dan is afbetaald. Daarom zal
gezocht moeten worden naar de positiebepaling van het BWK. De wens van de Kerkenraad is dat de
activiteitencommissie doorgaat met hun acties, werkwijze en enthousiasme.
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12.4 Meerjaren onderhoudsplan
Het meerjaren onderhoudsplan loopt af in 2019. De subsidie van 6 jaar is hiermee ten einde. Om in
aanmerking te komen voor nieuwe subsidie is een nieuw onderhoudsplan noodzakelijk. In deze beleidsperiode
wordt een nieuw onderhoudsplan opgesteld voor aanvraag van subsidie. In 2021gaan we dit onderhoudsplan
opstellen en in 2022 indienen. Tot deze tijd gaat het onderhoud door maar daarin is sober en doelmatigheid de
insteek voor onderhoud. Het nieuwe onderhoudsplan heeft een levensduur van 6 jaar dus van 2022 tot en met
2028. Onder voorbehoud van goedkeuring door diversen instanties.
12.5 Financiering
De eerder genoemde kostenstijgingen en gesloten leningen noodzaken het kerkrentmeesterschap, om veel
aandacht te geven aan de geldwerving. Zij zullen de gemeente dan ook voorzien van de nodige informatie via
gemeenteavonden, de kerkbode en begeleidende informatie bij ‘Actie Kerkbalans’.
Voor een concrete invulling van de financiering van het kerkrentmeesterschap zie de bijlage ‘Financiën’.
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ZENDING EN EVANGELISATIE

13.1 Opdracht van Jezus Christus
De gemeente mag het Woord van God niet voor zichzelf houden. Jezus zelf heeft geboden om het Evangelie
in de gehele wereld te prediken, zoals we kunnen lezen in Mattheus 28:19: “Ga dan heen, onderwijs al de
volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik
u geboden heb, in acht te nemen”. Deze opdracht was in directe zin gericht tot Jezus’ discipelen, maar door de
eeuwen heen hebben de christenen dit ook verstaan als geldend voor hen zelf. Ook als gemeente van Jezus
Christus in Schoonrewoerd willen we aan die opdracht gehoor en invulling geven (missionaire karakter).
Wat al eerder bij het pastoraat opgemerkt is, geldt ook hier: Getuigen van de Heere Jezus is een taak van elke
gelovige. Veel werk moet echter gezamenlijk gedaan worden.
13.2 Zending en Evangelisatie Commissie (ZEC): taak en plaats
De Zending- en Evangelisatie activiteiten in de gemeente worden gecoördineerd door de ZEC.
Deze commissie is een commissie van bijstand voor de kerkenraad. In de ZEC dient minimaal 1 kerkenraadslid
zitting te hebben.

13.3 Activiteiten van de Zending en Evangelisatie Commissie:
De ZEC doet de volgende activiteiten:
-

Het betrekken van de gemeente bij de roeping tot evangelisatie (bewustwording).
Plaatselijk evangelisatiewerk zoals de verspreiding van een passend evangelisatieblad huis aan huis, zo
mogelijk in samenwerking met de andere kerken.
Ondersteuning (ook financieel) van evangelisatieactiviteiten.
Contacten onderhouden namens de gemeente met de G.Z.B. en I.Z.B.
Nauwe samenwerking met Adoptieplan actie Deelgenoten of een ander ondersteuningsplan van de G.Z.B.
Grote variëteit lectuurwerk voor de gemeente middels het openstellen van de boekentafel.

13.4 Voornemens voor de komende jaren
De zendingscommissie wil in grote lijnen de bestaande activiteiten voortzetten. Concreet actiepunt voor de
toekomst is om contact te houden namens de gemeente met zendingswerkers middels Adoptieplan
Deelgenoten.
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14

JEUGDWERK

14.1 Doel, taken en werkwijze
De Bijbel zegt: Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet; want voor zulke mensen is het Koninkrijk
van God4. Kinderen zijn veelal opener dan volwassenen voor de boodschap van het Evangelie.
Het doel van het jeugdwerk in de gemeente is om de jongeren in de gemeente op een ontspannen wijze
bekend te maken met het evangelie van onze Heere en Heiland Jezus Christus en om hen zo mee op weg te
helpen naar een persoonlijk geloof.
Het jeugdwerk streeft naar deelname van meer jongeren aan haar activiteiten. Dit geldt zowel voor de jongeren
die reeds deel uitmaken van de gemeente als voor rand- en buitenkerkelijken.
Door het jeugdwerk wordt gebruik gemaakt van het materiaal van de HGJB.
Het jeugdwerk bestaat momenteel uit:
A)
Click Kids:
B)
Ontdek:
C)
Pitstop:
D)
Jeugd Op Zondag:

Groep 4, 5 en 6 van de basisschool
Groep 7 en 8 van de basisschool
12 tot 15 jarigen
Jeugd ouder dan 15 jaar

Het gemiddeld aantal aanwezigen per club is als volgt:

A)
B)
C)
D)

2012
25
25
13
15

2017
11
10
8
7

Het aantal kinderen dat actief de club-bijeenkomsten bezoekt, is in ruim 5 jaar tijd gehalveerd.
14.2 Beleid
Jeugdwerk is een van de kurken waar de kerk op drijft, door ons zal worden gestreefd naar een stabiel
karakter. We willen er voor zorgen dat de jongeren een plek krijgen waar ze zich thuis voelen.
We werken aan een goede relatie met de jongeren en de aandacht voor de jongeren in de persoonlijke sfeer
zal meer aandacht krijgen. Juist door de persoonlijke aandacht krijgen jongeren het gevoel erbij te horen. Het
doorgeven van de Bijbelse boodschap: het verlossingswerk van Jezus Christus en hoe dit gestalte krijgt in het
leven van alle dag, blijft het hoofddoel.
Om dit de komende jaren te realiseren en te continueren zal er tijdens de overleggen met de leidinggevenden
in de zogenaamde jeugdraad steeds opnieuw aandacht aan dit hoofddoel worden besteed. Waar zich
knelpunten voordoen, kunnen we eventueel een beroep doen op de HGJB zodat zij ons in deze knelpunten
kunnen ondersteunen.
Indien er nieuwe leidinggevenden nodig zijn voor het jeugdwerk, worden deze voorgedragen aan de
kerkenraad. De kerkenraad zal er op toezien dat nieuw te benoemen leidinggevenden trouw kerkelijk
meelevend zijn. De voorbeeldfunctie voor de jeugd is dermate belangrijk dat hiervan in principe niet kan
worden afgeweken.

