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Samenvatting 
 
Verdiepen & Verbinden 
In Christus één voor de wereld 
 
We zien om ons heen gebrokenheid, angst en verwarring en tegelijk een zoeken naar iets 
wat groter is dan mensen. We zien mensen die ondanks alle sociale media vereenzamen, 
waarbij de individualisering nog steeds doorzet. En we zien niet alleen mensen in de wereld 
om ons heen steeds losser komen van God maar ook in de gemeente zelf is de secularisatie 
volop aanwezig. We vinden het als gemeenteleden moeilijk om het leven met God te 
verbinden met het leven van alle dag. 
 
Dit vraagt van onze gemeente:  
1. Dat ze werkelijk verbonden is met haar levende Heere en Heiland en in Hem meer 

en meer wortelt door een intieme omgang met God en zijn Woord. 
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de 
rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent 
gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Kolossenzen 3:1-3) 

2. Dat ze vanuit de intieme relatie met God onderlinge liefde praktiseert waarbij 
gemeenteleden elkaar zien en in verbondenheid verantwoordelijkheid nemen voor 
elkaar waarbij de verscheidenheid gezien wordt als een verrijking en noodzaak om 
werkelijk lichaam van Christus te zijn. 

Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van 
ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een 
de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo 
moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de 
vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees 
dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en 
wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in 
uw hart. (Kolossenzen 3:12-16) 

3. Dat ze als lichaam van Christus de roeping verstaat die haar door onze Heere Jezus 
zelf gegeven is en in deze wereld op een relationele manier in woord en daad 
getuigt van haar Heer. 

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u 
God en de Vader dankt door Hem. (Kolossenzen 3:17 en 4:4-6) 
 

Als we dit vertalen naar de vijf aspecten van de christelijke gemeente betekent dit dat we in 
de komende jaren vooral investeren in het volgende: 
Biddende en vierende gemeente 

 Accent op het persoonlijk en gezamenlijk gebed zodat we in afhankelijkheid van God 
leven en heel ons leven voor het aangezicht van God brengen in lofprijzing en 
verootmoediging, aanbidding en schuldbelijdenis, dankzegging en voorbede.  

 Accent op prediking die een evenwichtige combinatie maakt van verstaanbaarheid en 
diepgang. Woordverkondiging die werkelijk verbinding maakt tussen het Woord van God 
en de praktijk van het dagelijkse leven, waarbij de breedte van het Woord en Gods 
heilsplan aan de orde komt en Woord en Geest ruimte krijgen om te vermanen, op te 
scherpen, te bemoedigen en richting te geven. Hierbij zullen leerdiensten juist een goede 
rol kunnen vervullen. 

 Accent op een eredienst die ruimte geeft aan de verscheidenheid van de gemeenteleden 
en hun geloofsbeleving waarbij jongeren én ouderen, zoekers én mensen die van jongs 
af aan met de kerk verbonden zijn elkaar tot hand en voet zijn. 

 
Zorgende of pastorale gemeente 

 Accent op het gebed in de gemeente en de persoonlijke relatie met de Heere. 
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 Accent op breder kijken dan de eigen bekende groep en het nemen van geestelijke en 
betrouwbare verantwoordelijkheid voor elkaar waarbij de gemeenteleden elkaar 
aanscherpen en bemoedigen 

 Accent op de ruimte voor en het bespreekbaar maken van de gebrokenheid van het 
leven. 

 
Lerende gemeente 

 Accent op het levenslang leren en groeien in geloof waarbij gemeenteleden gestimuleerd 
worden zelfstandig en persoonlijk de Bijbel te lezen en het actief luisteren en mee’preken’ 
in de samenkomsten. 

 Accent op de toerusting van jongeren en gezinnen waarbij ruimte wordt geboden dat zij 
alle vragen kunnen en durven stellen die in hun hart leven en leren participeren in de 
gemeente. 

 Accent op het creëren van relationele ‘plekken’ waar mensen kunnen ontdekken wat het 
Evangelie inhoudt. 

 
Getuigende of missionaire gemeente 

 Accent op de bewustwording van de missionaire opdracht die God ons geeft waarbij de 
ander werkelijk gezien wordt en getuigen een levenshouding is. 

 Accent op de toerusting van de gemeente om te kunnen verwoorden wat we geloven en 
waar mogelijk uit de comfortzone te treden. 

 Accent op het bevorderen van ontmoetingen tussen de gemeenteleden onderling, ook 
voor en na de kerkdiensten, zodat gemeenteleden elkaar in het algemeen beter leren 
kennen en nieuw-ingekomenen sneller worden opgenomen. 

 Accent op een open kerk voor de buurt, zichtbaar en met betekenis voor mensen om ons 
heen. 

 
Dienende of diaconale gemeente 

 Accent op de bewustwording van de diaconale opdracht die God ons geeft waarbij de 
ander werkelijk gezien wordt en dienen een levenshouding is. 

 Accent op de eenvoudige praktische mogelijkheden die elk gemeentelid hierin heeft. 

 Accent op actuele ‘nood’, waarbij de vreemdeling, personen/gezinnen met achterstand, 
hulpbehoevende en eenzame ouderen, belangrijke aandachtsgebieden zijn. 
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Voorwoord 
Dankbaar en verwonderd zijn we dat de Heere in deze wereld Zijn gemeente roept. Hij zoekt 
ons en ziet ons als lichaam van Jezus Christus - ook in de vorm en gestalte die de gemeente 
in Bergambacht heeft - en schenkt de gemeente Zijn Heilige Geest. Wij geloven dat God de 
gemeente leidt en gebruikt tot opbouw van Zijn wereldwijde Koninkrijk. Daarom willen wij in 
afhankelijkheid van Hem gehoorzaam zijn aan Woord en Geest zodat de Heere zelf wordt 
geëerd en wij tot zegen zijn voor mensen om ons heen. 
 
De Hervormde gemeente Bergambacht maakt deel uit van de Protestantse kerk in 
Nederland. Bij de hereniging in 2004 is de gemeente onder het uitgeven van een verklaring1 
meegegaan in de verenigde kerk en wil daarin ook trouw zijn.  
Wij weten ons als gemeente gebonden aan de belijdenisgeschriften uit de vroeg-kerkelijke 
traditie: Het Apostolicum, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van 
Athanasius.  
De Hervormde gemeente van Bergambacht rekent zich tot de modaliteit van de 
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk en onderschrijft de gereformeerde 
belijdenisgeschriften. te weten: De Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger 
Catechismus en de Dordtse Leerregels. 
 
Het opstellen van een beleidsplan, opgedragen aan de kerkenraad (Kerkorde PKN 
Ordinantie 4.7.1 en 4.8.5) heeft tot doel het door de kerkenraad vastgestelde beleid ten 
aanzien van het leven en werken van de gemeente vast te leggen. Hoewel wij geloven en 
belijden dat de toekomst in Gods handen ligt, wil de kerkenraad met visie leiding geven aan 
de gemeente. Kijkend naar de ontwikkelingen in en buiten onze gemeente en waar we als 
Hervormde gemeente voor willen staan, zijn biddend en zoekend voor de komende vier jaar 
beleidsvoornemens geformuleerd.  
 

  

                                                
1
 Zie verklaring van 13-10-2004 – bijlage 1 



Beleidsplan 2016-2020  Verdiepen & Verbinden 

Hervormde gemeente Bergambacht  8   
 

Inleiding 
Elke 4 jaar heeft de kerkenraad tot taak een beleidsplan op te stellen voor de gemeente. Dit 
beleidsplan loopt van 2016 tot 2020.  
Naast de beschrijving van het werk van de Hervormde gemeente Bergambacht zijn in dit 
beleidsplan ook beleidsvoornemens voor de komende vier jaar opgenomen. Deze 
beleidsvoornemens zijn elk apart en cursief weergegeven onder de paragraaf waarop het 
voornemen betrekking heeft. De kerkenraad gaat in de loop van deze beleidsperiode met 
deze voornemens aan de slag of heeft daar al een begin mee gemaakt. 
 
De scriba houdt de controle over de voortgang van deze beleidsvoornemens en agendeert 
deze wanneer nodig op kerkenraadsvergaderingen. Soms zullen voornemens door de 
commissies van bijstand van de kerkenraad worden voorbereid en voorgelegd aan de 
kerkenraad. Voor de realisatie van bepaalde voornemens kan de kerkenraad een werkgroep 
in het leven roepen die moet komen tot een advies aan de kerkenraad. 
 
Als vanuit een voornemen nieuw beleid ontstaat, zal dat nieuwe beleid in een notitie worden 
vastgelegd en ook te zijner tijd worden meegenomen in het volgende beleidsplan. 
Er wordt in dit beleidsplan geregeld verwezen naar ontwikkelde beleidsnotities van de 
afgelopen periode. De hoofdlijnen uit deze notities zijn wel verwoord in dit beleidsplan. 
De kerkenraad zal de gemeente zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang 
van deze beleidsvoornemens. 
 
Het beleidsplan is ingedeeld in een inhoudelijke inleiding en 8 hoofdstukken. De eerste 6 
hoofdstukken beschrijven het inhoudelijk beleid. Vanaf hoofdstuk 2 is het inhoudelijke werk 
verdeeld onder de functies van de christelijke gemeente (vieren/bidden, pastoraat, leren, 
dienen en getuigen). Uiteraard is er in die hoofdstukken ook overlap. Ze zijn immers niet van 
elkaar te scheiden maar het geeft een ordening aan. 
Hoofdstuk 7 gaat over de middelen om dit inhoudelijke beleid mogelijk te maken (met name 
de taak van de kerkrentmeesters). Hoofdstuk 8 gaat over de wijze van communiceren in de 
gemeente. 

 Hoofdstuk 1 De christelijke gemeente 

 Hoofdstuk 2 De vierende en biddende gemeente 

 Hoofdstuk 3 De pastorale gemeente 

 Hoofdstuk 4 De lerende gemeente 

 Hoofdstuk 5 De dienende gemeente 

 Hoofdstuk 6 De getuigende gemeente 

 Hoofdstuk 7 De benodigde middelen 

 Hoofdstuk 8 Communicatie  
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1. De christelijke gemeente 
In dit hoofdstuk staat wat onze gemeente is en op welke manier er leiding wordt gegeven 
aan de gemeente. 
 

1.1 De Hervormde gemeente Bergambacht 
Naast andere beelden die de Bijbel gebruikt voor de christelijke gemeente is zij vooral het 
lichaam van Christus. De instandhouding en de opbouw van de gemeente kan alleen dan 
plaatsvinden als zij zich blijvend gebonden weet aan het bijbelse fundament van apostelen 
en profeten. Vanuit die grondslag weet zij zich geroepen tot opbouw van haar leden in het 
allerheiligst geloof en tot het vervullen van haar roeping in de wereld door getuigenis en 
dienst. De gemeente van Christus heeft daartoe Hem na te volgen die haar heeft gekocht 
door Zijn bloed en die haar heeft geroepen tot getuige van Zijn Woord. Vanuit die hoge 
roeping rust op de gemeente de plicht, in alle verscheidenheid, de eenheid van het geloof te 
bewaren. In navolging van Christus’ opzoekende liefde mogen in de gemeente geen mensen 
buiten de boot vallen maar worden jongeren en ouderen opgeroepen met de hun 
geschonken gaven actief zijn. De kerkenraad ziet erop toe dat zoveel mogelijk 
gemeenteleden worden ingeschakeld bij het vervullen van de roeping van de gemeente. 
Hierbij dient aandacht te zijn voor het tegengaan van interne secularisatie. Dat geloof echt 
een doorleeft en relationeel geloof is waarbij geloof en dagelijks leven krachtig met elkaar 
verbonden zijn. 
 

1.1.1 Aspecten van gemeente-zijn 
Aan het eind van Handelingen 2 wordt een beeld van de gemeente geschetst direct na haar 
ontstaan. Hierin liggen ook voor de gemeente van de 21e eeuw de Bijbelse elementen, die 
behoren bij het wezen van de christelijke gemeente. In Handelingen 2, de verzen 41-47, 
vinden we de grondlijnen van de christelijke gemeente op zondag en door de week. 
 
1.1.1.1 De vierende en biddende gemeente 
In het geciteerde bijbelgedeelte komt het primaire belang van de prediking van het Woord en 
de bediening van de sacramenten in de samenkomst van de gemeente van Christus, met 
name op zondag, naar voren. Dit vormt het hart van het gemeente-zijn. Daarbij staat de 
viering van het heil in Christus voorop. Het gaat daarbij om de opbouw van de gemeente, 
van jongeren en ouderen, maar ook om het getuigenis naar buiten toe.  
Dat vraagt een heldere verkondiging van het Woord van God, die samengaat met een 
gelovige viering, die uitmondt in gezamenlijke lofprijzing tot Gods eer. 
Volharding in het gebed behoort, volgens het slot van Handelingen 2 vers 42 tot het wezen 
van de gemeente van Christus. Zoals Jezus zelf bad heeft Hij ook Zijn gemeente 
opgedragen te bidden met en voor elkaar. De gemeente is een biddende gemeente met 
accent op het persoonlijk en gezamenlijk gebed zodat we in afhankelijkheid van God leven 
en heel ons leven voor het aangezicht van God brengen in lofprijzing en verootmoediging, 
aanbidding en schuldbelijdenis, dankzegging en voorbede. Evenals Christus gezeten is in 
Gods troon om voor Zijn gemeente te bidden, rust ook op Zijn gemeente de opdracht de 
noden van de Kerk en de wereld in de voorbede te brengen tot de troon van Gods genade. 
 
1.1.1.2 De pastorale gemeente 
Hoewel in Handelingen 2 de pastorale gemeente nog niet zo expliciet naar voren komt, geeft 
de onderlinge geloofsverbondenheid wel aan dat mensen voor elkaar zorgden. Deze zorg 
betreft ook het betrokken zijn op het geestelijk welzijn van elkaar zodat er in de gemeente 
pastorale, herderlijke zorg is, mensen groeien in geloof en verbonden blijven met Jezus 
Christus. Zo ziet de gemeente naar elkaar om en neemt zij ook geestelijke 
verantwoordelijkheid voor ieder gemeentelid. 
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1.1.1.3 De lerende gemeente 
In de leer der apostelen (vers 42) zit het element van leren van elkaar en met elkaar in een 
wederkerig en levenslang proces. Het gaat hierbij om een "samenscholen” rondom het 
Woord. Oprechte gelovigen volharden in de leer van de apostelen. De bijbelse leer, zoals die 
tot ons komt in de verkondiging van het Woord en de kennis van de belijdenis van de Kerk 
der eeuwen maakt de gemeente weerbaar tegen onschriftuurlijke leringen en geeft haar 
mogelijkheden het hoofd te bieden aan de vragen van het gewone leven en de ethische 
dilemma's van deze tijd. 
 
1.1.1.4 De getuigende gemeente 
De verzen 46 en 47 van Handelingen 2 laat de uitstraling van de Christelijke gemeente naar 
buiten zien. In woord en daad ging er een getuigenis van haar uit. Het is ook voor de 
gemeente van vandaag de opdracht het Evangelie niet slechts binnen de muren van de kerk 
te houden, maar een open houding naar de wereld te hebben in getuigenis en dienstbetoon. 
Zowel de kerkdiensten als de andere gemeenteactiviteiten moeten erop gericht zijn dat rand- 
en buitenkerkelijken er welkom zijn en eraan kunnen deelnemen. Daarnaast is de gemeente 
in het dagelijks leven aanwezig in de wereld en zou elk gemeentelid op zijn of haar plek een 
getuige van Jezus Christus kunnen zijn door liefde voor en betrokkenheid op mensen. 
 
1.1.1.5 De dienende gemeente 
In de verzen 44 en 45 wordt het onderlinge dienstbetoon binnen de gemeente beschreven. 
Ieder ziet niet op dat wat van hem- of haarzelf is, maar ook op dat wat van een ander is. 
Concrete zorg voor elkaar in materiële en immateriële zaken behoort eigen te zijn aan de 
gemeente van Christus. Tevens kent een dienende gemeente de ontmoeting met en de zorg 
voor de lijdende en hulpbehoevende naaste, dichtbij en ook ver weg. De gemeente is 
geroepen gestalte te geven aan de bijbelse opdracht tot naastenliefde. 
 

1.1.2 profielschets Hervormde gemeente Bergambacht 
De Hervormde gemeente is een biddende gemeente die tot eer van God wil leven en de 
liefde voor de naaste zichtbaar wil maken. Het is haar verlangen dat al haar leden de Heere 
Jezus als persoonlijke Verlosser kennen, belijden en volgen. We willen graag kerk voor het 
dorp zijn. Geloofsverdieping en missionaire betekenis van de gemeente zijn twee belangrijke 
aandachtspunten voor de komende tijd. 
 
Voornemen: 
In deze beleidsperiode doet de kerkenraad een bezinning welke ontwikkelingen we in de 
komende jaren verwachten en wat dat op grond van de Bijbel van onze gemeente vraagt.  
 

1.2 De kerkenraad en aansturing van de gemeente 
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente (zie ook kerkorde PKN: ordinantie 4-2-6). Ze 
heeft de verantwoordelijkheid voor de geestelijke opbouw van de gemeenteleden en de 
gemeente als geheel. Ze is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gemeente, 
ontwikkelt visie en stelt de middelen voor de uitvoering beschikbaar. Ze heeft de zorg voor 
de dienst van Woord en sacramenten en daarnaast behartigt zij de belangen van de 
gemeente naar buiten. 
 

1.2.1 Samenstelling kerkenraad  
De kerkenraad is samengesteld uit de predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling-
kerkrentmeesters. Op bijbelse gronden is de kerkenraad een college van mannelijke 
ambtsdragers. Het aantal van de verschillende ambtsdragers wordt geregeld in de 
plaatselijke regeling. De diakenen vormen het college van diakenen en de ouderling-
kerkrentmeesters, samen met ten hoogste twee lidmaat-kerkrentmeesters het college van 
kerkrentmeesters. De genoemde colleges zijn, onder verantwoordelijkheid van de 
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kerkenraad, respectievelijk belast met de pastorale, diaconale en stoffelijke zaken van de 
gemeente.  
 

1.2.2 Het consistorie 
De predikanten vormen samen met de ouderlingen het consistorie. In de vergadering van het 
consistorie worden zaken van pastorale aard besproken. Voor deze vergaderingen worden 
ook de bezoekbroeders uitgenodigd.  
Elk jaar wordt een inventarisatie gemaakt van gemeenteleden die we missen in de 
kerkdiensten en gesproken over de vraag hoe we dit kunnen voorkomen en wat we daar in 
pastoraal opzicht aan kunnen doen. Ook vindt binnen dit college de toerusting van de 
ouderlingen en bezoekbroeders plaats. Het consistorie vergadert minimaal twee keer per 
jaar. 
 

1.2.3 De kerkenraadsvergaderingen 
De kerkenraad vergadert (zoveel mogelijk op) de 3e woensdag van de maand. In de 
maanden juli en augustus wordt er in principe niet vergaderd. 
De vergaderingen van de kerkenraad worden geleid door een lid van de kerkenraad.  
De kerkenraad kan commissies (van wisselende samenstelling) instellen om een bepaald 
agendapunt/onderwerp voor te bereiden. 
 
Voornemen: (zie ook hoofdstuk 8) 

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Het is daarom belangrijk dat besluiten en de 
achterliggende redenen op elk gebied op een begrijpelijke wijze naar de gemeente wordt 
gecommuniceerd, met inachtneming van de noodzakelijke geheimhouding. 
 

1.2.4 De predikanten 
Er zijn twee fulltime predikantsplaatsen binnen de Hervormde Gemeente van Bergambacht. 
Met het oog op het pastorale werk is de gemeente verdeeld in twee wijken. Elke predikant 
heeft één wijk. De wijken zijn verdeeld in secties voor de ouderlingen. Daarbij vormen de 
twee pastorale wijken één gemeente. 
De predikanten voeren minimaal drie keer per jaar overleg over de werkzaamheden in de 
gemeente ten aanzien van prediking, pastoraat, catechese en kringwerk. In het bijzonder 
met betrekking tot het preekrooster, het in samenspraak met een daartoe aangewezen 
ouderling coördineren van de voorbeden en de voorbereiding en uitvoering van het 
winterwerk. Er wordt gestreefd naar een evenwicht in (meelevende) pastorale eenheden 
tussen de wijken A en B. 
 

1.2.5 Het moderamen 
Het moderamen geeft leiding aan het werk van de kerkenraad en is zodanig samengesteld 
dat alle ambten vertegenwoordigd zijn. De verkiezing vindt plaats volgens de kerkorde (Ord. 
4.8.2). 
De werkzaamheden van het moderamen zijn: 
 Het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen. Daarbij wordt de agenda voor de vergadering opgesteld, 

die vergezeld van een uitnodiging aan alle kerkenraadsleden wordt gezonden. 

 Zaken die geen uitstel gedogen, worden door het moderamen besproken en afgehandeld, alsmede op de 
eerstvolgende vergadering ter kennis van de kerkenraad gebracht. 

 Ingekomen brieven worden, indien mogelijk en afhankelijk van het onderwerp, door het moderamen en indien 
van toepassing samen met de betreffende sectieouderling afgehandeld. De kerkenraad ontvangt een 
terugkoppeling daarvan. 

 Het moderamen ontvangt voorafgaand aan haar vergadering de notulen van de diaconie en het college van 
kerkrentmeesters en voegt die bij de uitnodiging van de kerkenraad ter bespreking in de vergadering. 

 Jaarlijks wordt namens de kerkenraad een voortgangsgesprek gehouden met de predikanten afzonderlijk, ten 
aanzien van hun werk en welbevinden in het geheel van de gemeente. 

 Het moderamen ziet toe op de begeleiding van de nieuwe ambtsdragers gedurende de beginperiode van hun 
eerste ambtstermijn. 

 Indien nodig, wenselijk of op verzoek voert het moderamen namens de kerkenraad gesprekken met diverse 
commissies of werkgroepen uit de gemeente en doet daarvan verslag in de kerkenraad. 
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 Jaarlijks voert het moderamen overleg met het moderamen van de kerkenraad van de Ontmoetingskerk hier 
ter plaatse. 

 

1.2.6 Verkiezing ambtsdragers (Zie ook de beleidsnotitie over de bevestiging van  ambtsdragers) 

Behoudens het bepaalde in de verkiezingsregeling, als onderdeel van de plaatselijke 
regeling wordt het volgende opgemerkt ten aanzien van de verkiezing van ambtsdragers. De 
ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters worden door en uit de belijdende 
leden van de gemeente verkozen. Op de zes jaarlijkse stemming, laatstelijk gehouden op 11-
11- 2010 is door de gemeente bepaald dat de ambtsdragers worden gekozen, uit door de 
lidmaten der gemeente ingediende namen van mannelijke lidmaten. Uit de ingediende 
namen wordt per vacature door de kerkenraad een tweetal gesteld. Dit gebeurt als volgt: Per 
op een tweetal te stellen voorgedragen lidmaat wordt een vrije stemming gehouden. 
Vervolgens vindt, wanneer bij deze eerste stemming geen enkele lidmaat meer dan vijftig 
procent van de stemmen heeft behaald, een tweede stemming plaats betreffende de twee 
lidmaten die in de eerste stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Het beleid 
is erop gericht deze wijze van verkiezing te handhaven, omdat op deze wijze de 
verantwoordelijkheid van de lidmaten (in het ambt van alle gelovigen) naast de ambtelijke 
verantwoordelijkheid tot zijn recht komt. De stemming vindt thans plaats door middel van 
stembusverkiezing. Naast de Bijbelse kenmerken waaraan de op tweetal gestelde lidmaten 
moeten voldoen, vindt de kerkenraad deelname aan het Heilig Avondmaal van groot belang. 
Bij de bevestiging van ambtsdragers zullen diegenen die voor het eerst in hun leven 
ambtsdrager worden, met handoplegging worden ingezegend.  
Voor bepaalde pastorale taken kunnen door de kerkenraad ouderlingen met een speciale 
opdracht (zoals jeugd- en ouderenwerk) ter verkiezing worden voorgedragen. Zulks met 
inachtneming van het bepaalde in de verkiezingsregeling.  
De kerkenraad kan zich in het pastorale werk laten bijstaan door bezoekbroeders, die 
worden benoemd en in de bediening gesteld zoals bepaald in de plaatselijke regeling. 
 
Voornemen: 
De kerkenraad zal zich in de komende beleidsperiode bezinnen op de gewoonte dat de 
ambtsdragersverkiezingen in onze gemeente plaatsvinden door middel van 
stembusverkiezing. Toelichting: Met een lidmatenvergadering waarin de ambtsdragers 
worden verkozen blijft men dichter bij de verkiezing zoals die wordt beschreven in 
Handelingen 6. Ook krijgt de communicatie van de kerkenraad met de lidmaten van de 
gemeente dan weer de plaats die het behoort te hebben. 
 
Voornemen: 
De kerkenraad streeft naar een zodanige structuur in het rooster van aftreden dat niet meer 
dan een derde deel van de zittende kerkenraadsleden in hetzelfde jaar aftredend is.  

 
1.2.7 Toerusting kerkenraad 
Jaarlijks wordt een toerustingavond georganiseerd voor de Hervormd Gereformeerde 
kerkenraden in de Krimpenerwaard, bij toerbeurt in één van de deelnemende gemeenten. 
Aan de orde komen thema’s die van gemeenschappelijk belang zijn en die door een 
deskundige worden ingeleid. 
 
Voornemen: 
De kerkenraad wil investeren in haar eigen toerusting en beziet welke vormen daarbij 
mogelijk zijn. Een keer per jaar wil de kerkenraad een preekbespreking houden om te 
reflecteren op de erediensten en de prediking, de predikanten feedback te geven en zelf te 
groeien in geestelijk verstaan van het Evangelie. 
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1.3 Samenwerking met anderen 
 

1.3.1 Grotere kerkelijke verbanden 
Naar de orde van de Kerk zijn twee ambtsdragers van de hervormde gemeente van 
Bergambacht afgevaardigd naar de Protestantse Classis Gouda. Zij nemen deel aan de 
beraadslagingen van de classicale vergadering zonder last of ruggespraak.  
Eind 2009 heeft de protestantse classis Gouda besloten een ringverband van gemeenten 
ingevolge ordinantie 4.17 in te stellen. In dit ringverband zijn vrijwel alle Hervormde 
gemeenten in de Krimpenerwaard die zich rekenen tot de modaliteit van de Gereformeerde 
Bond in de Protestantse Kerk bijeengebracht. Het betreft een ring van gereformeerd belijden 
waarin naast onderlinge ontmoeting ook bezinning zal plaatsvinden door middel van 
ambtsdragersbijeenkomsten om vanuit een Bijbels-gereformeerde  kerkvisie, gemeentevisie 
en ambtsvisie te zoeken naar wegen om in de pluriformiteit van de Kerk op geestelijke wijze 
onze plaats in te blijven nemen. 

 
1.3.2 Plaatselijke kerken 
Met de plaatselijke Gereformeerde Kerk (Ontmoetingskerk) vindt één maal per jaar een 
moderamenoverleg plaats. Het doel hiervan is:  
- Elkaar beter leren verstaan en te zoeken naar raakvlakken en mogelijke samenwerking. 
- Het onderlinge ‘grensverkeer’ zo pastoraal mogelijk te begeleiden. 
- Voorkomen dat gelijksoortige activiteiten (met name naar ‘buiten’ toe) samenvallen. 
Daarnaast hebben de jeugdouderlingen van de beide kerken twee maal per jaar overleg om 
van elkaar te leren, werk en activiteiten af te stemmen en elkaar op de hoogte te houden. 
Het is belangrijk om gezamenlijk overleg te hebben over het jeugdwerk en de jongeren van 
beide gemeenten. Er is tussen de jongeren onderling contact en jongeren over en weer 
maken gebruik van activiteiten die door beide kerken worden georganiseerd. Zorgen, trends 
en ontwikkelingen kunnen zo worden gedeeld. 
Verder is geregeld contact over mogelijke samenwerking met de Hervormde wijk 2 van 
Berkenwoude. 
 

1.3.3 Het interkerkelijk beraad Bergambacht  
Het Interkerkelijk Beraad (IKB) is in 1969 opgericht. In de loop der tijd is de doelstelling en 
participatie van de kerken veranderd. Op dit moment bestaat het IKB uit afgevaardigden van 
de drie Hervormde gemeenten uit de kernen Ammerstol, Berkenwoude en Bergambacht en 
de Ontmoetingskerk in Bergambacht. Het IKB functioneert nu als een praktische 
commissie met twee hoofdactiviteiten; het organiseren van de jaarlijkse Volkskerstzang en 
de Wereldgebedsdag. 
 

1.3.4 Samenwerking met het christelijk onderwijs  
Met de  christelijke basisschool De Ark te Bergambacht wordt op de volgende momenten 
samengewerkt: 

 Tijdens het voorbereiden en houden van bid- en/of dankdagbijeenkomsten (zie hoofdstuk 
3 erediensten) 

 Tijdens een jaarlijks overlegmoment van de Schooladviesraad waarbij een jeugdouderling 
namens de kerkenraad vertegenwoordigd is (vooral over zaken van identiteit en 
samenwerking) 

 Tijdens de voorbereiding en het houden van een bezoek van groep 6 van de beide 
basisscholen van Bergambacht aan onze kerk. 

 
Voornemen: 
De kerkenraad blijft zich in samenspraak met de gereformeerde kerk beraden op grotere 
betrokkenheid bij de christelijke basisschool De Ark. Toelichting: Gedacht kan worden aan 
intensivering van de samenwerking rondom de invulling van de bid- en dankdagen en de 
betrokkenheid van de jeugd daarbij. Zo zou de samenkomst op bid- en dankdag het karakter 
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van een officiële dienst kunnen krijgen. Ook kan de mogelijkheid worden bezien voor de 
invoering van een zogenaamde scholenzondag waarbij in de week een centraal thema aan 
de orde wordt gesteld op school, dat de zondag erna in de beide kerken wordt uitgewerkt.  
 
Voornemen: 
Aandacht inde voorbede voor basisscholen en voortgezet onderwijs in het bijzonder tijdens 
doopdiensten en belangrijke momenten in het schooljaar. 
 

1.3.5 Contact met de plaatselijke verzorgingstehuizen 
Binnen de grenzen van de gemeente bevinden zich twee verzorgingshuizen, beide met een 
verpleegafdeling. Mede onder onze verantwoordelijkheid worden in beide huizen diverse 
activiteiten ondernomen: 
via een beeld- en geluidverbinding met de kerk kunnen bewoners de erediensten volgen.  
Hervormde bewoners vallen onder de pastorale zorg van een van de predikanten. Pastorale 
zorg wordt op aanvraag van de bewoner ook verleend aan mensen die geen kerkelijke 
achtergrond hebben of waarvoor geen andere pastorale hulp beschikbaar is.  
In beide huizen worden zangmiddagen georganiseerd. 
Op de zondagen dat er Heilig Avondmaal wordt gevierd, wordt ook in Slothoven het 
Avondmaal bediend. 
In Westerweeren leiden de predikanten van Bergambacht, Ammerstol en Berkenwoude, 
andere ambtsdragers en gemeenteleden bij toerbeurt de tweewekelijkse weeksluitingen. 
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2. De vierende en biddende gemeente 
De gemeente komt samen rond het Woord, viert de christelijke feesten, het Heilig avondmaal 
en de Heilige doop. Jong en oud is dan voor het aangezicht van de Drie-enige God om te 
gedenken, te luisteren, te aanbidden, schuld te belijden, te leren en met elkaar mee te leven. 
Het verlossende werk van Jezus Christus staat centraal. 
Aandacht dient er te zijn voor werkelijke verbondenheid met de drieenige God en elkaar. 
Hierbij wordt rekening gehouden met diversiteit van de gemeenteleden. In de erediensten 
mag naast het verstand ook het gevoel/beleving een plaats hebben. Enerzijds vraagt de 
eredienst om te investeren in  verstaanbaarheid en begrijpelijkheid, anderzijds is de 
eredienst ook een mysterie. In alles wat we doen dient er het besef te zijn gezamenlijk voor 
het aangezicht van een heilige God te staan. De eer van God is de kern voor de liturgie. 
 
In dit hoofdstuk staat visie en beleid ten aanzien van de samenkomsten van de gemeente.  
 

2.1 De (zondagse) eredienst 
De kerkenraad ziet de (zondagse) eredienst als het hart van alle activiteiten van de 
christelijke gemeente. Kenmerkend voor de diensten in onze gemeente is de schriftuurlijk-
bevindelijke prediking (concentratie op de prediking en bijbeluitleg, waarbij we geloven dat 
de Bijbel zeggingskracht heeft over ons dagelijks leven. Bekering en heiliging komen 
evenwichtig aan de orde). Op allerlei wijze zal de kerkenraad de gemeenteleden aansporen 
deze bijeenkomsten bij te wonen. Ook de betrokkenheid via diverse media zal zoveel 
mogelijk bevorderd worden door de kerkenraad. 
In verband met het aantal mensen dat de diensten bezoekt,  zijn er ’s zondagsmorgens twee 
achtereenvolgende diensten (08.45 uur en 10.30 uur) die door dezelfde voorganger worden 
geleid. De avonddienst begint om 18.30 uur. De situatie van de twee morgendiensten wordt 
regelmatig door de kerkenraad geëvalueerd. In de zomer wordt er vanaf de tweede zondag 
van de zomervakantie van de basisschool voor regio midden tot aan de tweede zondag, 
voorafgaande aan de maandag waarop de basisschool weer begint, één dienst gehouden. 
(Aanvangstijd: doorgaans 10.00 uur). 
In de eredienst zullen jongeren en ouderen vooral gezien moeten worden als volwaardige 
leden van de gemeente. De eredienst helpt hen te ontdekken wie God is, wie ze zelf zijn en 
wat God van ons vraagt.  
 
Voornemen: 
In de eredienst wordt het gewone leven concreet verbonden met God. Daarnaast wordt er 
gezocht naar meer mogelijkheden van participatie van jongeren en ouderen in/rond de 
eredienst. 
 
Voornemen: 
In de komende beleidsperiode denkt de kerkenraad na over het betrekken van (meerdere) 
gemeenteleden bij het welkom heten in de kerk. 
 