4

Markus 10:14

18

15

JEUGDRAAD

De jeugdraad wordt gevormd door de leidinggevenden van het jeugdwerk en ten minste één kerkenraadslid.
De taken van de jeugdraad bestaan uit onder ander onderling overleg tussen de leidinggevenden over de
lopende gang van zaken in het jeugdwerk, bezoeken van vormings- en toerustingavonden welke worden
gegeven door de HGJB, organiseren van de opening en sluiting van het winterwerk, verzorgen van het
programma voor de kerstfeestviering van de jeugdclubs als ook de viering op 2e paasdag en op 2e pinksterdag
met en door de jeugd.
Daarnaast is de jeugdraad gericht op het zoeken naar mogelijkheden en kansen om de jeugd van de
gemeente in contact te brengen met het woord van God.
Jongeren van tegenwoordig weten precies wat ze willen. Dagelijks maken ze keuzes. Veel jongeren hebben
een bijbaan, gaan naar school, sporten en sommigen doen ook nog eens vrijwilligerswerk.
Wij willen hen een blijvende plek bieden waarin ze zich thuis voelen in de gemeente. De jeugdraad zal zich de
komende jaren richten op de plaats van de jongeren in het geheel van de gemeente en waar mogelijk willen we
jongeren inzetten in het werk in de gemeente. Daarnaast zal de samenwerking tussen ouderen en jongeren
meer aandacht krijgen om de generatiekloof niet groter maar mogelijk kleiner te maken. In 2018 wordt het
nieuwe Jeugdbeleidsplan vastgesteld waarin bovengenoemde thema’s geadresseerd worden.
Van leidinggevenden verwachtten we dat ze meelevend zijn tijdens de erediensten en in de gemeente. In geval
van nieuwe leiding voor het jeugdwerk is de lijn dat de Jeugdraad een voorstel doet voor de te benaderen
nieuwe leidinggevende en dat de kerkenraad dit voorstel bespreekt en terugkoppelt aan de Jeugdraad
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VORMING EN TOERUSTING

16.1 Algemeen
Naast de erediensten zijn er in de gemeente vele bijeenkomsten en activiteiten, met als doel de
gemeenteleden toe te rusten in het geloof in Jezus Christus en om hen te betrekken bij de gemeente. De
erediensten, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en het zending- en evangelisatiewerk zijn hiervoor reeds
besproken. De overige activiteiten op het gebied van vorming en toerusting komen in dit hoofdstuk aan de
orde.
16.2 Catechese
Het Bijbels onderwijs aan jongeren is in eerste instantie een taak voor de ouders, daarnaast zien we het als
één van onze kerntaken om de jongeren te onderwijzen, de weg te wijzen in een leven met God.
Door het geven van catechese willen we deze taak vormgeven. Naast de reguliere catechese kunnen jongeren
en ouderen belijdeniscatechese volgen om uit eindelijk in het openbaar belijdenis van het geloof te doen: een
persoonlijk “ja-woord” voor God en de gemeente. Deze catechese wordt verzorgd door de predikant.
Omdat we ons bewust zijn dat keuzes op steeds jongere leeftijd worden gemaakt is er sinds enkele jaren een
jongste catechesegroep (groep 8 van de basisschool). Catechese wordt in principe verzorgd door de predikant
en valt onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.
16.3 Activiteiten voor ouderen
In het winterseizoen wordt er zeven maal per jaar een middag georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden.
Naast het spreken over het geloof, hebben deze middagen ook een duidelijk sociaal karakter. Rond de Kerst is
er een bijzondere viering voor de ouderen in de gemeente.
16.4 Activiteiten voor gehandicapten
In het winterseizoen wordt er één keer in de zes weken een contactmiddag gehouden voor mensen met een
verstandelijke handicap uit de regio. Een belangrijk onderdeel van deze middagen is het onderlinge contact.
De middag wordt geopend met gebed en zingen. We hebben daarvoor speciaal samengestelde mapjes met
daarin eenvoudige liederen. Centraal op deze middagen staat het Bijbels verhaal.
16.5 Kringwerk
In de gemeente zijn op dit moment de volgende bijeenkomsten actief:
1. Bijbelkring;
2. Gesprekskring;
3. HuisBijbelstudiekring;
4. Focus.
16.6 Gemeenteavond
Elk kalenderjaar wordt er door de kerkenraad een gemeenteavond georganiseerd, waarbij de kerkenraad de
gemeenteleden zo transparant zullen informeren aangaande diaconale, kerkelijke en kerkrentmeesterlijke
onderwerpen en toelichting te geven over huidige kerkelijke zaken.
Ook de financieringsverplichtingen, het BWK-werk en het in stand houden van de predikantsplaats kunnen
hierbij aan de orde worden gesteld.
Op deze avond is er voor iedereen ook volop ruimte voor vragen, opmerkingen en suggesties en streven we
ernaar om zo de betrokkenheid verder uit te bouwen om samen te werken aan Gods gemeente die aan ons
toevertrouwd.
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REALISATIE EN PRIORITEITEN