2.1.1 De gang van zaken in de ambtelijke eredienst 
Na het binnenkomen van de kerkenraad met de voorganger worden door de ouderling van 
dienst de afkondigingen voorgelezen. De afkondigingen worden in principe beperkt tot: een 
woord van welkom, het noemen van de naam van de voorganger, vermelden van het aantal 
en de doelen van de collecten, berichten van geboorte en overlijden waarbij, namens de 
gemeente een felicitatie of condoleance wordt gericht aan de betrokkenen. Verder wordt 
mededeling gedaan van aanstaande huwelijken en huwelijksjubilea (25, 40,50 jaar en 
daarna elk volgend lustrum). In de regel wordt mededeling gedaan van niet wekelijks 
terugkerende activiteiten in de voorliggende week. Tenslotte wordt het lied opgegeven dat 
als eerste wordt gezongen waarna de gemeente een gezegende dienst wordt toegewenst. In 
de regel zal bij de keuze van de voorzang worden gekeken naar de te zingen liederen op de 
zondagsschool en de christelijke basisschool alhier.  
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Van deze liederen wordt jaarlijks een lijst samengesteld. Na het zingen brengt de ouderling 
van dienst de voorganger bij de kansel. 
De orde voor de (zondagse) eredienst ziet er als volgt uit: 
- Stil gebed 
- Votum 
- Groet 
- Psalm 
- Wet des HEEREN / Geloofsbelijdenis 
- Psalm 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest en opening van het Woord 
- Schriftlezing 
- Psalm 
- Prediking 
- Psalm 
- Dankgebed en voorbeden 
- Inzameling der gaven  
-    Psalm 
- Zegen 
Predikanten kunnen op onderdelen afwijken van deze volgorde. 
De laatste psalm wordt door de gemeente staande gezongen. De ouderling van dienst geeft, 
met inachtneming van het orgelspel, het moment aan waarop de gemeente gaat staan. In de 
diensten wordt ritmisch gezongen, uit de psalmberijming van 1773 en de daarbij behorende 
12 gezangen. Er wordt gebruik gemaakt van de herziening van de Statenvertaling en de 
hertaalde formulieren. 
 
Voornemen: 
In de komende beleidsperiode zal een proef worden gedaan met het ontwikkelen en 
verstrekken van een kerkwerkboekje om kinderen en ouders actief bij inhoud van de 
eredienst te betrekken. Maandelijks zal voor de kinderen van 6-12 jaar een kerkwerkboekje 
verschijnen. Dit zal worden afgestemd met de predikant die in de betreffende dienst 
voorgaat. Het eenvoudige kerkwerkboekje wordt onder eindverantwoordelijkheid van de 
jeugdouderlingen, door een paar gemeenteleden gemaakt. 
 
Voornemen: 
Er zal een vervolg gegeven worden aan de in 2009 gestarte bezinning op de eredienst. De 
toen opgestelde checklist van deze bezinning is daarbij uitgangspunt. 
Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan hoe kinderen, jongeren en ouderen sterker 
betrokken kunnen worden bij de eredienst en het begrijpen van het evangelie (zie ook paragraaf 

4.1 voornemens jeugdwerk) 

 
2.1.1.1 Voorbeden 
De voorbeden in de diensten hebben betrekking op het wel en wee van gemeenteleden, als 
ook op bijzondere omstandigheden in de kerk, in ons land en in de wereld. Bij 
huwelijksjubilea wordt in de regel de zondag na de jubileumdatum voorbede gedaan. De 
voorbeden worden in samenspraak met de predikanten wekelijks verzorgd door een 
daarvoor aangewezen ouderling. Deze houdt een lijst bij met algemene voorbeden die 
regelmatig een plaats krijgen in de voorbeden van de gemeente. 
 
2.1.1.2 Liederen in de dienst 
Voorafgaande aan de erediensten bij de viering van de heilsfeiten op de christelijke 
feestdagen en in de morgendiensten op de adventszondagen en gedurende de 
lijdenszondagen, worden er enige vrije liederen gezongen die inhoudelijk aansluiten bij het 
betreffende heilsfeit. De liederen van de erediensten worden doorgaans opgegeven door de 
predikant die op dat moment voorgaat. Met enige regelmaat is er ook na de eredienst op de 
zondagavond gelegenheid met elkaar vrije liederen te zingen. Een commissie van enkele 
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gemeenteleden draagt zorg voor de organisatie daarvan. Voor het zingen na de dienst wordt 
de gemeente uitgenodigd via het kerkblad en de afkondigingen. Voor de bijzondere diensten 
zoals themadiensten en diensten in het teken van de christelijke feestdagen kan een liturgie 
of liederenblad worden opgesteld voor alle kerkgangers, die tevens wordt verspreid in de 
verzorgingstehuizen en bij de mensen die kerkradio luisteren. 
Voor nadere invulling van het beleid ten aanzien van de liturgie wordt verwezen naar de 
rapportage van de liturgiecommissie alsmede naar de beleidsnotitie Psalmen, gezangen en 
geestelijke liederen, die beide door de kerkenraad zijn besproken en vastgesteld in 2009. 
Binnen de ruimte die geboden wordt in de beleidsnotitie Psalmen, gezangen en geestelijke 
liederen en in overeenstemming met het lied van de week op de basisschool en de 
zondagsschool kan de voorzang een psalm, gezang of geestelijk lied zijn. 
 
Voornemen: 
De kerkenraad gaat zich nader bezinnen op de te zingen psalmen, gezangen en liederen in 
de dienst na het verschijnen van de bundel ‘Weerklank’  waaraan door de commissie 
Schroten wordt gewerkt en die in het voorjaar van 2016 verschijnt. 
 
Voornemen: 
Er wordt in de komende beleidsperiode aandacht geschonken aan het stimuleren van het 
leren van liederen en psalmen door de kinderen van de gemeente 
 

2.1.2 Oppasdienst 
We stimuleren ouders om hun kinderen zo jong mogelijk mee te nemen naar de erediensten. 
Iedere zondagmorgen en op tweede feestdagen is er tijdens de tweede dienst – en wanneer 
er één dienst wordt gehouden elke zondagmorgen en bij het Heilig Avondmaal tijdens beide 
morgendiensten - de mogelijkheid om de jonge kinderen naar de oppasdienst te brengen, 
waar de kinderen al op zeer jonge leeftijd met elkaar in contact komen en waar een 
Bijbelverhaal wordt voorgelezen. Dit biedt ouders de mogelijkheid om samen de eredienst bij 
te wonen ter bevordering van het geloofsgesprek. 
 

2.2 Bijzondere diensten 
Naast de reguliere diensten zijn er diverse bijzondere diensten. Sommige daarvan maken 
onderdeel uit van de reguliere erediensten. Andere vormen een aparte dienst. 
 

2.2.1 Heilig Avondmaal  
De Avondmaalsdiensten worden tenminste viermaal per jaar gehouden. De 
avondmaalsdiensten in de kerk beginnen om 8.45 uur en om 10.45 uur.  De predikanten 
bedienen doorgaans om beurten het sacrament van het Heilig Avondmaal, zowel in de kerk 
als in Slothoven. De diakenen assisteren de predikant tijdens de bediening van het 
sacrament. Twee ouderlingen hebben namens de kerkenraad het opzicht over de gang van 
zaken tijdens de sacramentsbediening.  
Toegelaten tot het Avondmaal zijn, in principe, de lidmaten der gemeente die openbare 
belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en die in woord en wandel naar de Schriften 
verlangen te leven. Ongeveer anderhalve week voorafgaand aan de bediening van het 
sacrament van het Heilig Avondmaal wordt door de kerkenraad Censura Morum gehouden. 
Zulks om, indien nodig, de onderlinge verhoudingen te zuiveren en het sacrament heilig te 
bewaren. Tegelijk met de viering in de kerk is er ook in verzorgingstehuis Slothoven 
bediening van het Heilig Avondmaal door een predikant waarbij ook een ouderling en diaken 
aanwezig zijn. De avondmaalsviering in Slothoven begint om 10.00 uur.  
Gemeenteleden die niet in staat zijn de diensten (in de kerk of het verzorgingshuis) te 
bezoeken, kunnen in aanmerking komen voor de bediening van het Heilig Avondmaal aan 
huis. 
De zondag voorafgaand aan de viering is er in de morgendienst(en) voorbereiding op het 
Heilig Avondmaal, waarin het eerste deel van het avondmaalsformulier, dat handelt over de 
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zelfbeproeving, wordt gelezen. In de avonddienst van de avondmaalszondag wordt 
nabetrachting en dankzegging gehouden. Zo mogelijk worden deze diensten geleid door 
dezelfde predikant die ook de diensten leidt in de kerk waarin het Heilig Avondmaal wordt 
bediend.  
 
Voornemen: 
De kerkenraad bezint zich op de mogelijkheid van een moment van bezinning voor de 
gemeente in de week voorafgaand aan de zondag waarop het Heilig Avondmaal wordt 
bediend. 
 

2.2.2 Doopdiensten  
De doopdiensten worden zo mogelijk afwisselend door een van beide predikanten 
gehouden, in de regel eens per twee maanden op de eerste zondag van de oneven maand. 
De predikant die de doopdienst zal leiden en zo mogelijk de ouderling van dienst, houden 
ruim een week voor de doopdienst doopzitting in de consistorie van de kerk. Ouders die het 
teken van de Heilige Doop verlangen voor hun kind, worden samen op de te houden 
doopzitting verwacht. Hier wordt over de betekenis van de doop gesproken. Het trouwboekje 
dient meegenomen te worden. Bij de afweging die door de kerkenraad gemaakt moet 
worden ten aanzien van de toelating tot het sacrament van de Doop, wordt vooral gedacht 
vanuit het Bijbelse begrip ‘verbond’. Vanuit die gedachte en staande in de gereformeerde 
traditie kiest de kerkenraad dan ook voor het bedienen van de Heilige Doop aan de kleine 
kinderen van de gelovigen. Zij die volwassen zijn en niet als kind het sacrament van de 
Heilige Doop hebben ontvangen worden gedoopt na de openbare geloofsbelijdenis in het 
midden van de gemeente. Vanuit de rijkdom van Gods genadeverbond voor ons en onze 
kinderen ziet de kerkenraad geen ruimte voor ‘het opdragen’ van kinderen. Voor de 
doopouders is een opname van de doopdienst beschikbaar.  
 
Voornemen: 
De kerkenraad gaat zich de komende beleidsperiode bezinnen op hoe ouders en kinderen 
meer te betrekken zijn bij de bediening van de Heilige Doop. Hierbij kan doopcatechese een 
rol vervullen. 
 

2.2.3 Bid- en dankdagdiensten 
De samenkomsten waarin biddag en dankdag voor gewas en arbeid wordt gehouden vinden 
beide één keer per jaar plaats in een avonddienst die om 19.30 uur aanvangt. De biddag valt 
op de tweede woensdag in maart en de dankdag op de eerste woensdag in november.  
Om het jaar organiseren de Ontmoetingskerk en onze gemeente bij toerbeurt een bid- en 
dankdagdienst voor de jeugd van Basisschool de Ark en belangstellenden. De ene dienst 
(biddag) wordt voorbereid door de basisschool waaraan ambtsdragers of predikanten van de 
gemeente meewerken. De andere dienst (dankdag) wordt voorbereid onder 
verantwoordelijkheid van de jeugdambtsdragers, waarbij de school medewerking verleent. 
Leidraad voor deze diensten zijn de Bid- en Dankdagmappen die de HGJB jaarlijks 
ontwikkelt. 
 

2.2.4 Leerdiensten  
De kerkenraad acht leerdiensten van groot belang voor de vorming van zowel jongere als 
oudere gemeenteleden.  
Het merendeel van de avonddiensten bestaat uit leerdiensten. Dat zullen voor het grootste 
deel diensten zijn waarin de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. Daarnaast wordt 
zes maal per jaar een onderwerp bepreekt ter voorbereiding van de Schakelkring en de 
huisbijbelkringen. Tenslotte kunnen ook andere belijdenisgeschriften van onze kerk aan de 
orde komen of een thema dat op een bepaald moment actueel is. 
Op de Israëlzondag en de zondag die het dichtst bij Hervormingsdag (31 oktober) ligt, 
kunnen de avonddiensten het karakter krijgen van een leer of themadienst in dat kader. 
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Het belang van leerdiensten, de voorbereiding en de nabespreking ervan, zal regelmatig 
onder de aandacht worden gebracht via de website en de kerkbode en bijvoorbeeld een 
gemeenteavond. 
 

2.2.5 Christelijke feestdagen 
De vieringen van de christelijke feestdagen vormen de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. 
Dat komt vooral tot uiting in de extra nadruk die gelegd wordt op de plaats van muziek en 
zang in de diensten.  
In de vier adventsweken worden, bij de aanvang van de beide ochtenddiensten, advents- en 
kerstliederen gezongen. Op Kerstavond (24 december) wordt een kerstzangdienst rond een 
meditatie gehouden. En voor de beide diensten op de morgen van Eerste Kerstdag is er een 
feestelijke liturgie die begint met het zingen van kerstliederen voorafgaande aan Votum en 
Groet. Op de zondagen van de zeven lijdensweken die vooraf gaan aan Goede Vrijdag 
worden passieliederen gezongen als intro op de dienst. Op de zaterdagavond voor 
Palmzondag, de zevende lijdenszondag, is er een zangdienst met meditatie waarin passie- 
en paasliederen worden gezongen. De Palmzondag heeft ook een feestelijk karakter doordat 
in de ochtenddienst(en) gemeenteleden openbare belijdenis afleggen van hun geloof. In de 
Stille Week die volgt op Palmpasen worden op maandag- en woensdagavond kortdurende 
liturgische bijeenkomsten in de kerk belegd met gebeden, bijbellezingen, muziek en zang en 
een stil moment. Vervolgens is er op Goede Vrijdag een avonddienst  waarin Jezus’ lijden en 
sterven centraal staat. Deze weken van bezinning en inkeer monden tenslotte uit in de jubel 
van Pasen: de Heere is waarlijk opgestaan! Opnieuw is dan in de beide ochtenddiensten een 
feestelijke liturgie met het zingen van paasliederen vooraf. 
Wat Hemelvaart en Pinksteren betreft zijn er geen voorbereidende weken. Wel worden er in 
de kerkdiensten extra muzikale accenten gelegd in de vorm van het zingen van passende 
liederen voor Votum en Groet. 
 

2.2.6 Themadiensten 
Themadiensten worden een aantal keer per jaar gehouden. Dit kunnen zijn: Een missionaire 
toerustingsdienst en/of laagdrempelige dienst, de afsluiting van het Vakantie Bijbel Werk, 
twee themadiensten gericht op jongeren en een dienst in het kader van het thema van de 
opening van het winterwerk.  
De afsluiting van het VBW vindt in de regel plaats op de zondag na de herfstvakantie van de 
basisschool. Deze dienst is in het bijzonder afgestemd op kinderen en hun gezinnen die bij 
het VBW waren betrokken.  
In de maand september wordt een themadienst gehouden ter opening van het winterwerk. 
Zo mogelijk wordt er gewerkt met een jaarthema dat ook in het jeugdwerk en andere 
verenigingen terugkomt, dit kan ook een diaconale dienst zijn. 
In samenwerking met de evangelisatiecommissie wordt een dienst georganiseerd met een 
missionair karakter.  
De themadiensten voor jongeren worden samen met jongeren voorbereid. Hierbij wordt 
steeds een andere groep uit het jeugdwerk van de gemeente ingeschakeld. De jongeren 
verlenen dan ook hun medewerking in de dienst. 
De themadiensten worden zo mogelijk bij toerbeurt door de predikanten geleid en als 
zodanig in het preekrooster ingepast. 
 

2.2.7 Diensten voor mensen met een handicap 
Medewerking wordt verleend aan diensten voor mensen met een handicap. Deze diensten 
dragen een regionaal karakter en worden georganiseerd in samenspraak met en op verzoek 
van de regionale commissie van de Hervormde Vereniging Op weg met de ander. De 
predikanten gaan bij toerbeurt voor in dergelijke diensten. 
 

2.2.8 Rouwdiensten 
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De wijkpredikant van de overledene verzorgt gewoonlijk de dienst. De betreffende  
sectieouderling is zo mogelijk eveneens aanwezig. Openbare rouwdiensten vanuit het 
rouwcentrum, De Schakel of vanuit de kerk worden uitgezonden via de kerkradio in overleg 
met de familie. 
 
2.2.8.1 Crematie 
Hoewel er in de Bijbel geen nadrukkelijk verbod staat op cremeren, wijst de kerkenraad dit af 
in overeenstemming met de bijbelse traditie en in navolging van Christus Die werd begraven. 
In het geval dat de nabestaanden, al dan niet daartoe genoodzaakt door de laatste 
wilsbeschikking van de overledene, het verzoek doen om pastorale begeleiding rondom een 
overlijden, spreekt de kerkenraad uit dat pastoraat ook in geval van crematie niet zal worden 
geweigerd. Er zal echter geen ambtelijke betrokkenheid zijn bij de uitvaartplechtigheid zelf. 
Daarbij zal met de betrokkenen worden gesproken over de principiële bezwaren tegen 
crematie.  
 
2.2.8.2 Eeuwigheidszondag 
Op de laatste zondag voor advent, de zogenaamde eeuwigheidszondag, worden alle 
gemeenteleden die in het voorafgegane kerkelijke jaar zijn overleden herdacht. Hun namen 
worden genoemd, evenals hun leeftijd en sterfdag. Er wordt een minuut stilte betracht. De 
nabestaanden van deze overledenen worden uitgenodigd deze dienst bij te wonen. 

 
2.2.9 Huwelijksdiensten (zie ook beleidsnotities Huwelijksinzegening van 2015 en Huwelijk en 

samenwonen van 2009) 

Het is belangrijk dat de gemeente investeert in jonge mensen om hen duidelijk te maken wat 
een huwelijk inhoudt en wat de waarde van een kerkelijke inzegening is. We streven er naar 
om elk jaar aan een grote groep (jongeren) één of meer momenten aan te reiken waarin over 
het huwelijk gesproken wordt. De inzegening van het huwelijk is een onderstreping van de 
relatie die het aanstaande bruidspaar samen met God wil opbouwen. 
Een aanstaand bruidspaar maakt zo tijdig mogelijk de wens voor de bevestiging en 
inzegening van hun huwelijk kenbaar aan de wijkpredikant of de scriba van de kerkenraad, 
die dit vervolgens meedeelt in een kerkenraadsvergadering (zie ook procedure in de beleidsnotitie). 

Eén van de plaatselijke predikanten of de consulent verzorgt in de regel de trouwdienst. 
Wonen bruid en bruidegom beiden in onze gemeente, dan is dat bij voorkeur de 
wijkpredikant van de bruid. De sectieouderling van de bruid is zo mogelijk ouderling van 
dienst. Hij, of zijn vervanger overhandigt namens de gemeente de huwelijksbijbel. In een 
trouwdienst, als ambtelijke dienst, is naast de dienstdoende ouderling ook een diaken 
ambtelijk aanwezig. In een trouwdienst kan, in overleg tussen bruidspaar en predikant, in 
beperkte mate worden afgeweken van de gebruikelijke liturgie. 
Er vinden op Bijbelse gronden geen inzegeningen plaats van andere relaties dan van een 
huwelijk tussen man en vrouw (zie ook plaatselijke regeling van de Hervormde gemeente Bergambacht). 
Indien er sprake is van samenwonen voor het huwelijk zal altijd een beslissing van de 
kerkenraad nodig zijn om het huwelijk kerkelijk in te zegenen. De kerkenraad gaat met het 
aanstaande bruidspaar in gesprek over de concrete situatie. In dat gesprek zal aan de orde 
komen dat bijbels gezien slechts het huwelijk de mogelijkheid tot samenleven als man en 
vrouw rechtvaardigt. Tevens zal worden gesproken over de motieven die hebben geleid tot 
het samenwonen en de erkenning dat dit een onbijbelse weg is. De kerkenraad zal samen 
met de ongehuwd samenwonenden, op een pastorale wijze, zoeken naar wegen om hen de 
Bijbelse visie op samenwonen te onderwijzen en van hieruit erop aandringen terug te komen 
van hun on-Bijbelse leefwijze, en te komen tot een officieel huwelijk. Waar de ongehuwd 
samenwonenden oprecht tot inzicht komen dat het huwelijk de Bijbelse weg is, zal de weg 
open staan voor een kerkelijke huwelijksbevestiging (zie verder de beleidsnotities hierover). 

 

2.3 Andere bijeenkomsten 
Naast de erediensten zijn er nog een aantal andere bijeenkomsten.  
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2.3.1 Gebedskringen 
Binnen de gemeente is een aantal gebedskringen actief. Deze zijn ontstaan op initiatief van 
gemeenteleden en worden gehouden bij gemeenteleden thuis. Via de kerkbode worden deze 
gebedskringen aangekondigd. Doel van de kringen is om de nood van de Kerk en de wereld, 
alsook persoonlijke noden te brengen voor Gods troon. 
 

2.3.2 Bijeenkomsten voor de kinderen 
Drie keer per jaar zijn er speciale ambtelijke ochtenddiensten op elke tweede feestdag 
(Kerst, Pasen en Pinksteren). Bijeenkomsten die specifiek gericht zijn op de kinderen van de 
gemeente. Deze diensten worden mee voorbereid onder verantwoordelijkheid van de 
jeugdraad. Al het kinderwerk wordt betrokken bij de voorbereiding ervan. In de dienst die in 
het voorjaar plaatsvindt, is dan speciale aandacht voor de oudste kinderen die afscheid 
nemen van het kinderwerk en in hun leven een nieuwe periode ingaan. In de dienst met 
Kerst zou speciale aandacht kunnen zijn voor de kinderen die vanuit de oppas voortaan mee 
naar de kerk gaan. Ook een belangrijk overgangsmoment doordat deze kinderen naar de 
basisschool gaan of zijn gegaan.  
Belangrijk is een goede verbinding te stimuleren met de reguliere erediensten en de 
gemeenteleden breed bij deze momenten te betrekken. 
 

2.3.3 Ontmoetingen na de dienst 
Een aantal keer per jaar is er gelegenheid om met elkaar als gemeente koffie te drinken in 
de Schakel. Hier is voor nieuwe gemeenteleden ook de mogelijkheid zich voor te stellen. Een 
groep gemeenteleden bereidt dit voor en organiseert het geheel. Jaarlijks is er na de 
nieuwjaarsdienst gelegenheid om elkaar in de Schakel te ontmoeten. Op ad hoc basis 
worden er na een themadienst een bijeenkomst of preekbespreking gehouden. 
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3. De pastorale gemeente 
De gemeente is een gemeente die voor elkaar zorgt en verantwoordelijkheid draagt voor het 
geestelijk welzijn van ieder die bij de gemeente hoort. Het pastoraat behoort tot de 
hoofdtaken van de predikanten en de ouderlingen. De kerkenraad kan zich hierin laten 
bijstaan door bezoekbroeders, het bezoekwerk van Omzien naar elkaar en het 
jongerenpastoraat. Deze pastorale zorg heeft als invalshoeken o.a.: verkondiging, onderwijs, 
luisterend meeleven, vertroosten en bemoedigen, vermanen, bemiddelen en leiding geven. 
Daarnaast worden gemeenteleden gestimuleerd om naar elkaar om te zien. (zie ook hoofdstuk 6 

paragraaf 6… Omzien naar elkaar). 

Waar nodig en wenselijk vindt afstemming over het bezoekwerk plaats tussen predikanten, 
ouderlingen/bezoekbroeders en anderen die bezoekwerk doen. De vergaderingen van het 
consistorie zijn hierin coördinerend (zie ook 1.2.2).  
 
Er dient aandacht te zijn in de gemeente voor het gebed en de onderlinge verbondenheid en 
zorg zodat mensen werkelijk gekend worden, zich veilig voelen en ingeschakeld worden. In 
onze gemeente kan de onderlinge cohesie minder worden door verschillende factoren. 
Belangrijk is dat mensen op zichzelf kunnen reflecteren en investeren in hun eigen relatie 
met God. Belangrijk is ook dat er ruimte blijft voor diversiteit en tegelijk dat mensen worden 
aangesproken op de onderlinge dienende liefde. De gemeenteleden zullen geholpen moeten 
worden in elkaar werkelijk zien, in luisteren en in het spreken namens God. Ook de pijn en 
gebrokenheid van het leven moet bespreekbaar zijn. 
 
In dit hoofdstuk komen de diverse vormen van pastoraat aan de orde.  
 
 

3.1 Divers bezoekwerk 
In de gemeente wordt allerlei bezoekwerk gedaan. Hieronder staan de diverse vormen 
beschreven. 
 
Voornemen: 
De kerkenraad gaat zich bezinnen op alle vormen van pastorale zorg om te komen tot betere 
pastorale aandacht waarbij de verschillende vormen en leeftijdsgroepen worden 
meegenomen. Deze bezinning houdt rekening met het geheel van het takenpakket van 
predikanten en de andere ambtsdragers. 
 
Voornemen: 
De kerkenraad zal zich bezinnen op de pastorale zorg voor mensen die persoonlijk te maken 
hebben met een andere geaardheid dan de heteroseksuele. 
 

3.1.1 Huisbezoek 
Het traditionele huisbezoek vormt een belangrijk instrument voor pastoraat op maat, 
persoonlijke toerusting en signaleren van problemen. De sectieouderlingen en 
bezoekbroeders zijn de ogen en oren van de gemeente. Zij komen bij de mensen thuis en 
voeren vertrouwelijke gesprekken, waarbij de leden van de gemeente hun zorgen en noden, 
hun vragen, hun bedenkingen en hun onvrede, hun irritatie en onrust, hun angst en hun 
vertrouwen, hun verdriet, hun verlangen en hun blijdschap kunnen uiten. Deze gesprekken 
gaan over (on)geloof en geestelijk leven, over gezin en kerk. Ze kunnen vermanen, 
bemoedigen, vertroosten en inspireren. Soms zijn ze het begin van extra (professionele) 
zorg. Huisbezoeken vormen zo het hart van het pastoraat.  
Elke ouderling heeft een eigen sectie. Een ouderlingensectie bestaat uit ongeveer 40 
meelevende pastorale eenheden, met daarnaast een aantal niet-meelevende eenheden. De 
secties van ouderlingen met bezoekbroeder zijn in de regel dubbel zo groot.  
Het is beleid om minimaal eens per twee jaar alle gezinnen c.q. zelfstandige adressen 
(pastorale eenheden) te bezoeken of er contact mee te leggen. Het bezoekwerk wordt in 
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principe gedaan door vaste koppels van twee ouderlingen of een ouderling samen met een 
bezoekbroeder, behoudens dringende redenen om hiervan af te wijken. Van de regel om 
samen op huisbezoek te gaan kan worden afgeweken door de ouderling met als bijzondere 
opdracht ouderenpastoraat. Het verdient de voorkeur dat de koppels niet tegelijkertijd 
aftreden. Dit om kennis over de sectie niet verloren te laten gaan en om een goede 
overdracht en het inwerken van elkaar te bevorderen. Van ieder bezoek maakt de ouderling 
zo mogelijk enige aantekeningen. Deze kunnen zo nodig ingebracht worden in het overleg 
met de predikant(en) of het consistorie. De ouderlingen brengen zo mogelijk eenmaal per 
jaar een bezoek aan de Bijbelkring(en) in hun sectie. Het beleid van de kerkenraad ten 
aanzien van het werken met bezoekbroeders is vastgelegd in een beleidsnotitie 
bezoekbroeders.  
 

3.1.2 Bezoek aan ouderen, weduwen en weduwnaars e.a. 
Ouderen boven 80 jaar krijgen in principe eenmaal per jaar bezoek van zowel de predikant 
als de sectieouderling. Daarnaast worden zij enkele malen per jaar bezocht door vrijwilligers 
van Omzien naar elkaar. Zieken en aan-huis-gebondenen krijgen zo nodig meer bezoek van 
predikant en ouderling. De predikant bezoekt ook regelmatig weduwen en weduwnaars 
onder 80 jaar en anderen die hiervoor in aanmerking komen, zulks naar eigen inzicht of op 
aangeven van ambtsdragers, de consistorievergadering of andere gemeenteleden.  
 

3.1.3 Kennismakingsbezoek 
Zodra iemand/een gezin als nieuw ingekomene bekend is in de gemeente wordt deze 
persoon/dit gezin bezocht. Dit wordt gedaan door een speciale groep vrijwilligers uit de 
gemeente. Zij communiceren het resultaat van hun bezoek met de betreffende 
sectieouderling. De sectieouderling brengt daarna, indien de nieuw ingekomene(n) bezoek 
wil(len) ontvangen, zo mogelijk op korte termijn een huisbezoek. (zie ook 5.1.3) 

 

3.1.4 Bezoek rondom geboorte en doop 
Wanneer de geboorte van een kind wordt gemeld, brengt de predikant, eventueel samen met 
zijn echtgenote, namens de gemeente een kraambezoek. In geval van een 
predikantsvacature wordt het kraambezoek door de vervangende pastorale hulp of 
sectieouderling gebracht (eventueel vergezeld door zijn echtgenote).  
De ouders ontvangen van de kerkenraad een boekje dat handelt over de Heilige Doop.  
Als een kindje gedoopt is brengt de sectieouderling (ongeveer 6 weken na de 
doopbediening) een bezoek aan het gezin. Doel van dat bezoek is de doopouders zo nodig 
aan te moedigen om trouw te zijn aan de gegeven doopbelofte. Bij dit bezoek wordt de door 
de scriba verzorgde en door de predikant ondertekende doopkaart afgegeven als aandenken 
aan de doopplechtigheid. 
 

3.1.5 Het zieken(huis)bezoek 
Gemeenteleden die in het ziekenhuis zijn opgenomen, worden zo mogelijk wekelijks bezocht 
door, in de regel, een van beide wijkpredikanten. Zij die zijn opgenomen in een 
psychiatrische inrichting of die tijdelijk in een verpleegtehuis verblijven, worden door hun 
wijkpredikant regelmatig bezocht. De frequentie van dergelijke bezoeken wordt overgelaten 
aan het inzicht van de predikant die doorgaans ook contact onderhoudt met de familieleden 
van de betrokkene. 
Ernstig zieken en terminale patiënten die thuis verblijven, ontvangen bezoek van de 
wijkpredikant. Om predikanten en kerkenraad ook inzicht te geven in ziekte en zorg, zullen 
de gemeenteleden er met regelmaat via het kerkblad op gewezen worden hun opname in 
ziekenhuis of inrichting of situatie te (laten) melden aan de predikant, de sectieouderling of 
scriba. 
De predikant zorgt ervoor dat de sectieouderling zo nodig op de hoogte wordt gebracht van 
opname in of ontslag uit het ziekenhuis van gemeenteleden. 
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In verband met bezoek aan langdurig zieken, hulpbehoevenden en (oud) gemeenteleden in 
verpleeg- en verzorgingstehuizen kan in overleg tussen predikant, ouderlingen en Omzien 
naar elkaar een bezoekrooster opgesteld worden. 
Gemeenteleden worden zoveel mogelijk gestimuleerd om met elkaar mee te leven en elkaar 
ook te bezoeken.  
 

3.1.6 Jongerenpastoraat  
Door het jongerenpastoraat in onze gemeente weet en ervaart elke jongere van 16-18 jaar 
dat ze gezien worden en voor hen gebeden wordt. Een speciaal iemand van de gemeente 
wil naar hen luisteren en gaat vragen die ze hebben niet uit de weg. Ook als een jongere zelf 
geen gesprekken wil, blijft er verantwoordelijkheid om voor hen te bidden en op andere 
manieren blijk van aandacht te geven. Het team bestaat uit gemeenteleden die hiervoor 
speciaal gevraagd zijn en toerusting ontvangen vanuit de jeugdraad. Signalen geven zij door 
aan de jeugdouderling met in achtneming van de geheimhouding. De groep kan ook 
ingeschakeld worden voor gesprekken met jongeren die extra aandacht nodig hebben.  
 

3.1.7 Bezoek bij overkomst uit- of overgang naar een ander kerkgenootschap 
Bij overkomst uit een andere kerk brengt de sectieouderling, nadat de vrijwilligers van de 
welkomscommissie voor nieuw-ingekomenen de gegevens heeft doorgegeven, een 
oriënterend bezoek en doet verslag aan de kerkenraad. Al naar gelang het advies c.q. besluit 
van de kerkenraad wordt er daarna door ouderling en/of predikant een bezoek gebracht. 
Tijdens dit bezoek wordt, ingeval het een belijdend lidmaat betreft, de derde belijdenisvraag 
gesteld, die persoonlijk ten overstaan van de predikant en een andere ambtsdrager 
bevestigend beantwoord wordt. Pas daarna wordt de overkomst doorgegeven en 
administratief verwerkt.  
Bij een verzoek tot overgang naar een andere gemeente binnen de PKN, naar een ander 
kerkgenootschap of uitschrijving, brengt de sectieouderling een afsluitend bezoek en zorgt 
dat administratieve afhandeling ervan plaatsvindt. 
 

3.1.8 Pastoraat rondom overlijden 
In geval van overlijden doet de betreffende predikant of de scriba, via de e-mail, daarvan 
mededeling aan alle kerkenraadsleden. De predikant brengt tenminste één keer een 
rouwbezoek bij de nabestaanden van de overledene en overlegt met hen over de gang van 
zaken rondom de uitvaart en een eventuele rouwdienst. De ouderling bezoekt hen zo 
mogelijk één maal tussen het tijdstip van overlijden en de uitvaart. Zo mogelijk is de 
sectieouderling aanwezig bij de begrafenis. In het jaar na overlijden bezoekt de wijkouderling 
de eventuele nabestaanden en pleegt indien nodig overleg met Omzien naar elkaar. De 
ouderling bezoekt eventuele nabestaanden na ongeveer drie weken en na ongeveer drie 
maanden. De predikanten houden een lijst bij van gemeenteleden uit hun wijk die vanaf de 
eeuwigheidszondag zijn overleden met daarbij de correspondentieadressen. Middels deze 
gegevens worden de nabestaanden door de scriba uitgenodigd voor de gedachtenisdienst 
op de eeuwigheidszondag. 
 
Voornemen:  
De kerkenraad wil zich bezinnen op de kerkelijke betrokkenheid bij rouw, overlijden en 
uitvaart van overledenen. De uitkomst van deze bezinning zal worden vastgelegd in een 
beleidsnotitie. 
 

3.1.9 Pastoraat rondom huwelijksinzegening (zie ook beleidsnotities Huwelijksinzegening van 

2015 en Huwelijk en samenwonen van 2009) 

Bij de aanvraag van een inzegening van een huwelijk schrijven de aanstaande bruid en 
bruidegom elk een motivatiebrief. Ook ontvangen zij een werkmap huwelijksvoorbereiding. 
Bij de huwelijksvoorbereiding behoort een cursus (huwelijkscatechese) van twee avonden. 
De predikant houdt met het aanstaande echtpaar een huwelijksgesprek. Hier wordt ingegaan 
op de betekenis van de huwelijksinzegening en de motivatie van het bruidspaar. Hierbij 
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wordt ook de werkmap betrokken. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, 
bijvoorbeeld in geval van samenwonen of eerdere echtscheiding, kunnen één of meerdere 
aanvullende gesprekken met de predikant en de sectieouderling volgen. 
Enkele jaren na de huwelijksvoltrekking  zullen echtparen uitgenodigd worden voor een 
huwelijkscursus die onder verantwoording van de kerkenraad wordt gegeven. 
 