17.1 Zo de Heere wil
Plannen maken is één. We zeggen in de kerk echter ook vaak tegen elkaar: Zo de Heere wil en wij leven. Ook
voor het beleidsplan geldt dit. Want we zijn Gods gemeente. We mogen weten dat Zijn bijzondere aandacht er
voor ons is. We varen op het kompas van de Bijbel, ook in de uitvoering van dit beleidsplan. Wanneer we
erkennen van Hem te zijn, heeft Hij zelf ook het laatste woord. God zelf zal Zijn gemeente sturen en leiden en
Hij bepaalt dus waar we naartoe gaan.
17.2 Realisatie
Voor het realiseren geldt nogmaals: zo God het wil en wij leven. De uitvoering van dit beleidsplan levert veel
werk op voor de gehele gemeente van Schoonrewoerd. Niet alles kan tegelijk. Daarom willen we dus
vastleggen in welke volgorde we het werk ter hand nemen. Hieronder globaal een volgorde. Afhankelijk van
omstandigheden en initiatieven in de gemeente kan die volgorde nog gewijzigd worden.
17.3 Prioriteiten
Belangrijke aandachtspunten in de eerstkomende jaren zullen zijn het pastoraat, het jeugdwerk in de gemeente
en willen we missionair zijn. Eerste twee zaken zijn nauw met elkaar verbonden. In het voorgaande is
beschreven, op welke punten het pastoraat verbeterd moet worden.
Naast deze punten staat het BWK als een belangrijk punt en dan volgt het aandachtspunt groeien naar een
gemeente met een predikantsplaats van 100%.
17.4 De hoogste prioriteit
Het allerbelangrijkste voor het gemeenteleven is echter, de liefde tot God en tot de naaste.

Schoonrewoerd, 1 januari 2019,
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente

Ds. E. van der Poel
preses Kerkenraad

Dhr. B. de Groot
scriba Kerkenraad
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Ondertekening

2

Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 23 april 2013
en is vanaf 2013 geldig.

WOORD VOORAF
Per 1 mei 2004 maakt de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd deel uit van de Protestantse
Kerk in Nederland (P.K.N.). Vanaf die datum is de Kerkorde van de P.K.N. bepalend.
Ten behoeve van het leven en werken van de gemeente heeft de kerkenraad een plaatselijke regeling
opgesteld. Ter inleiding van deze plaatselijke regeling vestigt de kerkenraad de aandacht op het
volgende:





de gemeente wenst onder de naam ‘Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd’ binnen de
P.K.N. haar plaats in te nemen.
de gemeente weet zich in haar leven en werken gebonden aan de leer van de Heilige Schrift,
zoals die in het geloof is verwoord in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, te
weten: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de
Geloofsbelijdenis van Athanasius én in de drie bijzondere belijdenisgeschriften, de Drie
Formulieren van Enigheid, te weten: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
De kerkenraad onderschrijft en ondertekent namens de gemeente zowel de ‘Verklaring’ als
het ‘Convenant’, waar aan zij zich in haar leven en werken wenst te conformeren.

Behalve in deze ‘plaatselijke regeling’ heeft de kerkenraad ook in het beleidsplan van de gemeente
een aantal regelingen voor het leven en werken opgesteld, die niet in de plaatselijke regeling zijn
opgenomen.

Schoonrewoerd, 2012
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Verklaring
Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd belijden wij dat ‘Christus
een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan’ (art. 27 Nederlandse
Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaard en dat wij trouw zijn aan de roeping waarmee
de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan de wil van Jezus
Christus.
Wij verlangen ernaar 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 zorg, onze plaats innemen binnen het geheel van de kerk
(PKN), verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis.
Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is.
Bij de inrichting van het leven van de gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die
met deze belijdenis overeenstemmen.
In de gemeente zal de uitnodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt
uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis van het geloof 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 belijdenisgeschriften1 van
de kerk, de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.

1

Vastgesteld in de Classicale Vergadering van Alblasserdam in de Nederlands Hervormde Kerk, 13 maart 2003.
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CONVENANT
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.
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 de Bijbelse tucht uitoefenen 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.
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Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk, die God ons in ons vaderland geplant heeft, ons
Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods.

§ 1. Samenstelling van de kerkenraad
Ordinantietekst
Ord. 4, art. 6
1. Elke gemeente heeft een kerkenraad.
2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
3. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het
aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn en
wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee
ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn en drie diakenen.
4. In een gemeente met minder dan 300 leden kan de kerkenraad een kleiner aantal ambtsdragers
vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling – met
medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering, na in
daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord – is
voorzien op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht.
5. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed
moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers en
na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben
gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht.
6. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn gesteld,
als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.
7. De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden zijn en
dienstdoende predikanten die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad.

Overige artikelen
1.1. Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Invullen:
predikant
ouderlingen
ouderlingenkerkrentmeester
diakenen
Totaal

verplicht minimum
(Ord. 4-6-3)

1
2
2

1

3
8

3

of

2
2

8

3*

9
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§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen
Ordinantietekst
Ord. 3, art. 2.

De verkiezingsregeling

1. De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling.
2. Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met inachtneming van
het bepaalde in ordinantie 4-7-2.
3. De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben,
of alleen belijdende leden dan wel ook doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in de in lid 1
genoemde regeling vast. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd van achttien jaar
te hebben bereikt.
4. De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien
verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen
stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.