Voornemen: 
De kerkenraad start in 2015 een pilot met het aanbieden van huwelijkscatechese door 
oudere stellen uit de gemeente, voorafgaande aan de kerkelijke huwelijksbevestiging. Na de 
pilot wordt er geëvalueerd. 
 

3.2. Diverse pastorale zaken 
Andere zaken die rechtstreeks of zijdelings te maken hebben met het pastoraat in de 
gemeente worden hieronder genoemd. 
 

3.2.1 Perforatie van gemeentegrenzen 
De kerkenraad moedigt overschrijving van leden van naburige gemeenten van dezelfde 
modaliteit naar onze gemeente niet aan. Tegelijkertijd wil de kerkenraad zich houden aan 
wat de kerkorde over perforatie schrijft in ordinantie 2-5-3. Dat houdt in dat medewerking 
wordt verleend aan leden van onze gemeente die zich willen laten overschrijven naar een 
andere gemeente.  
Omgekeerd betekent dit voor leden uit andere gemeenten die blijk geven van verbondenheid 
met onze gemeente en die conform de kerkorde een schriftelijk en gemotiveerd verzoek 
indienen bij de kerkenraad tot overschrijving daarbij medewerking krijgen. Zij worden 
uitgenodigd voor een gesprek met de predikant om hun verzoek toe te lichten. In dit gesprek 
kan de kerkenraad indringend de vraag stellen waarom men met ons meeleeft en of hun 
roeping niet in de eerste plaats in de ‘eigen’ gemeente ligt. De predikant verwijst naar de 
scriba, die op zijn beurt na een gesprek aangeeft een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te 
doen. Dit wordt in het moderamen besproken. De scriba doet verslag aan de verzoeker en 
de ontvangende wijkouderling. De scriba dient een verzoek tot overschrijving in bij de scriba 
van de huidige gemeente. Als ook deze kerkenraad geen bezwaar heeft of binnen dertig 
dagen niets van zich laat horen kan de overschrijving plaatsvinden. Als mensen blijk geven 
zich verbonden te voelen met onze gemeente en op kerkordelijke wijze zijn ingeschreven 
dan komen zij in aanmerking voor pastorale zorg vanuit onze gemeente. 
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4. De lerende gemeente 
In de gemeente worden gemeenteleden geholpen om te groeien in geloof en hun 
verantwoordelijkheid te nemen in gezin, de maatschappij en gemeente.  
Hierbij gaat het om levenslang leren en moet er aandacht zijn voor het leren van zowel 
jongeren als ouderen in de gemeente. 
De belangrijkste plek is de eredienst. Hierbij dient steeds het Woord van God centraal te 
staan en zal gezocht moeten worden naar verstaanbaarheid en verdieping in de prediking. 
Gemeenteleden worden gestimuleerd in persoonlijk bijbellezen en actief ‘meepreken’. 
Daarnaast zijn de gezinnen een belangrijke plek. De gezinnen mogen gestimuleerd worden 
om geloofskennis over te dragen en het geloof voor te leven. Op diverse momenten en 
plekken in de gemeente mogen jongeren en ouderen gestimuleerd worden enerzijds alle 
vragen die zij hebben te stellen en tegelijk aangemoedigd worden radicale keuzes te maken. 
Verder dient het onderlinge (ook intergeneratieve) gesprek te worden aangemoedigd. 
 
Voornemen: 
In de komende jaren zal gezocht worden naar nieuwe vormen om (jonge) opvoeders te 
bereiken en te helpen. Belangrijk is dat de opvoeders meer betrokken worden bij het werk 
dat er in de gemeente/jeugdwerk gebeurt. 
 
In dit hoofdstuk staan de visie en beleidsvoornemens beschreven die betrekking hebben op 
het jeugdwerk, het verenigings- en kringwerk. 
 

4.1 Jeugdwerk (zie ook beleidsplan jeugdwerk en nadere uitwerking Kinderwerk 2015) 

Het is ons verlangen dat jongeren2 groeien in geloof zodat zij als christen tot zegen van 
anderen zullen zijn in maatschappij en kerk. Vijf speerpunten voor de komende jaren zijn: 

 Jongeren weten en beseffen steeds meer wie (de drie-enige) God is 

 Jongeren ontdekken wie ze in relatie met God mogen zijn 

 Jongeren krijgen het verlangen de relatie met God levend te houden  

 Jongeren leren - afhankelijk van God en verantwoord - keuzes te maken en gebruiken 
hun talenten in de kerk en de samenleving 

 Jongeren leren te leven met de opdracht van God om de ander te dienen (zie ook 6.3)   
 
Op vier verschillende plekken wordt er in de gemeente in kinderen, tieners en jongeren 
geïnvesteerd. Iedere plek heeft daarin zijn eigen waarde.  

 In de gezinnen waarbij we als gemeente de opvoeders willen ondersteunen 

 In de eredienst (inclusief de kinderoppas) die een plek moet zijn waar kinderen, tieners 
en jongeren ingewijd worden 

 In de leerlijn waar we kinderen, tieners en jongeren helpen te verstaan wat we geloven 

 In de oefenlijn waar we kinderen, tieners en jongeren helpen het geloof te leven 
Tussen de vier plekken dienen verbindingen gemaakt te worden zodat het werk op die 
plekken niet op zichzelf staat, maar als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en investering 
wordt gezien.  
 
Voornemen: De kerkenraad denkt na hoe kinderen optimaal bij de eredienst kunnen worden 
betrokken. 
 
Voornemen: 
In al het jeugdwerk zal oog moeten zijn voor de diversiteit aan jongeren (ook de doeners) en 
dus wordt nagedacht over passende activiteiten voor hen. 

                                                
2 Onder jongeren verstaan we in eerste instantie alle jongeren die zijn ingeschreven van 0 tot ca. 23 jaar. Onder 

jeugdwerk verstaan we al het werk dat door de gemeente voor en met jongeren wordt gedaan. 
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Voornemen: 
Er worden in de komende jaren steeds gewerkt aan intergeneratieve ontmoetingen in de 
gemeente om jong en oud van elkaar te laten leren. 
 
Voornemen: 
Jongeren krijgen in het jeugdwerk en de andere activiteiten van de gemeente ruimte om op 
hun manier hun talenten in te zetten en initiatieven te nemen. 
 

4.1.1 De jeugdraad en catechesecommissie 
De jeugdraad – als beleidsadviserend en uitvoerend orgaan van de kerkenraad – coördineert 
al het werk dat met en voor jongeren gebeurt en stuurt vooral de leerlijn en de oefenlijn aan. 
De jeugdraad werkt met betrekking tot het jeugddiaconaat nauw samen met de diaconie (een 
diaken is afgevaardigd in de jeugdraad). Er wordt voor het jeugdwerk zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van het materiaal en toerusting dat door de HGJB wordt aangeboden. Tevens zal 
de jeugdraad de HGJB helpen bij het onder de aandacht brengen van het landelijke werk bij 
gemeenteleden. 
Het catecheseteam is klankbord voor ieder die in het catechesewerk betrokken is. Het 
catecheseteam verzorgt de administratie en organisatie van de catechese, zoals de jaarlijkse 
uitnodiging van de catechisanten, de indeling van de groepen, de werving en instructie van 
de mentoren, het uitnodigen van sprekers, de ondersteuning van de cateche(e)t(en), enz. 
Het catecheseteam wordt gevormd door de catecheten, een mentor, een jeugdouderling, 
een ouderling en een gemeentelid die de administratie verzorgt. 
 

4.1.2 De leerlijn – Catechese en zondagsschool 
De leerlijn wordt vormgegeven door zondagsschool en de catechese. Accent ligt op kennis 
en het kunnen verwoorden van het geloof. De leerlijn werkt toe naar de belijdenis van wat we 
geloven en  het amen zeggen op de doop. 
 
4.1.2.1 Kinderen (6-12 jaar) 
Voor de kinderen is er nu de zondagsschool met twee verschillende leeftijdsgroepen en de 
basiscatechese.  
 
Voornemen: 
Aan ouders en de overige gemeenteleden wordt in de komende tijd duidelijk gemaakt dat de 
twee vormen van jeugdwerk (leren en oefenen) beide belangrijk zijn en commitment van hen 
vraagt. 
  
4.1.2.2 Catechese 12-18 jaar 
De catechese voor jongeren van twaalf tot achttien jaar wordt in principe gegeven op de 
maandagavond in gebouw De Schakel. De vorm is mentorcatechese en omvat twintig 
avonden per seizoen gevolgd door een slotavond. De catechese staat jaarlijks afwisselend 
onder supervisie van één van de predikanten, of diens vervanger, die daarin wordt 
bijgestaan door een catecheseteam. Er wordt aan het begin van het winterseizoen een 
ouderavond met een bij voorkeur opvoedkundig onderwerp gepland. In het tweede deel van 
het winterseizoen wordt een ouder-meeloopavond gepland, om de ouders, als 
eerstverantwoordelijken voor de geloofsopvoeding, zoveel mogelijk bij de catechese te 
betrekken.  
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4.1.2.3 Jongerenkring 18+ 
Elk winterseizoen wordt eenmaal per veertien dagen, gedurende tien avonden, afwisselend 
door één van de predikanten het geloofsonderricht verzorgd aan de jongeren van de 
gemeente die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt, maar nog niet toe zijn aan het volgen 
van de belijdeniscatechese. Ten minste één keer per seizoen komt op deze kring het doen 
van belijdenis ter sprake. 
 
4.1.2.4 De belijdeniscatechese 
De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant die dat jaar geen catechese  van 
12-18 jaar geeft. In de regel worden allen die te kennen hebben gegeven openbare 
geloofsbelijdenis te willen afleggen na een gesprek met de predikant die de 
belijdeniscatechese verzorgt, bezocht door hun wijkouderling. Aan het begin van het 
catecheseseizoen schrijven de catechisanten een motivatie voor hun keuze om 
belijdeniscatechisatie te gaan volgen en bespreken dit persoonlijk met de predikant en een 
afvaardiging van de kerkenraad.  In een consistorievergadering voorafgaand aan de 
belijdenisdienst doen zowel de predikant als ook de wijkouderling verslag van hun 
bevindingen, waarna de kerkenraad de beslissing neemt over de toelating tot de openbare 
belijdenis. 
Zo mogelijk minimaal één week voorafgaand aan de belijdenisdienst worden de namen en 
adressen van de nieuwe lidmaten in de kerkbode vermeld en afgekondigd in een eredienst. 
  
4.1.2.5 Openbare geloofsbelijdenis 
Het doen van belijdenis is in principe alleen mogelijk na het volgen van een jaar 
belijdeniscatechese. De bevestiging van lidmaten vindt bij voorkeur plaats in de 
morgendienst(en) op Palmzondag. De aannemingsavond, die onder leiding staat van de 
predikant die de catechese heeft verzorgd, wordt bijgewoond door een delegatie van de 
kerkenraad, waarin bij voorkeur alle ambten vertegenwoordigd zijn. Bij voorkeur is daar ook 
de dienstdoende ouderling van de belijdenisdienst aanwezig. Aan diegenen die niet als kind 
zijn gedoopt, wordt de Heilige Doop bediend na het afleggen van de openbare 
geloofsbelijdenis. Degenen die openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd ontvangen van 
de kerkenraad een aandenken in de vorm van een belijdenisplaat en een boekje. 
 
4.1.1.6 Catechese voor anders begaafden 
Op een centrale plaats in de Krimpenerwaard wordt de catechese voor anders begaafden 
aangeboden. Dit gebeurt in samenwerking met de Hervormd Gereformeerde vereniging van 
en voor mensen met een handicap Op weg met de Ander. Ook uit onze gemeente zijn er 
gemeenteleden die deelnemen aan deze vorm van catechese. Tevens participeert een van 
de diakenen van onze gemeente in de leiding van de organisatie. 
 

4.1.2 De oefenlijn – Clubs en verenigingen 
De oefenlijn wordt vormgegeven door onder andere het clubwerk, het kompas en de JV. Het 
zijn letterlijk veilige oefenplekken waar jongeren stap voor stap leren als christen in de 
maatschappij te functioneren en verantwoordelijkheid te nemen.  
 
4.1.2.1 Kinderclubs Mosterdzaadje 1 en Mosterdzaadje 2 
Mosterdzaadje 1 en 2 zijn clubs voor kinderen van acht t/m twaalf jaar. Het doel van deze 
club is kinderen met elkaar in contact te brengen en kinderen op een eenvoudige en 
ontspannen manier leren leven als christen. 
 
4.1.2.2 Tienerclubs Shalom 1 en Shalom 2 
Shalom 1 en 2 zijn clubs voor tieners van twaalf t/m zestien jaar. Het doel van deze clubs is 
om tieners op een ontspannen wijze te leren met elkaar om te gaan, verantwoordelijkheid 
voor elkaar te nemen en het geloof ook in praktijk te brengen. 
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4.1.2.3 Jeugdvereniging Wees zoekend 
Op de jeugdvereniging horen gezelligheid en geloof bij elkaar. Op allerlei manieren zijn de 
jongeren vanaf zestien jaar bezig met het geloof en de Bijbel. De jeugdvereniging wil een 
ontmoetingsplaats bieden voor de oudere tieners waar in een ontspannen sfeer ook serieuze 
vragen en momenten met elkaar gedeeld kunnen worden. 
 
4.1.2.4 Open Jeugdwerk Het Kompas 
Het Kompas is opgezet om randkerkelijke jongeren (weer) in contact te brengen met kerk en 
geloof en om kerkelijke jongeren een verantwoord alternatief te bieden om gezellig een 
zaterdagavond met elkaar door te brengen en te voorkomen dat jongeren bij gebrek daaraan 
het uitgaansleven bezoeken. Op het programma staat bijvoorbeeld een podiumgroep, een 
gospelavond, een thema-avond of een film. 
 

4.1.3 Overig jeugdwerk 
Naast het reguliere jeugdwerk zijn er nog enkele andere aandachtspunten. Ze worden 
hieronder weergegeven. 
 
4.1.3.1 20 jaar en ouder 
Het huidige jeugdwerk loopt tot ongeveer 20 jaar. Daarna is er niet veel voor hen apart 
georganiseerd. Soms nemen groepen zelf initiatief om een gesprekskring te vormen. 
 
Voornemen: 
In de komende tijd wordt nagedacht wat de kerk kan betekenen voor jongeren in de leeftijd 
van 20 jaar en ouder. 
 
4.1.3.2 Koffiegroepen 
Door de jongeren zelf zijn koffiegroepen ontstaan. Deze functioneren heel wisselend, maar 
hebben wel een sterke verbinding met de avonddiensten. Hierdoor ontstaan 
vriendengroepen die lang met elkaar verbonden kunnen blijven en stimulerend werken in het 
betrokken houden van jongeren. Deze groepen komen op eigen initiatief op zondagavond na 
de kerkdienst bij elkaar, beurtelings bij één van de leden van de groep thuis. De 
jeugdouderlingen proberen, hoewel de jongere koffiegroepen niet onder het reguliere 
jeugdwerk vallen, enig zicht te houden op deze groepen. Zij proberen te bewerken dat alle 
jongeren aansluiting kunnen vinden bij deze groepen en kunnen eventuele concurrentie van 
deze groepen met het reguliere jeugdwerk signaleren. 
 
Voornemen: 
In de komende tijd wordt er als jongeren een nieuwe koffiegroep vormen (rond 11-12 jaar) 
even contact gelegd met een paar gezinnen die daarbij betrokken zijn om te voorkomen dat 
eventueel jongeren worden buitengesloten.  
 

4.2 Kringwerk en verenigingen 
 

4.2.1. Centraal Verband 
Het Centraal Verband van verenigingen is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. Het 
Centraal Verband heeft voor de kerkelijke verenigingen en organisaties vooral een 
coördinerende en afstemmende taak. 
In het Centraal Verband van Hervormde Verenigingen hebben zitting: 

 Een kerkenraadslid 

 Mannenvereniging Schrift en Belijdenis 

 Vrouwenbijbelstudiekring Turkana 

 Zondagschool Immanuel 

 Open Jeugdwerk Het Kompas 

 Jeugdvereniging Wees Zoekend 
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 Tienerclub Shalom  

 Kinderclub Mosterdzaadje 1 

 Kinderclub Mosterdzaadje 2 
Van elke vereniging is er één afgevaardigde. Verder is er een afgevaardigde van het 
Schakelbestuur aanwezig. De vergadering kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en 
een penningmeester. Zij vormen samen met de voorzitter het dagelijks bestuur. Er wordt 
twee keer per jaar vergaderd. Tijdens deze vergaderingen worden naast de uitwisseling van 
de algemene gang van zaken de financiën besproken en vindt er afstemming plaats van de 
te organiseren activiteiten. 
De inkomsten van het Centraal Verband bestaan uit de bijdragen van de aangesloten 
verenigingen, vrijwillige bijdragen, de jaarlijkse collecte voor het jeugdwerk, (Kompas en 
zondagschool hebben eigen collecte) en overige baten. 
 

4.2.2 Mannenvereniging en vrouwenbijbelstudiekring 
Op de mannenvereniging Schrift en Belijdenis en de vrouwenbijbelstudiekring Turkana vindt 
toerusting plaats door middel van Bijbelstudie en de bespreking van geloofsvragen. Beide 
verenigingen hebben hun eigen bestuur. Tevens zijn de mannenvereniging en de 
vrouwenbijbelstudiekring aangesloten bij het landelijke verband van de Hervormde 
mannenbond en de Hervormde vrouwenbond. 
 