Generale regeling gastlidmaatschap
Art. 6

Rechten van gastleden

…
4. Gastleden kunnen lid zijn van kerkenraadscommissies en organen van bijstand van ambtelijke
vergaderingen. Alleen indien de in ordinantie 3-2 bedoelde verkiezingsregeling van de gemeente
daarin expliciet voorziet, hebben zij het passief en actief kiesrecht. Zij kunnen niet worden
afgevaardigd naar een meerdere vergadering.

Artikelen plaatselijke regeling
2.1.1. Stemrecht
De belijdende leden van de gemeente, die als zodanig in het ledenregister zijn opgenomen, zijn
stemgerechtigd.

2.1.2. Wie verkiesbaar zijn
Alleen mannelijke belijdende lidmaten zijn verkiesbaar tot het ambt.
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§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Ordinantietekst
Ord. 3, art. 6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen
1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de
(wijk)gemeente. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de classicale
vergadering kan de kerkenraad een stemgerechtigd lid van een andere (wijk)gemeente kandidaat
stellen met het oog op de verkiezing tot ouderling of diaken.
2. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad.
3. Voorafgaande aan de kandidaatstelling wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend
bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in
aanmerking komen.
Aanbevelingen van personen die naar de mening van gemeenteleden voor verkiezing in aanmerking
komen, gaan vergezeld van een vermelding bij elke aanbevolene van het ambt waarvoor de
aanbevolene in aanmerking komt.
4. De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een verkiezingslijst op
met daarop de namen van hen
- die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor dat ambt zijn aanbevolen
- die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen.
Doopleden worden eerst op de verkiezingslijst opgenomen, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist
heeft, met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2, dat zij onder de belijdende leden kunnen worden
opgenomen.
5. Indien de verkiezingslijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt verkiezing
plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente. Indien het aantal kandidaten niet groter is
dan het aantal vacatures, worden de kandidaten verkozen verklaard.
6. De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen - telkens voor een periode van ten
hoogste zes jaren - de kerkenraad machtigen om, na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen
voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen, voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast te
stellen, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente plaatsvindt.
7. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de
verkiezing van ouderlingen en diakenen met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in
haar geheel, door de algemene kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, nadat de
leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld personen aan te bevelen die naar hun mening
voor verkiezing in aanmerking komen. Zij maken als boventallig lid deel uit van de algemene
kerkenraad. Zij kunnen tevens, op verzoek van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij
behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad.
8. De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijn, aan de gemeente bekend om haar
goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging.
9. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene
kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week
na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
10. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn
verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - indien het gaat om een bezwaar
tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college voor de behandeling van
bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de bevestiging van de gekozene,
naar het regionale college voor het opzicht.
Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet terzake een einduitspraak. Het regionale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart,
een einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale college voor het opzicht om de bezwaren
gegrond te verklaren is beroep mogelijk.
11. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt
- met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging plaats in een kerkdienst met
gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder handoplegging
geschieden.
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Ord. 3-7

De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen…………………….

Ordinantie 3-7-1 luidt:
1. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens terstond
als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten
hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager
kunnen zijn.
2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de
datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkiesbaar.
3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting
heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde
van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is benoemd.
4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. Wanneer
het gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad met
betrekking tot de datum van aftreden naar bevind van zaken.
5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn
bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn
volgens het rooster van aftreden verstreken is.
6. In de plaatselijke regeling voor de verkiezing van ambtsdragers wordt vastgesteld in welke maand
de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden.

Artikelen plaatselijke regeling
2.2.1 Afgezien van bijzondere omstandigheden vindt de verkiezing van ouderlingen en diakenen
plaats in november.
2.2.2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt door de
kerkenraad gedaan.
Alleen mannelijke belijdende leden kunnen ter vervulling van een ambt worden voorgedragen.
2.2.3. Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van
stemgerechtigde leden.
Als er geen namen ingediend worden dan kan de kerkenraad overgaan tot benoeming van
ouderlingen en diakenen.
Alleen mannelijk belijdende leden kunnen verkozen of benoemd worden.
2.2.4. Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en
diakenen stelt de kerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit de verkiezing
door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt.
De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben de kerkenraad hiertoe voor een periode van 6
jaar gemachtigd.

Tijdens de stemmingsvergadering door de belijdende leden zal er gewerkt worden volgens
onderstaande agenda en er zal geen notulen behandeld of opgemaakt worden.
De kerkenraad zal enkele punten vastleggen die in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering
meegenomen worden voor de notulen van de kerkenraadsvergadering.
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Opzet agenda, zonder notulen:
- Welkom
- Zingen
- Gebed
- Bijbellezing/Meditatie
- Verkiezing
- Stembureau (ophalen stemmen door niet-ambtsdragers)
- Tellen met 1 ambtsdrager
- Bekendmaking naam gekozene
- 1 week bedenktijd en binnen 1 week bezwaren tegen procedure
- Zingen
- Rondvraag
- Gebed
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§ 2.3 Verkiezing van predikanten
Ordinantietekst
Ord. 3, art. 4.

De verkiezing van predikanten

1. Voor de verkiezing tot predikant van een gemeente komen in aanmerking zij die in de Protestantse
Kerk in Nederland tot het ambt van predikant beroepbaar zijn.
2. Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier jaar de
gemeente waaraan zij verbonden zijn, hebben gediend.
Afwijking hiervan is slechts mogelijk met instemming van het breed moderamen van de classicale
vergadering van de classis waartoe de gemeente behoort waaraan de betrokken predikant verbonden
is.
3. Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde
vacature.
4. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. De kerkenraad
van een wijkgemeente verricht de kandidaatstelling tezamen met de algemene kerkenraad in een
gezamenlijke vergadering, waarbij elke van beide kerkenraden met de kandidatuur dient in te
stemmen.
5. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering van
de stemgerechtigde leden van de gemeente.
Gaat het om de verkiezing van een predikant die als predikant voor gewone werkzaamheden
verbonden zal worden aan een wijkgemeente, dan geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde
leden van de wijkgemeente.
6. Voor het geval dat de kerkenraad één kandidaat ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, is een
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om deze gekozen te
kunnen verklaren.
7. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan - met medewerking en goedvinden
van het breed moderamen van de classicale vergadering - in de in artikel 2-1 bedoelde regeling
worden bepaald dat in afwijking van het in lid 5 voorgeschrevene de verkiezing van de predikant
geschiedt door de kerkenraad.
8. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de
verkiezing van een predikant met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar
geheel die niet tevens aan een wijkgemeente verbonden wordt, door de algemene kerkenraad. Deze
predikant maakt als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad.
9. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te
verkrijgen met het oog op de beroeping.
10. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door
stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking
schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
11. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn
verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - door naar het regionale college
voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak doet.

Artikelen plaatselijke regeling
2.3.1. In geval dat de gemeente in de toekomst meer dan 200 stemgerechtigde lidmaten telt, beraadt
de kerkenraad zich over de mogelijkheid om in afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-5 volgens de
bepaling van Ord. 3-4-7 te handelen.

Binnen de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd worden enkel alléén mannelijke lidmaten van
de gemeente als ambtsdragers en/of predikant aangesteld.



Zie ook het beleidsplan hoofdstuk 6.
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§ 3. De werkwijze van de kerkenraad
Ordinantietekst
Ord. 4, art. 8.

Werkwijze

1. De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen.
2. De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses,
een scriba en een assessor. In het moderamen hebben ten minste een predikant, een ouderling, een
ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Indien de kerkenraad minder dan twaalf leden telt,
hebben in het moderamen ten minste een predikant, een ouderling of een ouderling-kerkrentmeester
en een diaken zitting.
3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van
de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen
aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van
formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
4. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden
ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de
kerkenraad.
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg
gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van
het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in
de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun
mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het
beleidsplan of de wijziging vast.
6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld:
het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt gekend
en gehoord, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer van
zijn archieven.
7. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten
aanzien van:
het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;
het toelaten van doopleden tot het avondmaal;
het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden;
de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;
het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw;
en ter zake van:
de aanduiding en de naam van de gemeente;
het voortbestaan van de gemeente;
het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente;
de plaats van samenkomst van de gemeente;
het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van
een kerkgebouw;
zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de gemeente
indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven.

Artikelen plaatselijke regeling
Ord 4. Artikel 8. (Plaatselijke nummering)
3.1. Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar.
3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 5 dagen van te voren bijeengeroepen
door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).
3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
3.4. Verkiezing moderamen
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De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste
vergadering van het nieuwe kalenderjaar.
3.5 Plaatsvervangers
In de vergadering genoemd in art. 3.4 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba
aangewezen.
3.6. De gemeente kennen in en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak
en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de
gemeente, die wordt

aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en

afgekondigd op de zondag, die aan de bijeenkomst voorafgaat.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil
horen.
3.7. De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde vergadering
toegelaten worden.
3.8. Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit
hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.
3.9. De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:
- Zending- en Evangelisatie Commissie
- Jeugdraad
Benoemingen binnen een commissie worden, op voordracht van de betreffende commissie, door de
kerkenraad gedaan.
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§ 4. Besluitvorming
Ordinantietekst
Ord. 4, art. 5 Besluitvorming
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk
met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
waarbij blanco stemmen niet meetellen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel
verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd
als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de
stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie
de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben
behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden van het
kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering
ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee
weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.
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§ 5. De kerkdiensten
Ordinantieteksten
Ord. 5 artikel 1 De eredienst
…
3. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden vastgesteld door de kerkenraad.
…

Ord. 6 artikel 2 De toelating tot de doop
…
4. De kerkenraad bepaalt of doopvragen door doopleden mogen worden beantwoord. De kerkenraad
neemt een besluit tot wijziging van het beleid ter zake niet dan na de leden van de gemeente daarin
gekend en daarover gehoord te hebben.
…

Ord. 7 artikel 2 De toelating tot het avondmaal
…
De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen
deelnemen.
De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan het
avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de gemeente
worden uitgenodigd.
…

Ord. 5 artikel 4 Andere levensverbintenissen
1. De kerkenraad kan –na beraad in de gemeente- besluiten dat ook andere levensverbintenissen van
twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.

Artikelen plaatselijke regeling
5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden gehouden in het kerkgebouw van de
Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd, Dorpsstraat 35, 4145 KB Schoonrewoerd.
6.2. Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen
beantwoorden. Naar beoordeling door de kerkenraad kunnen bij uitzondering geboorteleden de
doopvragen beantwoorden.
7.2. Tot de deelname aan het avondmaal worden uitsluitend belijdende leden toegelaten, met
uitzondering van die belijdende leden, die hun homoseksuele geaardheid in praktijk brengen en/of
ongehuwd samenwonen,of een ander ergerlijk leven leiden (zie Avondmaalsformulier)
5.4.De kerkenraad erkent op grond van Gods Woord alleen het huwelijk tussen man en vrouw als
een wettige levensverbintenis. Ander levensverbintenissen dan het huwelijk
tussen man en vrouw kunnen derhalve niet voor Gods aangezicht (in)gezegend worden.
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§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
Ordinantieteksten
Ord. 11, art. 2 Het college van kerkrentmeesters
1. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met de
kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters.
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden.
De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters.
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de
gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te
verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen.
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing
hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken
tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen.
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan.
De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester.
Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet
in één hand zijn.
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden deelnemen,
is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de
gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
- het zorg dragen voor de geldwerving;
- het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van
de gemeente;
en voorts
b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en
administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien
aanwezig - het trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en
de herderlijke zorg.
8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem
toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
9. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:
- 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 bij vastgestelde begroting is voorzien;
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen
op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij
vastgestelde begroting zijn voorzien.
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Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging

1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen. Het
college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een
plaatsvervanger aan.
Waar een streekgemeente is gevormd, hebben zowel de streekgemeente als de gemeenten die
tezamen de streekgemeente vormen, rechtspersoonlijkheid.
Een wijkgemeente, een missionaire gemeente en een huisgemeente hebben geen rechtspersoonlijkheid.151
2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur
van de diaconie.
De 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 tezamen. Het college van diakenen wijst voor elk van beiden
uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.
Waar een streekgemeente is gevormd, hebben zowel de diaconie van de streekgemeente als de
diaconieën van de gemeenten die tezamen de streekgemeente vormen, rechtspersoonlijkheid.
3. In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de preses en de scriba
van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn midden een
plaatsvervanger aan.

Artikelen plaatselijke regeling
6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 leden.
6.1.3. Het college van kerkrentmeesters kan een administrateur aanwijzen.
Op hem/haar is het bepaalde in ord. betreffende de geheimhouding van toepassing.
6.1.4. Het college van kerkrentmeesters kan de aangewezen administrateur machtigen tot het doen
van betalingen tot een bedrag van maximaal € 4.500,-, mits voorzien van een handtekening van
tenminste één van de kerkrentmeesters. Betalingen van boven € 4.500,- moeten voorzien zijn van een
handtekening van meerdere kerkrentmeesters.
6.1.5. Indien geen administrateur is aangewezen geldt het bepaalde in art. 6.1.4. voor de
administrerend kerkrentmeester.
6.1.6. Het college van kerkrentmeesters laat zich bijstaan door de commissie van bijstand, die uit
tenminste 4 leden bestaat. Deze worden benoemd door het college van Kerkrentmeesters.
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§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
Ordinantieteksten
Ord. 11, art. 3. Het college van diakenen
1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit ten
minste drie leden.
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in
één hand zijn.
3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is een
besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
4. Het college van diakenen heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de
materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale
jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
- het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;
en voorts
b. het beheren van de goederen van de diaconie;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
e. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal
terrein werkzaam zijn;
f. het beheren van verzekeringspolissen.
5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde
vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde
beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
6. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
7. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen,
fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de
behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het
college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk van
de gemeente.
8. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor de
diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn
voorzien.

Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging
1. …
2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur
van de diaconie.
De 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 tezamen. Het college van diakenen wijst voor elk van beiden
uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.
…
3. …
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Artikelen plaatselijke regeling
6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit 3 leden.
6.2.2. Het college van diakenen kan een administrateur aanwijzen.
Op hem/haar is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
6.2.3. De administrerend diaken is bevoegd betalingen te doen namens en in overleg met de
diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.
Het college van diakenen kan de aangewezen administrateur machtigen tot het doen van betalingen
tot een bedrag van maximaal 500. -- euro mits voorzien van een handtekening van een van de
diakenen. Betalingen boven 500. -- euro moeten voorzien zijn van een handtekening van meerdere
diakenen.
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§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen,
jaarrekeningen, collecterooster
Ordinantieteksten
Ord. 11, art. 6. De begrotingen en het collecterooster
1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad en
met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in samenhang
met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het collecterooster
van het komende kalenderjaar.
2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun
ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg opgesteld
gemeenschappelijk ontwerpcollecterooster.
3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het
betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen overeenstemming
wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale college voor de behandeling van
beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de kerkenraad een definitief
besluit.
4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de
gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente
ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over
de begrotingen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de
kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast.
5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in lid
3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
Ord. 11, art. 7. De jaarrekeningen
1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun
ontwerpjaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor.
2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en
tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De
kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen
kenbaar te maken. op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is
aangegeven.
3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de
kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de
kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de behandeling van beheerszaken
nader overleg wenst.
4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de gemeente
en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen certificerend accountant
of twee andere onafhankelijke deskundigen.

Artikelen plaatselijke regeling
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting
en jaarrekening.
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en
plaats vermeld.
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage-legging worden gestuurd
aan de secretaris van het betreffende college.

§ 6.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
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In deze paragraaf worden nog een aantal vermeldingen van de kerkrentmeesters en de
diakenen in de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland genoemd,
bedoeld om een indruk te geven van de taken, die in de kerkorde zijn toegedacht aan het
college van kerkrentmeesters resp. diakenen en die in de vorige paragrafen van het model
nog niet zijn genoemd.
A. Kerkrentmeesters
Ordinantie 3
art. 5 (beroeping van predikanten)
…
3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde
inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van de
(algemene) kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters.
…
art. 10
…
2. Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien
toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters,
de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale
aard,
het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek
en het trouwboek.
art. 28
…
2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het
kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld
voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen;
…
Ordinantie 4
art. 8
…
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg
gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
…

Artikelen plaatselijke regeling
art. 8-5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vijf jaar een beleidsplan op, ……..

Ordinantie 5
art. 6
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…
2. De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van
kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus geschiedt
door het college van kerkrentmeesters.
…
Artikel 7.
1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de
kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster.
2. De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van kerkrentmeesters,
bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster geschiedt door het college van
kerkrentmeesters.
…
Artikel 8.

Het kerkgebouw

1. De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten berust bij
het college van kerkrentmeesters.
2. Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan van de kerk dat
op dit terrein werkzaam is.
3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij
voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden.
4. Wanneer een kerkgebouw in gebruik is bij een wijkgemeente dient in de leden 1, 2 en 3 in plaats
van het college van kerkrentmeesters wijkraad van kerkrentmeesters en in plaats van kerkenraad
wijkkerkenraad te worden gelezen, tenzij in de plaatselijke regeling anders is bepaald.