4.2.3 Huisbijbelkringen, Bijbelleeskring en Schakelkring 
Er zijn meerdere kringen die minimaal zes maal per seizoen samenkomen. In de (grote) 
Schakelkring worden onder leiding van een predikant dezelfde thema’s besproken als op de 
huisbijbelkringen. De stof voor de bespreking wordt in een kerkdienst, zo mogelijk 
voorafgaande aan de week van de Bijbelkringen, aan de orde gesteld in de prediking. 
In de Bijbelleeskring  die toegankelijk moet zijn voor mensen met weinig bijbelkennis, wordt 
elk seizoen een bijbelboek gelezen.  
 
Voornemen: 
De kerkenraad wil werken aan een goede toerusting van de leiders van de kringen. Zodat 
het onderlinge gesprek tot z’n recht blijft komen en er steeds openheid is om met elkaar te 
leren en daarin de werkelijkheid van alle dag te betrekken.  
 

4.2.4 Emmaüskring 
Deze kring is bestemd voor geïnteresseerden in het christelijk geloof of voor hen die van de 
Kerk en het christelijk geloof vervreemd zijn. In een zestal bijeenkomsten worden in een 
open en informele sfeer op eenvoudige wijze de kernbegrippen van de Bijbel besproken. De 
deelnemers kunnen er voor kiezen de kring nog een tweede jaar voort te zetten. 
 

4.2.4 Huwelijkskring 
Gedurende zes avonden wordt om de paar jaar een Bijbelse handreiking geboden ten 
aanzien van Gods bedoeling met het huwelijk, gekoppeld aan de huwelijkspraktijk van alle 
dag. Dit stuk vorming kan afwisselend worden gegeven voor hen die kortere- of langere tijd 
gehuwd zijn, alsmede voor hen die zich voorbereiden op het huwelijk. Hierin komen de 
verschillende aspecten van de huwelijksrelatie aan de orde.  
 

4.2.5 Opvoedingskring 
Onder leiding van de kerkenraad wordt er gewerkt aan opvoedingsondersteuning. Het doel is 
ouders te ondersteunen in de opvoeding, hun zelfvertrouwen te bevorderen en hen zo te 
helpen hun kinderen op te voeden ‘in de vreze des Heeren’. De opvoedingskring wil een 
platform zijn waar (jonge) ouders elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar onder deskundige 
leiding zorgen en problemen kunnen bespreken. Het heeft de voorkeur ouders die kinderen 
in dezelfde leeftijdscategorie hebben bij elkaar te brengen om elkaar te helpen bij het 
herkennen van problemen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. 
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4.2.6 Studiekring 
Incidenteel kan een studiekring worden gevormd met belangstellenden rondom een bepaald 
thema, een bepaald boek of een auteur enz. Van deze kringen, die in principe voor alle 
gemeenteleden toegankelijk zijn, wordt mededeling gedaan in de kerkbode. 
 

4.3 Overige vormen van toerusting 
Hieronder worden enkele andere vormen van toerusting beschreven. 
 

4.3.1 Gemeenteavonden 
Zo mogelijk twee keer per jaar, in het voorjaar en het najaar, wordt vanuit de kerkenraad een 
gemeenteavond gehouden. Op deze avonden komt een bezinnend onderwerp aan de orde 
dat van belang is voor het geheel van de gemeente. De kerkenraad kan daarvoor een 
spreker uitnodigingen van buiten of zelf een onderwerp ter bespreking voorleggen. Bij de 
voorbereiding van de avonden worden gemeenteleden (waaronder ook specifiek jongeren) 
betrokken. 
 

4.3.2 Koffie-inloopochtenden 
Ongeveer 9 keer per jaar wordt er een koffie-inloopochtend georganiseerd. De ontmoeting 
van gemeenteleden met niet kerkelijk meelevenden staat centraal. Door een 
bezinningsmoment op de ochtend vindt onderling gesprek plaats. De morgens worden 
georganiseerd door een eigen commissie en worden aangekondigd via de kerkbode. 
 

4.3.2 Christelijke volksbibliotheek 
Er is een bibliotheek aanwezig in De Schakel met verantwoorde boeken voor jong en oud. 
Deze bibliotheek is elke woensdagavond geopend van 18.30 tot 19.30 uur. 
 
Voornemen: 
Er zal gekeken worden hoe het delen van informatie en kennis in onze gemeente zo goed 
mogelijk kan plaatsvinden om te gemeente inhoudelijk te laten groeien. 
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5. De getuigende gemeente 
De gemeente is geroepen tot een taak in deze wereld. Jezus zelf gaf de discipelen de 
opdracht om heen te gaan, de volken te onderwijzen, hen te dopen en hen te leren. De 
gemeente van Christus is een missionaire gemeente. Ze getuigt van Gods reddend 
Evangelie in woord en daad. Hierbij hebben de gemeenteleden werkelijk oog voor de ander 
en weten wat er leeft in de samenleving om hen heen. Gemeenteleden worden gestimuleerd 
uit hun comfortzone te stappen en te verwoorden wat we geloven. Hierbij ligt er accent op 
een open kerk voor de buurt, die betekenis heeft voor mensen in ons dorp. 
 
De christelijke gemeente is er niet voor zichzelf maar is geroepen het evangelie van Jezus 
Christus voor te leven en door te geven aan anderen. God wil dat elk mens Hem leert 
kennen en tot zijn of haar bestemming komt. Dit betreft de ander dichtbij maar ook 
wereldwijd. Dit ‘doorgeven’ gebeurt op vier verschillende manieren: 

 Door het persoonlijk getuigenis in woord en daad van elk gemeentelid 

 Door de activiteiten van de gemeente als geheel (kerk voor de buurt) 

 Door inhoudelijk en financieel betrokken te zijn op het werk van onze kerkelijke 
missionaire organisaties (GZB en IZB) en daarmee kerken wereldwijd 

 Door het uitzenden en ondersteunen van gemeenteleden in missionaire dienst 
 
In de komende vier jaar zijn er drie speerpunten voor het missionaire werk in de gemeente: 

 Ieder gemeentelid wordt meer bewust van de roeping om ieder moment en in elke situatie 
getuigend te leven. Waar nodig worden  gemeenteleden daarbij praktisch geholpen zodat 
het evangelie van Jezus Christus op een natuurlijke manier wordt doorgegeven aan 
anderen. 

 We groeien als gemeente naar een geloofsgemeenschap met betekenis voor de buurt.  

 We zijn als gemeente meer inhoudelijk en financieel betrokken op het wereldwijde 
missionaire werk en willen concreet leren van wat de wereldwijde kerk ons aanreikt. 

 
5.1 Kerk zijn voor de buurt 
5.1.1 Persoonlijk getuigenis 
Missionair zijn is geen extra taak, maar een gemeente hoort in zichzelf missionair te zijn. Niet 
in de laatste plaats door elk lid van het lichaam afzonderlijk. Een christen staat op een 
andere manier in de wereld dan een niet-christen. Tegelijk vinden gemeenteleden het 
moeilijk om in het gewone leven ‘geheel anders’ te zijn. Daarnaast vindt men het verwoorden 
wat we geloven moeilijk. De gemeente dient geoefend te worden in praktisch christen zijn 
(discipelschap) en het verwoorden van het geloof (apologetiek).  
 
Voornemen: 
De gemeenteleden worden op verschillende momenten en op verschillende manieren 
bewust gemaakt van de overvloed die in Jezus Christus geschonken is en worden 
gestimuleerd tot afhankelijk discipelschap. Alleen vanuit een levende relatie met de 
opgestane Heere en het bewustzijn Christus nodig te hebben als Verlosser, is uitdelen van 
die overvloed mogelijk. 
Hierbij helpen we gemeenteleden bewust te zijn van hun netwerken en helpen hen praktisch 
het getuigende leven handen en voeten te geven. Hierbij ligt de nadruk op beschikbaar willen 
zijn en de ander werkelijk zien én op het kunnen verwoorden van wat we geloven. Uiteraard 
ligt hier een belangrijke verbinding met het diaconale werk van de gemeente (hoofdstuk 6). 
 
Voornemen: 
Gemeenteleden worden op verschillende manieren gestimuleerd om concrete verhalen uit 
onze eigen gemeente of uit de wereldwijde kerk over Gods werk door te geven. Verhalen 
waaruit blijkt dat God leeft en Zijn Koninkrijk bouwt. Hierdoor ontstaat meer inhoudelijke 
betrokkenheid van de gemeente op het werk in de wereldwijde kerk (ook in Nederland). 
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5.1.2 Zichtbare gemeenschap 
De gemeente als geheel wordt als het goed is ook zichtbaar in ons dorp. Het vraagt van de 
gemeente om niet naar binnen gericht te leven, maar concrete betekenis te willen hebben 
voor individuen en groepen mensen. Zodat de gemeente dienend aanwezig is in de kern 
Bergambacht. 
 
Voornemen: 
Er worden concrete activiteiten georganiseerd die dienstbaar zijn aan het getuigen op een 
natuurlijke manier en het discipelschap van elk gemeentelid. Activiteiten die de mogelijkheid 
bieden voor een vervolg. 
 
Voornemen: 
Er wordt gekeken waar het bestaande werk in de gemeente mogelijk ook meer missionaire 
betekenis kan krijgen. 
 
Voornemen: 
Er wordt gewerkt aan een heldere en open communicatie binnen onze kerkelijke gemeente 
en vanuit de gemeente naar buiten. 
 

5.1.3 Evangelisatiecommissie 
De evangelisatiecommissie helpt de kerkenraad (advies en uitvoering) om bovenstaand 
beleid met betrekking tot het kerk zijn voor de buurt te realiseren. De evangelisatiecommissie 
doet dat door3: 

 Voortdurende bezinning en toerusting in de eigen commissie en daarvan terugkoppeling 
te doen naar de kerkenraad zodat ook daar de missionaire bezinning plaatsvindt en 
beleid kan worden geformuleerd. 

 In specifieke kerkdiensten stil te staan bij de opdracht van een christen om te getuigen. 
Bewogenheid met onze naaste zal hierbij centraal staan. Daarnaast zal in deze 
beleidsperiode een gemeenteavond worden georganiseerd om hier bij stil te staan. 
Daarbij worden gemeenteleden gevraagd hun ervaringen te delen. De gemeenteleden 
krijgen bij deze activiteiten concrete uitnodigingen mee om mensen uit hun netwerk uit te 
nodigen voor een laagdrempelige dienst/ontmoeting. 

 In twee wijken in 2015 een proef te nemen. Deze wijken dienen als pilot voor de rest van 
de gemeente, waarbij leerpunten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van 
meer wijkgerichte aanpak. In deze wijken worden enthousiaste gemeenteleden gezocht 
die de wijkgerichte aanpak willen vormgeven. De Evangelisatiecommissie coacht en 
ondersteunt. Enkele stappen zijn: de wijk ‘in kaart’ brengen, gebedssamenkomsten voor 
de wijk organiseren en een plan maken voor de aanpak. De aanpak mag per wijk 
variëren. Het gaat vooral om het opbouwen van relaties. 

 Het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen. Er wordt gekeken hoe er vanuit de 
gemeente op andere plekken dan het kerkgebouw laagdrempelige ontmoetingen 
/diensten kunnen worden georganiseerd op zondagmiddag. Doelgroep zijn nieuw 
belangstellenden, degenen die uitgenodigd zijn door gemeenteleden (laatstgenoemde 
zijn hier uiteraard bij). 

Verder vallen onder de verantwoordelijkheid van de Evangelisatiecommissie de volgende 
concrete taken: 

 Stimuleren van en contact houden met gemeenteleden (ook jongeren) en anderen die 
elders in Nederland betrokken zijn bij missionaire projecten (via IZB denk aan DABAR-
werk, missionair vrijwilligerswerk etc.). 

                                                
3 Zie ook bijlage voorstel uitwerking wijkgerichte aanpak 
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 Nieuw ingekomenen bezoeken en in een gesprek hun (gewenste) betrokkenheid bij de 
kerk in kaart brengen en gegevens op/door te nemen; en vervolgens het een en ander 
doorgeven aan de kerkrentmeesters, de wijkouderling en de wijkpredikant.  

 Bezoeken van mensen die van het evangelie vervreemd zijn. In de eerste plaats komen 
daarvoor in aanmerking zij die nog wel ingeschreven zijn in de kerkelijke registers, maar 
de band met de kerk hebben verloren. In de tweede plaats wordt de aandacht gericht op 
hen die totaal geen binding hebben met de kerk of het geloof. 

 Bezorgen van het blad Echo bij randkerkelijken en indien mogelijk rondom de christelijke 
feestdagen huis-aan-huis. 

 Missionaire aanwezigheid van gemeenteleden op de jaarlijkse braderie, Laurentiusdag en 
andere activiteiten. 

 Inhoudelijke betrokkenheid bij en aansturing van het Vakantie Bijbelwerk in onze 
gemeente. 

 Inhoudelijke betrokkenheid bij en aansturing van de Emmaüskring, evenals de 
begeleiding van bezoekers ervan. 

 Gemeenteleden met een missionaire gave stimuleren tot het groeien in hun missionaire 
taak (cursussen, toerustingsavonden, praktijkervaring opdoen). 

 Ledenwerving voor de IZB. 
 

5.2 Zending 
Naast de missionaire roeping in de directe omgeving is de gemeente ook geroepen tot 
wereldwijde zending. Dit gebeurt via de zendingscommissie en via concreet uitgezonden 
gemeenteleden vanuit onze gemeente die worden ondersteund. 
 

5.2.1 De zendingscommissie  
De zendingscommissie helpt de kerkenraad (advies en uitvoering) om het beleid met 
betrekking tot de wereldwijde kerk te realiseren. De zendingscommissie doet dat door: 

 Voortdurende bezinning en toerusting in de eigen commissie en daarvan terugkoppeling 
te doen naar de kerkenraad zodat ook daar de bezinning op het missionaire werk in de 
wereldwijde kerk plaatsvindt en beleid kan worden geformuleerd. 

 Bewustwording van het wereldwijde missionaire werk te stimuleren in de gemeente. Dit 
wordt in de eerste plaats gedaan door een goede communicatie naar en informatie van 
de gemeente en verder door gemeentezendingsavonden, thematische erediensten en 
specifieke thema momenten en/of ontmoetingen in het bestaande kring- en jeugdwerk  

 Gerichte ondersteuning van wereldwijd missionair werk. Er wordt een specifiek werk in de 
wereldwijde kerk gesteund via het programma Deelgenoten van de GZB. Er wordt 
gewerkt aan inhoudelijke verbondenheid van de gemeente met het werk en de mensen 
die erbij betrokken zijn. Hierbij speelt ook wederkerigheid een grote rol. Er wordt 
daarnaast financiële ondersteuning geboden.  

 Te zorgen voor een constante basisondersteuning van de GZB. Dit gebeurt onder andere 
door specifieke collectes, het onder de aandacht brengen van de zendingsbussen en 
verkoopmateriaal. 

 Ledenwerving voor de GZB. Een keer per vijf jaar wordt er een ledenwerfactie voor de 
GZB georganiseerd. Verder worden de nieuwe belijdende leden van de gemeente 
benaderd om lid te worden van de GZB. 

 De kerkenraad te adviseren bij ondersteuning en/of uitzending van gemeenteleden.  

 Inhoudelijk en beleidsmatig betrokken te zijn bij de thuisfrontcommissie(s) van 
gemeenteleden die door onze gemeente zijn uitgezonden. 

 

5.2.2 Ondersteuning of uitzending van gemeenteleden 
Van ‘uitzending’ is sprake als het project officieel door een organisatie (bijvoorbeeld de GZB) 
of de PKN (classis, Kerk in Actie) wordt gesteund of van haar uitgaat. In dat geval is de 
financiering ook gegarandeerd vanuit de betreffende organisatie of PKN. Alleen in dat geval 
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kan een uitzendingsdienst plaatsvinden vanuit de Hervormde Gemeente van Bergambacht. 
In alle andere gevallen is sprake van ‘ondersteuning’.  
De volgende ondersteuning is mogelijk: 

 Vragen van Gods zegen tijdens een kerkdienst, vóór vertrek. 

 Aandacht via voorbede tijdens kerkdiensten, voorafgaand en tijdens het project. 

 Aandacht via mededelingen/artikelen in de kerkbode en/of op de website, te organiseren 
door een thuisfrontcommissie (TFC). 

 Financiële steun binnen de gemeente door middel van geldwerving en (sponsor)acties, te 
organiseren door TFC in overleg met de kerkenraad. 

De spelregels voor ondersteuning zijn vastgelegd in de notitie ondersteuning of uitzending 
van gemeenteleden 
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6. De dienende gemeente 
De gemeente van Christus is geroepen tot dienstbetoon aan de naaste. Dat geldt zowel 
mensen die hulp nodig hebben binnen de gemeente als daarbuiten.  
Diaconaat is het doen van barmhartigheid en gerechtigheid in én door de gemeente van 
Christus ten behoeve van hen die sociaal – maatschappelijk in nood verkeren. Diaconaat 
heeft te maken met doen. Diaconaat maakt met daden zichtbaar wat woorden zeggen. De 
diakenen zijn geroepen de gemeente voor te gaan in deze opdracht en dienstbetoon aan de 
naaste. Ieder gemeentelid is immers geroepen om te dienen (1 Petr. 4:10), barmhartigheid te 
bewijzen (Matth. 5:7) en recht te doen (Micha 6:8)  in de navolging van Jezus Christus.  
Diaconaat is de helpende daad die door de gemeente van Christus gevoegd wordt bij het 
Woord van God. 
De concrete instelling van het ambt van diaken is beschreven in Handelingen 6. Aanleiding 
was de ongelijke behandeling van de gemeenteleden. De Griekse weduwen werden 
overgeslagen in de dagelijkse bediening. Een zevental mannen, die een goede getuigenis  
hadden werden verkozen om zorg te dragen voor de zieken, armen, weduwen en wezen. 
 