B. Diakenen
Ordinantie 3
Artikel 11.

Het dienstwerk van de diakenen

1.
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen
toevertrouwd
de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
het mede voorbereiden van de voorbeden;
het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn;
het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar
verantwoordelijkheid dienaangaande;
het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
Artikel 28.De kerkelijke medewerkers
…
2.De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het
kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld
-voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen;
…

Ordinantie 7
Artikel 3.De viering van het avondmaal
1.Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de ouderlingen medeverantwoordelijkheid
dragen.
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De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van
een van de orden uit het dienstboek van de kerk.

Ordinantie 8
Artikel 3. De diaconale arbeid
…
3.De diaconale zorg in de gemeente en in 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 van
barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de
diakenen wordt verricht.
4.De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding
van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met
inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14.

Ondertekening
Aldus te Schoonrewoerd vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad
van 23 april 2013.
…………………………, preses
…………………………, scriba
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BIJLAGE 4: PRIORITEITEN
Prioriteiten van het beleidsplan 2018-2022:
In het beleidsplan staat (17.3 Prioriteiten): Belangrijke aandachtspunten zijn hieronder weergegeven.
In het beleidsplan staat (17.2 Realisatie): De uitvoering van dit beleidsplan levert veel werk op voor de gehele
gemeente van Schoonrewoerd. Niet alles kan tegelijk. Daarom willen we dus vastleggen in welke volgorde
we het werk ter hand nemen. Hieronder globaal een volgorde.
De kerkenraad stelt de beleidsvoornemens op en stuurt de betreffende ‘commissies’ aan om de
beleidsvoornemens praktisch uit te voeren middels een plan van aanpak.
§

Beleidsvoornemen

Plan van aanpak

Wie?

Periode

8.8

Leerstof Kind en Evangelie

K&E en
Kerkenraad

9.2.

Frequentie reguliere
huisbezoeken.
BinnenWerk van de Kerk
(BWK).
Missionair zijn als gemeente
vanuit de opdracht Markus
16:15.

Nieuwe
leermethoden
implementeren
Vier huisbezoeken
per week inplannen
Positiebepaling
BWK
In samenwerking
met andere kerken
niet-leden actief
benaderen
Toerustingsavonden

Start na
winterwerk
2019-2020
Start 2018

12.3
13.1

13.4

14.1

14.2

14.2

15

15

Het betrekken van de gemeente
bij de roeping tot evangelisatie
(bewustwording).
Het jeugdwerk streeft naar
deelname van meer jongeren
aan haar activiteiten.
We willen er voor zorgen dat de
jongeren een plek krijgen waar
ze zich thuis voelen.
We werken aan een goede
relatie met de jongeren en de
aandacht voor de jongeren in de
persoonlijke sfeer zal meer
aandacht krijgen.
De jeugdraad is gericht op het
zoeken naar mogelijkheden en
kansen om de jeugd van de
gemeente in contact te brengen
met het woord van God.
De jeugdraad zal zich de
komende jaren richten op de
plaats van de jongeren in het
geheel van de gemeente en
waar mogelijk willen we
jongeren inzetten in het werk in
de gemeente.

Jeugdbeleidsplan bijlage 7

Ouderlingen en
planner
BWK
commissie
In
samenwerking
met GK en
HHK
Diaconie en
zendingscommissie
Nieuwe jeugd
commissie

Start 2020
Start 2020

Start 2019

Start 2019

Jeugdbeleidsplan bijlage 7

Jeugdraad

Start 2019

Jeugdbeleidsplan bijlage 7

Nieuwe jeugd
commissie

Start 2020

Jeugdbeleidsplan bijlage 7

Jeugdraad

Start 2019

Jeugdbeleidsplan bijlage 7

Jeugdraad

Start 2020
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Daarnaast zal de samenwerking
tussen ouderen en jongeren
meer aandacht krijgen om de
generatiekloof niet groter maar
mogelijk kleiner te maken.

Jeugdbeleidsplan bijlage 7

Jeugdraad

Start 2021

17.3

Groei naar 100%
predikantsplaats

Jaarlijks
agendapunt in de
Kerkenraad

Kerkenraad

Start 2019
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Check

✓

§

Beleidsvoornemen

Plan van aanpak

Wie?

Periode

Bijlage 6:
Huisbezo
eken en

Bezoekdames blijven inzetten bij
verjaardagsbezoeken.
en 80+ verdelen tussen
predikant, ouderlingen en
bezoekbroeders
In de zomerperiode het midden
pastoraat intensiever inzetten,
doormiddel van ingeplande
bezoeken waarbij predikant,
ouderling en bezoekbroeder bij
betrokken is.
Brainstormsessie met
verschillende betrokken verder
te concretiseren. Jeugdalpha?
Intensieve afstemming tussen
predikant en ouderlingen, om
het crisispasotoraat hanteerbaar
te houden.
Aan elkaar koppelen
bezoekdames en
ouderling/bezoekbroeder

Onderbrengen in
het nog op te
stellen pastorale
team

Pastoraal team

Start 2019

Predikant

Start 2018

Jeugdbeleidsplan bijlage 7

Nieuwe jeugd
commissie

Start 2019

Zie verslaglegging
consistorie
overleg

Predikant en
ouderlingen

Start 2018

Onderbrengen in
het nog op te
stellen pastorale
team
Toerusting in
geloofsopvoeding
(zie notitie
geloofsopvoeding)

Pastoraal team

Start 2019

Kerkenraad

Start 2020

Bijlage 6:
Huisbezo
eken en

Bijlage 6:
Huisbezo
eken en
Bijlage 6:
Huisbezo
eken en
Bijlage 6:
Huisbezo
eken en
Bijlage 6:
Huisbezo
eken en

Geloofsopvoeding
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✓

✓

BIJLAGE 5: WAT TE DOEN BIJ VACANT
Vacaturetijd is in de eerste plaats bezinningstijd. Onder de leiding van Gods Geest stelt de kerkenraad zicht bij
het ontstaan bij de predikantsvacature de volgende vragen:
- Wat hebben heeft de gemeente in deze concrete situatie nodig?
- Voor welke vragen en ontwikkelingen staan wij en welk (soort) predikant past daarbij?
- Kan de predikantsvacature weer op dezelfde manier als we gewend waren worden ingevuld of moeten er
nieuwe keuzes worden gemaakt?
Het streven is wanneer de gemeente vacant is zo spoedig mogelijk wegen en middelen te vinden, om te
komen tot het beroepen van een predikant. De beroepingsprocedure vindt plaats op de wijze zoals de kerkorde
van de ‘Protestantse Kerk in Nederland’ voor onze Gemeente voorschrijft.
Het beroep
Het kiezen van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering van de
stemgerechtigde leden van de gemeente. Voor het geval dat de kerkenraad één kandidaat ter verkiezing aan
de gemeente voorstelt, is een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om
deze gekozen te kunnen verklaren. Wanneer er meer dan 200 stemgerechtigde leden zijn kan - met
medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering - worden bepaald dat
de verkiezing van de predikant geschiedt door de kerkenraad. De kerkenraad maakt de naam van de
gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op de beroeping.
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden
van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de
kerkenraad te worden ingediend. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen onverminderd zijn verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - door naar het regionale
college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak doet.
Taken kerkenraad
Voor de periode dat de gemeente vacant is zorgt de kerkenraad ervoor dat de taken door de kerkenraad, door
de pastoraal medewerker en/of een consulent worden waargenomen.
Zorgvuldigheid
Het beroepingswerk niet alleen gaat om het belang van de gemeente, maar ook om de belangen van de
predikanten en proponenten met wie in contact wordt getreden. Dit vereist zorgvuldigheid en correctheid in de
omgang met betrokken predikanten/proponenten. Het is steeds van belang dat kandidaten weten waar ze aan
toe zijn.
Voor het inhoudelijke verloop wordt verwezen naar de documenten van de PKN, zoals te vinden op
https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/kerkenraad/beroepingswerk. Met name de Gids voor
het beroepingswerk bevat tal van duidelijk en relevant materiaal
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BIJLAGE 6: HUISBEZOEKEN EN PASTORAAL TEAM
De onderstaande tabel betreft een beschrijving van de huidige situatie per onderdeel van het huisbezoekwerk.
In relatie tot het doel worden voor de komende planperiode suggesties gedaan om het beoogde doel te
verstevigen of te handhaven.
Onderwerp

Huidige situatie

Doel

Ouderen
pastoraat

Ouderen van 75 - 80
worden bij verjaardag
bezocht door de
ouderlingen en
bezoekbroeders.

In de laatste
levensfase intensief
contact met oudere
gemeenteleden

Ouderen van 80+ worden
bij verjaardag bezocht door
de predikant
Midden pastoraat

Het middenpastoraat wordt
binnen de reguliere
huisbezoeken opgevangen.

Gezinnen met
opgroeiende
kinderen
ondersteunen in de
geloofsopvoeding.

Jeugd pastoraat

Het jeugdpastoraat wordt
binnen de reguliere
huisbezoeken opgevangen

Crisis pastoraat

Het crisispastoraat is
belegd bij de predikant. In
een vacante periode is het
crisispastoraat belegd bij
een ouderling.

Reguliere
huisbezoeken

De reguliere huisbezoeken
vinden plaats in het
winterwerk, waarbij twee
personen het huisbezoek
afleggen. Dit kunnen twee
ouderlingen zijn, een
ouderling en een
bezoekbroeder, een
ouderling en een ander
kerkenraadslid of een
ouderling en een predikant.
Minimaal één maal per
week worden twee
huisbezoeken ingepland.

De jeugd betrokken
houden bij de
gemeente, maar
bovenal bij Jezus.
Als kerk en
gemeente zichtbaar
en betrokken zijn,
door pastorale
ondersteuning en
begeleiding te
bieden.
Frequent in contact
blijven met alle
gemeenteleden.
Jezus bekend
maken.
Geloofsleven
versterken.
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Suggesties komende
planperiode
Vanuit verschillende kanten is
aangegeven dat ouderen pastoraat
te intensief wordt ingezet.
Suggestie: bezoekdames blijven
inzetten bij verjaardagsbezoeken.
Suggestie: verjaardagsbezoeken
80+ intensiveren naar gelang het
nodig blijkt. Het pastorale team kan
dan eventueel bijstaan.
In de zomerperiode het midden
pastoraat intensiever inzetten,
doormiddel van ingeplande
bezoeken waarbij predikant,
ouderling en bezoekbroeder bij
betrokken is.
Brainstormsessie met verschillende
betrokken verder te concretiseren.
Jeugdalpha?
Intensieve afstemming tussen
predikant en ouderlingen, om het
crisispasotoraat hanteerbaar te
houden.

Doordat er geen wijkindeling is,
blijft het opbouwen van een
persoonlijke relatie met
gemeenteleden achterwege. Door
de bezoekdames en
ouderling/bezoekbroeder aan
elkaar te koppelen kunnen
pastorale urgenties eerder worden
geconstateerd. Verder vindt er
daardoor betere afstemming tussen
de bezoekdames en kerkenraad
plaats, waardoor de verbinding
wordt versterkt.

BIJLAGE 7: JEUGDBELEIDSPLAN
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