Om ons heen zien we de vergrijzing  en eenzaamheid toenemen en vindt migratie op grote 
schaal plaats. Dit vraagt actieve inzet van gemeenteleden en het ontwikkelen van zintuigen 
van de gemeenteleden voor nood. Gemeenteleden zullen steeds bewust moeten zijn van de 
diaconale opdracht die God ons geeft en realiseren dat dienen vooral een levenshouding is. 
Tegelijk zal door open communicatie gewerkt moeten worden aan het slechten van drempels 
om hulp te vragen en te accepteren. 
 
In dit hoofdstuk wordt het diaconale werk van onze gemeente beschreven. 
 

6.1 Het Diaconale werk 
Hieronder wordt beschreven hoe het werk georganiseerd is. 
 

6.1.1 Vier werkvelden 
Als gemeente, en dus als diaconie, voelen we ons verantwoordelijk voor mensen in vier 
werkvelden: 
1. Gemeenteleden in onze eigen kerkelijke gemeente die hulp nodig hebben 
2. Mensen in het dorp Bergambacht waarvoor gemeenteleden en de diaconie iets kunnen 

betekenen 
3. Groepen kwetsbare mensen in Nederland die via specifieke projecten geholpen worden 

door organisaties 
4. Groepen kwetsbare mensen wereldwijd die via specifieke projecten geholpen worden 

door organisaties. 
 

6.1.2 Manier van werken 
De diaconie werkt op verschillende manieren:  

 Door te werken aan bewustwording in de gehele gemeente van de diaconale taak van 
ieder gemeentelid (diaconale houding en verlenen van praktische hulp) 

 Door de inzet van gemeenteleden voor de concrete hulp aan mensen dichtbij. 

 Door specifieke aandacht te hebben voor de ouderen in de gemeente en praktische hulp 
te regelen voor hen. 

 Door specifieke aandacht te hebben voor de jongeren in de gemeente in het ontwikkelen 
van een diaconale houding en het geven van diaconale hulp aan hen (zie paragraaf 6.3 
Jeugddiaconaat). 

 Door gemeenteleden onder verantwoordelijkheid van de diaconie te laten participeren in 
diverse vormen van overleg met andere zorgverleners (WMO, wijkteams (sociale teams), 
schuldhulpmaatje, etc.). 

 Door de inzameling van gelden die hulp mogelijk maakt voor derden dichtbij en ver weg. 
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6.1.3. De samenstelling en taken van het college 
Het college van diakenen bestaat uit zes ambtsdragers. Het college kiest uit haar midden 
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Voor het uitvoeren van de diaconale 
taak in de gemeente zal worden gezocht naar een taakverdeling waarbij rekening gehouden 
wordt met ieders talenten of wensen. Jaarlijks zal de taakverdeling worden geëvalueerd en 
waar nodig aangepast. De verdeling van de taken wordt vastgelegd in het jaarplan. De 
diakenen doen op elke kerkenraadsvergadering verslag van de actuele aangelegenheden. 
Van de vergaderingen van het college van diakenen worden notulen gemaakt die in afschrift 
verzonden wordt aan de kerkenraad.  
 
Voornemen:  
Het college zal zoveel mogelijk taken delegeren naar gemeenteleden die een bepaalde 
vaardigheid of specialisme hebben. Hiermee voldoet de diaconie aan kerkorde, ordinantie 11 
artikel 3 lid 3: 'Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het 
middelenbeheer niet in één hand zijn.' 
 

6.2 Gemeente en diaconaat 
Ieder gemeentelid is, staande in het ambt aller gelovigen, geroepen tot diaconale 
bewogenheid. Een belangrijk aandachtspunt is dan ook het bevorderen van het 
diaconaal bewustzijn van de gemeente als geheel (diaconale houding en verlenen van 
praktische hulp). Hier wil het college blijvend de aandacht op vestigen door de diaconale 
dimensie een plaats te geven in de prediking, voorlichting te geven tijdens bijeenkomsten en 
het frequent communiceren in de kerkbode. 
 
Voornemen: 
De gemeente als diaken. 
We zien in onze gemeente een verlangen om anderen te helpen en gemeenteleden tonen 
grote betrokkenheid op onze naasten. Dit niet in de laatste plaats bij onze jongeren. We 
willen daarom zoveel mogelijk diaconaal werk in de gemeente zelf neerleggen. Gemeente-
leden werken dan onder de verantwoordelijkheid van de diaconie en rapporteren hun werk. 
Hierbij zullen zij gehouden zijn aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie. 
 
Voornemen: 
Investeren in de bestaande vrijwilligers. De groep mensen die vanuit onze gemeente 
betrokken zijn bij praktische hulp aan de naaste is groot. De diaconie wil bewust investeren 
in aandacht voor en  bemoediging en toerusting van deze vrijwilligers.  
 

6.2.1 Diaconaat dichtbij 
Diaconaal dienstbetoon begint bij hen die door God op onze weg geplaatst worden, de nood 
van de naaste op of langs de weg die wij gaan (Luk 10: 25-37). Daar ligt de eerste roeping 
tot dienen van de naaste en het helpen van hen die geen helper hebben. Naast de algemene 
opdracht tot dienstbetoon wordt ons door de apostel in Gal. 6 de zorg en de aandacht 
bevolen voor de huisgenoten van het geloof, zij die met ons verbonden zijn door het geloof in 
de drie-enige God (Gal 6:10). 
 
De overheid vraagt steeds meer participatie van de burgers om de sociale zorg op peil te 
houden. Hier liggen kansen en mogelijkheden voor onze kerkelijke gemeente maar er dreigt 
ook het gevaar van overbelasting van hen die al allerlei (zorg) taken op zich hebben 
genomen (mantelzorgers).  
De steeds verder afnemende zorg van de overheid vraagt van de zorgbehoevenden dat zij 
de schaamte om om hulp te vragen voorbij gaan en dat zij volwaardig gesprekspartner 
worden van de overheid zodat zij op kunnen komen voor hun rechten. De alsmaar verdere 
digitalisering kan hierbij voor vooral ouderen tot problemen leiden. 
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Er is een sterke toename van eenzaamheid waar te nemen, zowel bij ouderen als bij 
jongeren. Ook zien we steeds vaker dat mensen te maken krijgen met een opeenstapeling 
van nood (multiproblematiek).  De christelijke hulpverlening zal meer financiële steun nodig 
hebben. 
 
Voornemen: 
Inschakelen van zorgmakelaars. De diaconie ziet het in de komende jaren als belangrijk dat 
mensen allereerst geholpen worden bij het formuleren en adresseren van hun hulpvraag. 
Waarbij ze de schaamte om hulp te vragen voorbij zijn, weten welke hulp hen geboden kan 
worden en volwaardig gesprekspartner zijn voor de burgerlijke gemeente en hulpverlenende 
instanties. In de gemeente gaat de diaconie op zoek naar vrijwilligers die de diaconie kunnen 
helpen als ‘zorgmakelaar’. Zij zijn dan beschikbaar om mensen met hulpvragen een stap 
verder te helpen in het woud van de zorg. Zij kunnen dan ook afwegen of de christelijke 
gemeente extra hulp moet bieden. 
 

6.2.2 Achterstandsbeleid 
Hulp bieden aan de armen in en buiten de gemeente is een diaconale basistaak. Door een 
steeds meer terugtredende overheid worden de gaten in het sociale vangnet steeds groter. 
Hierdoor neemt het aantal mensen in Nederland dat met achterstand te maken heeft steeds 
verder toe. De komende jaren wil het college hier meer aandacht aan besteden door: 

 Het beter zicht krijgen op armoede, achterstand en hulpbehoevendheid binnen de 
gemeente via de bestaande kerkelijke structuren (pastoraat, jeugdwerk enz.). 

 Daadwerkelijk steun te verlenen in situaties van achterstand middels kennis, ervaring en 
financiële steun. 

 Incidentele samenwerking met andere diaconieën uit de gemeente Bergambacht,  

 Contact te hebben met de burgerlijke gemeente, en andere maatschappelijke organisaties 
om zo de armoede/achterstand te traceren en een positief kritisch geluid laten horen daar 
waar het armoedebeleid gaten vertoont naar de zwakkeren in de samenleving. 

 
6.2.3. Maatschappelijke ondersteuning 
Vanuit de diaconie zijn er contacten met de burgerlijke overheid ten aanzien van het sociale 
beleid. Vanuit de diaconie is er een afgevaardigde naar het welzijnsoverleg Krimpenerwaard 
e.o..  
 

6.3 Jeugddiaconaat (zie ook jeugdbeleidsplan 2014-2019 voor verder uitvoeringsrichting) 

De Heere God geeft ons als gemeente de opdracht om voor de ander een hand en een voet 
te zijn (1 Kor. 12). De gemeente heeft de opdracht om jonge gemeenteleden in te wijden en 
te laten participeren in deze dienst aan de naaste. Op allerlei plekken waar met en voor 
jongeren wordt gewerkt, dient geïnvesteerd te worden om jongeren hierin te laten groeien. 
Jeugddiaconaat kan gezien worden als het diaconaal vormen van jongeren. Daarnaast is 
jeugddiaconaat ook diaconaat dat zich specifiek richt op jongeren in knelsituaties. Zo heeft 
het jeugddiaconaat van de gemeente twee sporen, respectievelijk diaconaat door jongeren 
en diaconaat voor jongeren. 
Het werk dat in de gemeente met en voor jongeren wordt gedaan, biedt hun een veilige plek. 
Jongeren worden hier gezien en een positief zelfbeeld wordt gestimuleerd. Ze worden 
weerbaar gemaakt (nee durven zeggen onder groepsdruk), doen kennis op en worden 
begeleid geconfronteerd. 
 

6.3.1 Uitvoering 
De jeugdraad coördineert in nauwe samenwerking met de diaken die verantwoordelijk is voor 
jongeren, ook de uitvoering van het jeugddiaconaat. Er zijn drie speerpunten voor de 
komende jaren: 

 Investeren in een diaconale houding 

 Investeren in signaleren en preventie 
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 Investeren in praktische gemeentebrede diaconale projecten 
 

6.3.2 Investeren in een diaconale houding 
We willen jongeren een houding leren die gericht is op de ander. Dat ze in hun denken en 
ook letterlijk, uit hun comfortzone leren komen. Door jongeren geregeld in de wereld van 
anderen te laten kijken en komen, ervaren zij wat anderen meemaken (bijvoorbeeld in 
achterstandsituaties) en bedenken zij wat ze voor anderen zouden kunnen betekenen. 
Jongeren denken na over wie leeft en woont er om mij heen en denken na over mensen in 
deze wereld die in totaal andere situaties leven. 

 
6.3.3 Investeren in signaleren en preventie 
We willen in het jeugdwerk meer proactief oog en oor hebben voor jongeren die op bepaald 
gebied net buiten de boot vallen zodat er tijdig gesignaleerd wordt en men kan doorverwijzen 
naar hulpverlening. 
 

6.3.4 Investeren in praktische gemeentebrede diaconale projecten 
Het is belangrijk dat jongeren en ouderen gezamenlijk in de gemeente actief zijn. Ze vullen 
elkaar aan en over het algemeen vinden jongeren het ook leuk om af en toe samen met 
ouderen op te trekken. Daar wordt eens in de twee jaar een gemeentebreed diaconaal 
project georganiseerd. Zo mogelijk in aansluiting op het tweejaarlijkse diaconale project van 
de HGJB. Een dergelijk project stimuleert ook oog voor anderen wereldwijd. 
 

6.4 Omzien naar elkaar (zie ook beleidsplan Omzien naar elkaar) 

Omzien naar elkaar valt onder de directe verantwoordelijkheid van de diaconie. Eén diaken 
vertegenwoordigt de diaconie binnen de stuurgroep. Hij is vast aanspreekpunt van de 
stuurgroep en draagt zorg voor optimale contacten met de stuurgroep. 
Praktisch wordt het omzien naar elkaar vormgegeven door het zien van en het staan naast 
de ander, het bieden van een helpende hand, een luisterend oor, gesloten ogen en 
gevouwen handen. Hoofd, hart en handen gericht laten zijn op onze naaste in de Christelijke 
gemeente én ook daarbuiten is een rijk gezegende ervaring. 
Onder de stuurgroep Omzien naar elkaar behoren de volgende commissies die ieder voor 
hun specifieke doelgroep bezoekwerk of ondersteuning bieden: 

 Ouderenbezoekwerk. 

 Chronisch zieken 

 Anders begaafden en (lichamelijk) gehandicapten 

 Herbergzaamheid 

 Helpende Handen 

 Ontmoetingsmaaltijden (een aantal maal per jaar) 
 

6.4.1 Beleidsvoornemens 
Juist omdat Omzien naar elkaar zo wezenlijk is in de christelijke gemeente heeft de 
stuurgroep voor de komende beleidsperiode de volgende doelen geformuleerd: 
- Bewaken en eventueel actualiseren van datgene wat al wordt georganiseerd.  
- Uitwerken van nieuwe gedachten en ideeën. 
- Er dient steeds zorgvuldig gekeken te worden of de taken die we doen nog bij vrijwilligers 
passen of dat ze verwezen moeten worden naar professionals. 
 
Voornemen: 
Bij het opzetten van nieuwe vormen (commissies) van Omzien naar elkaar ofwel het 
invoegen ervan bij bestaande commissies wordt gedacht aan: 

 Zorg voor mantelzorgers 

 Terminale zorg 

 Buurtzorg / inloophuis / creamiddag- en/of –avonden 
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 Nadere doordenking van de consequenties van de transitie in de zorg vanaf 1 januari 
2015 voor het werk van Omzien naar elkaar 

 Uitbreiding bezoekwerk 
 
Voornemen: 
Het bezoekwerk vindt plaats vanuit het hart van de christelijke gemeente. Het is daarom 
wellicht gewenst na te denken over het onder de aandacht brengen van het bestaan van 
Omzien naar elkaar bij diverse vormen van professionele hulp en/of WMO. Gedacht wordt 
aan het bezoeken van vluchtelingen die in het dorp een huis toegewezen hebben gekregen 
en gebroken gezinnen.  
 

6.5 Ouderenwerk 
Door de diaconie wordt namens de Hervormde Gemeente tweemaal per jaar een 
ouderenmiddag georganiseerd in De Schakel. Hierbij wordt de plaatselijke Protestants 
Christelijke Ouderen Bond uitgenodigd. De beide predikanten houden op verzoek van de 
diaconie op die bijeenkomsten beurtelings een meditatie. Er wordt zoveel mogelijk 
geprobeerd een spreker van een diaconale organisatie uit te nodigen. 
In december organiseert de diaconie een kerstmiddag voor ouderen die afgesloten wordt 
met een maaltijd. 
Voor de kerst ontvangen alle ouderen boven de 70 jaar en weduwen en weduwnaars onder 
de 70 jaar het GZB-dagboek Een hand vol koren en een fruitbakje. 
 

6.6 Werelddiaconaat en oog voor nood in de wereld 
Omzien naar de naaste is een opdracht en eigenlijk maakt het niet uit waar die naaste zich 
bevindt. ‘Huisgenoten des geloofs’ zijn allen die belijden dat Jezus Christus de Zoon van 
God is. Het belang van het werelddiaconaat wordt dan ook voluit onderschreven.  
We nemen de laatste tijd een toename van noodhulp bij rampen waar. Daarnaast is er een 
toenemende migratie van grote groepen mensen die vervolgens in nagenoeg uitzichtloze 
situaties kunnen komen. 
 
Als diaconie hebben we er voor gekozen om de gemeente meer te betrekken bij het 
werelddiaconaat. Dat doen we door als gemeente één project voor langere tijd te steunen. 
Daarbij richten we ons op een periode van twee of drie jaar. Voor dat project wordt zes 
zondagen per kalenderjaar gecollecteerd. Het is de intentie van het college om meerdere 
keren per jaar over dit project te communiceren via de kerkbode en de website van onze 
gemeente. 
 
Voornemen: 
Sterkere communicatie voor betrokkenheid. De diaconie wil de gemeenteleden steeds 
bewust houden van hun diaconale roeping en inzicht geven in de levensomstandigheden van 
mensen die kwetsbaar zijn. Door middel van goede communicatie (o.a. over de diverse 
projecten en collectedoelen) wil de diaconie in de komende periode de betrokkenheid van de 
gemeente bij deze projecten en doelen versterken. Hierbij worden vooral de kerkbode en de 
website van onze kerkelijke gemeente ingezet. 
Daarnaast willen we via de kerkdiensten en het gemeentewerk meer aandacht schenken aan 
het werelddiaconaat. Gedacht kan worden aan kerkdiensten die toegespitst zijn op onze 
diaconale verantwoordelijkheden, het bespreken van thema’s tijdens de catechisatie en het 
organiseren van een (deel)programma voor een gemeenteavond waar een projectwerker iets 
vertelt over zijn/haar ervaringen. 
 

6.7 Stichting Bergambacht Helpt 
Via Stichting Bergambacht Helpt zijn we verbonden met onze zustergemeente Ocna 
de Sus in Roemenië. Dit gebeurt met beperkte financiële steun en vooral praktische hulp 
door de inzet van verschillende gemeenleden. De diaconie streeft er naar dat er bij 
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nieuwe projecten of werkvakanties samengewerkt wordt met eigen kerkelijke organisaties 
zoals HOE, GZB. 
Vanuit het college van diakenen zijn er intensieve contacten met de Stichting Bergambacht 
Helpt. Eén diaken heeft zitting in het stichtingsbestuur terwijl statutair is vastgelegd dat het 
college van diakenen schriftelijk toestemming moet verlenen voor bestuursbenoemingen.  
Jaarlijks wordt door Stichting Bergambacht Helpt een kopie van de balans en de staat van 
baten en lasten aan de diaconie overhandigd.  
 

6.8 Financiën 
Het college van diakenen beschikt over een eigen vermogen dat op een zo verantwoord 
mogelijke wijze wordt beheerd. Om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen is 
het eigen vermogen gelijk aan ongeveer één keer de jaarlijkse inkomsten. De uitgaven 
worden op een zodanig niveau gebracht dat dit streefcijfer wordt gehaald. De begroting 
wordt ieder jaar in oktober aan de gemeente gepresenteerd. De jaarrekening in maart/april. 
De jaarrekening wordt voorgelegd aan een accountant. 
 

6.8.1 Collectebeleid 
Inzameling van collectegelden maakt de hulp aan derden mogelijk. Jaarlijks vindt overleg 
plaats met het college van kerkrentmeesters en andere daarvoor in aanmerking komende 
organen in de gemeente over de opstelling van het collecterooster van het volgende 
kalenderjaar. Het gezamenlijk opgestelde concept-collecterooster wordt voor 1 november 
ingediend bij de kerkenraad ter vaststelling in een kerkenraadsvergadering. 
Naar aanleiding van het besluit van de kerkenraad van mei 2009 wordt er  
sinds 1 januari 2010 in elke eredienst een diaconale collecte gehouden.  
Jaarlijks worden de instanties waarvoor de collecten bestemd zijn, geëvalueerd. 
De opbrengst van zogenaamde bestemmingscollecten komt volledig ter beschikking 
van het doel waarvoor is gecollecteerd. Richtlijn is om jaarlijks ca. 50% van de diaconale 
collecten te bestemmen voor werelddiaconale doelen. Het streven is erop gericht deze 
gelden zoveel mogelijk te besteden via de kerkelijke kanalen. 
De diaconie heeft als streven om zich langdurig te verbinden aan twee diaconale doelen 
waarvoor meerdere keren per jaar gecollecteerd wordt. Het betreft hierbij één binnenlands 
en één buitenlands doel.  
 
Voornemen: 
Steunen van hulpverlening voor groepen die minder in beeld zijn. De diaconie ziet dat er 
grote bereidheid tot het geven van geld is wanneer er een ramp plaats vindt. Het is goed om 
de nood in de communicatie en voorbede van de gemeente een belangrijke plaats te geven. 
De vraag is of de diaconie vervolgens dan ook nog voor dit project moet collecteren. In de 
komende jaren denkt de diaconie na over een efficiënte besteding van gelden, juist ook voor 
groepen die nauwelijks in beeld zijn en zet de consequenties op een rij. 
 

6.8.2 Giftenbeleid 
In verband met continuïteit wordt veelal gestreefd naar langdurige steun aan een beperkt 
aantal instellingen en projecten. In de begroting wordt dit als zodanig vastgelegd. Voor een 
beperkt deel van de giften die begroot zijn, bepaalt de diaconie zelf de bestemmingen in de 
loop van het jaar. Jaarlijks ontvangt de diaconie nogal wat aanvragen voor financiële 
bijdragen. Om deze aanvragen gestructureerd te behandelen, hebben we 
de volgende vuistregels bepaald: 

 De aanvraag moet grotendeels diaconaal zijn om een verzoek te honoreren 

 Mensen moeten worden geholpen om te leren op eigen benen te staan, dus geen 

 structurele afhankelijkheidspositie (wederkerigheid) 

 De gift moet passen in het financiële beleid van de diaconie 

 Het financiële beleid van de organisaties moet gewaarborgd of controleerbaar zijn 
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 (bv CBF keurmerk of advieslijst Provinciale Werkgroep Giftenadvies van de Algemene 
Classicale Vergadering Zuid Holland) 

 Het is het beleid van de diaconie dat de bestemmingen waar giften aan gegeven worden 
passen bij de identiteit van onze gemeente 

 

6.9 Toerusting 
Het is van wezenlijk belang om als diaken over voldoende kennis en inzicht te beschikken 
voor de diaconale opdracht. Daarom is toerusting noodzakelijk. 
De toerusting, aan de hand van de Bijbel, zal gericht zijn op de praktische diaconale zaken. 
Het college richt zich op de volgende activiteiten: 

 Persoonlijk Schriftonderzoek zodat bij de diaconale huisbezoeken vertroostend, met 
verstand en met liefde zal worden gesproken 

 Bezoeken van bijeenkomsten waarvan valt te verwachten dat ze kunnen dienen tot 
vergroting van diaconaal inzicht en vakmanschap. 

 Deelnemen aan vormingscursussen 

 Bestuderen en verzamelen van publicaties 
 

6.10 Eredienst 
Naar de orde van de kerk zijn de diakenen geroepen ambtelijk vertegenwoordigd te zijn in 
alle erediensten van de gemeente. In het bijzonder bij de bediening van het Heilig 
Avondmaal hebben de diakenen de taak om met de predikant te dienen aan de tafel des 
Heeren. Bij de bediening van het heilig Avondmaal in Slothoven of bij een thuisviering is ook 
een diaken aanwezig. 
 

6.10.1 Zorg voor hen die niet meer (zelfstandig) naar de kerk kunnen 
Gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen, worden door de diaconie 
ondersteund om zo toch het Woord van God te kunnen horen. De diaconie kan voor vervoer 
naar erediensten en/of andere kerkelijke activiteiten van onze kerkelijke gemeente zorgen. 
Daarnaast is er voor mensen die kort- of langdurig niet in staat zijn de kerkdiensten te 
bezoeken de mogelijkheid dat zij thuis via een kerkradio de dienst kunnen volgen. Naast de 
zondagse kerkdiensten wordt er eenmaal in de week een kerkradio uitzending verzorgd 
waarin woordverkondiging, meditatie en zang centraal staan. Zij die een kerkradio willen 
gebruiken betalen abonnementsgeld. De collecte wordt ingezameld door middel van collecte 
busjes of door bankoverschrijvingen. 
 

6.10.2 Verzorgingshuizen 
Zowel in de verzorgingshuizen ‘Westerweeren’ en ‘Slothoven’ wordt er onder begeleiding 
van vrijwilligers, gezamenlijk met een aantal bewoners naar de morgendienst geluisterd. 
Zowel in ‘Slothoven’ als in de ‘Westerweeren’ is er een beeldverbinding met de kerk en in 
Slothoven wordt het Heilig Avondmaal gevierd.  
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7. De benodigde middelen 
De gemeente dient zorg te dragen voor de middelen om als gemeente te functioneren zoals 
in de voorgaande hoofdstukken is beschreven. De middelen die de gemeente tot haar 
beschikking heeft zijn de inzet van mensen, de gebouwen en andere eigendommen en de 
financiële middelen. De kerkrentmeesters zijn namens de kerkenraad verantwoordelijk voor 
het beheer van deze middelen. 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke middelen worden ingezet en hoe deze worden 
beheerd. 
 

7.1 Algemeen 
Voornemen: 
Het College van kerkrentmeesters het college zal werken aan een sluitende begroting voor 
de komende jaren, zodat er niet ingeteerd zal worden op het vermogen en zorgt voor een 
goede communicatie met de gemeente daarover. 
 
Voornemen: 
Voor deze beleidsperiode twee full-time predikantsplaatsen in onze gemeente te houden   
gezien de hoeveelheid werk wat nu onder de verantwoordelijkheid van de predikanten valt. 
 
Voornemen: 
Het College van Kerkrentmeesters zorgt ervoor dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor 
kerkgang/samenkomsten en gaat zich, in overleg met en in samenwerking met de 
kerkenraad, bezinnen op de wenselijkheid en de mogelijkheid het kerkgebouw aan de 
Kerksingel uit te breiden en/of andere alternatieven te onderzoeken. In dit proces rekening 
houdend met wie we als christelijke gemeente in de toekomst willen zijn (zie vooral: vierende 
en biddende gemeente en missionaire gemeente) en met de eerder gedane onderzoeken. 
 
Voornemen: 
Uit de meerjarenbegroting blijkt dat bij ongewijzigd financieel beleid de komende jaren 
negatieve exploitatieresultaten zullen worden gerealiseerd. Dat kan op termijn de tweede 
predikantsplaats in gevaar brengen. De gemeente is zich hiervan onvoldoende bewust. Het 
College van Kerkrentmeesters neemt zich voor deze trend in deze beleidsperiode om te 
buigen. Het College van Kerkrentmeesters maakt daartoe een analyse van de eigen 
organisatiestructuur, met name op het terrein van de financiën, de geldwerving en de 
communicatie met de gemeenteleden en beziet de mogelijkheden om meer deskundige 
leden bij haar werk te betrekken en onder te brengen in Commissies van Bijstand.  
 

7.2 College van kerkrentmeesters 
Volgens de orde van de Kerk dient het college van kerkrentmeesters in meerderheid te zijn 
samengesteld uit ambtsdragers. Het college bestaat uit zes leden waarvan vier leden 
ouderling-kerkrentmeester zijn en deel uit maken van de Kerkenraad. Twee leden zijn 
lidmaat-kerkrentmeester en maken geen deel uit van de kerkenraad. In het college van 
Kerkrentmeesters zijn de volgende functies te onderscheiden: voorzitter, secretaris, eerste 
en tweede penningmeester,  algemeen adjunct en technisch beheerder. Het college van 
kerkrentmeesters kan zich in haar werkzaamheden laten bijstaan door commissies.  
 
 

7.2.1 Taakomschrijving 
Het college van kerkrentmeesters is onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad als 
geheel belast met de uitvoering van het beleid ten aanzien van de zorg voor de 
vermogensrechtelijke zaken van de gemeente, evenals de exploitatie en het beheer van de 
kerkbode en de websites. De werkzaamheden van het college van kerkrentmeesters hebben 
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als belangrijkste doelstelling om voorwaarden te scheppen, nodig voor een optimale 
uitoefening van de pastorale zorg aan alle leden van de Hervormde Gemeente van 
Bergambacht en het gestalte geven aan de diaconale en missionaire roeping van de 
gemeente in deze wereld. De begroting en de jaarrekening van de gemeente worden door 
het college van kerkrentmeesters respectievelijk vóór 1 november en vóór 1 mei voorgelegd 
aan de kerkenraad ter bespreking en ter vaststelling in een kerkenraadsvergadering. Het 
college draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn. 
Het college werkt nauw samen met de diaconie als het gaat om het afstemmen en samen 
opstellen van het collecterooster. Verder is er contact met het Centraal verband (waarin 
vooral over facilitaire zaken en geld gesproken wordt). 
 

7.3 Financiën 
Het zwaartepunt van het werk van het college van kerkrentmeesters ligt bij de geldwerving 
bestemd voor het dagelijks leven en werken van de gemeente als geheel, alsmede het 
rentmeesterlijk beheer van de financiële tegoeden in overeenstemming met het door de 
kerkenraad gevoerde beleid. Denk bij de uitgaven aan: kosten voor het pastoraat, 
kerkdiensten, catechese en andere kerkelijke activiteiten, traktementen, salarissen en 
vergoedingen, lasten van onroerende zaken, inventarissen en afschrijvingen, kosten voor 
vergaderingen en administratie, rentelasten en verplichte afdrachten aan de landelijke 
kerkelijke organen en de solidariteitskas van de PKN. 
 

7.3.1 Kerkbalans 
Een belangrijke bron van inkomen is de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans.  
Deze plaatselijk te houden geldwervingsactie wordt in de maand januari van elk jaar 
gehouden. Hiervoor worden lidmaten en doopleden vanaf 18 jaar benaderd. Tijdens de actie 
wordt zo helder mogelijk aangegeven waarvoor en hoeveel geld er nodig is en hoeveel geld 
tenslotte is toegezegd. 
 
Voornemen: 
In de komende jaren wordt geëxperimenteerd met het aanboren van andere bronnen door 
meer doelgroepgericht en de noodzaak explicieter te communiceren tijdens de actie 
Kerkbalans en de actie breder te gebruiken. 
 

7.3.2 Collecten 
Naast de vrijwillige bijdragen (Kerkbalans) vormen de collecten qua omvang de belangrijkste 
bron van inkomsten van de gemeente. Deze bestaan uit collecten waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan de begroting van het werk van de kerkrentmeesters. Dit zijn ook 
opbrengsten van collecten in huwelijksdiensten onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad. Daarnaast zijn er een aantal gelabelde collecten waarvan de opbrengst wordt 
doorgezonden naar het Centraal Verband (ook jeugdwerk), Zondagsschool, Schakel, 
Kompaswerk en Vakantiebijbelwerk. In de gemeente wordt gebruik gemaakt van 
collectebonnen.  
Een andere bron van inkomsten zijn de giften voor de kerk die door predikanten, andere 
ambtsdragers of bezoekbroeders op huisbezoek worden ontvangen of via de 
bankrekeningen binnenkomen. 
 
Voornemen: 
De kerkrentmeesters willen door open communicatie duidelijk maken hoeveel geld er nodig 
is.  
 

7.3.3 Overige inkomsten en/of subsidies 
Inkomsten uit legaten blijven tot de mogelijkheden behoren. Door het college van 
kerkrentmeesters wordt dat met enige regelmaat onder de aandacht van gemeenteleden 
gebracht.  
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Het kerkgebouw staat op de lijst van rijksmonumenten. Dit verplicht ons bij reparaties en 
aanpassingen toestemming te vragen bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Waar 
mogelijk wordt een beroep gedaan op subsidie om de kosten te dekken. Ook voor andere 
uitgaven waarvoor subsidiemogelijkheden bestaan zal een aanvraag worden ingediend. 
Tenslotte zijn er jaarlijks ook rente-inkomsten van uitstaande banktegoeden, evenals baten 
van verhuuractiviteiten.  
Voor de  Solidariteitskas van de PKN krijgen alle lidmaten en doopleden vanaf 18 jaar 
jaarlijks informatie en een verzoek tot overschrijving van de contributie. 
 

7.4 Het beheer 
Naast de zorg voor de financiële belangen van de gemeente delegeert de kerkenraad ook de 
zorg voor de materiële bezittingen van de gemeente aan het college van kerkrentmeesters. 
Daartoe behoren onder andere een monumentaal kerkgebouw, twee pastorieën met de 
omliggende gronden, evenals de bijbehorende opstallen en een deel van de inventarissen, 
waaronder het kerkorgel.  
 

7.4.1 Voorzieningen groot onderhoud 
Jaarlijks wordt er, indien mogelijk en noodzakelijk, een bedrag gereserveerd voor het in 
stand houden van de onroerende bezittingen van de gemeente. Dit betreft met name de 
volgende voorzieningen: voorziening groot onderhoud kerkgebouw, Kerksingel 2 en 
kerkorgel; pastorieën, Weegbree 2 en Burgemeester Winklerstraat 36. 
 
7.4.2 De Schakel 
De Hervormde Gemeente heeft de beschikking over centrum De Schakel aan de 
Schoolstraat 24 te Bergambacht. Dit gebouw is ondergebracht in een onafhankelijke stichting 
die het beheer voert over de opstallen en de inventaris en die alle kerkelijke en andere 
activiteiten in het gebouw faciliteert. Het Schakelbestuur heeft daartoe enkele vaste en 
oproepkrachten in dienst. Het college van kerkrentmeesters is met het Schakelbestuur 
overeengekomen dat kerkelijke activiteiten in het gebouw altijd voorrang krijgen op andere al 
dan niet commerciële activiteiten. Op de maandagavonden in het winterseizoen is De 
Schakel geheel beschikbaar voor de catechese aan de jongeren van de gemeente. 
Daarnaast is er een jeugdaccommodatie bestemd voor diverse activiteiten van en- voor de 
jongeren van de gemeente. Verder vinden in De Schakel alle denkbare kerkelijke activiteiten 
plaats, zowel voor de gemeente als geheel als ook voor diverse clubs en verenigingen. 
Tevens vergadert de kerkenraad maandelijks in de bovenzaal. Jaarlijks wordt door het 
college van kerkrentmeesters een bijdrage overgemaakt aan het Schakelbestuur.  
 

7.5 Mensen 
Aan de gemeente zijn twee fulltime predikantsplaatsen verbonden. Voor wat de financiële of 
materiële zaken betreft, die de verhouding tussen predikant en gemeente aangaan, treedt de 
voorzitter namens het college, zo vaak als nodig, wenselijk of kerkordelijk voorgeschreven is 
in overleg met de predikanten om zaken te bespreken. 
Er is een kostersechtpaar aangesteld met een parttime functie, evenals enkele hulpkosters. 
Door het college van kerkrentmeesters zijn meerdere organisten aangesteld voor het 
begeleiden van de gemeentezang in de kerkdiensten. 
 

7.5.1 Commissies  
Het college laat zich in haar werkzaamheden bijstaan door enkele commissies met een 
specifieke deskundigheid of inzet op een bepaald gebied. De leden van deze commissies 
worden door de kerkenraad benoemd uit de belijdende leden van de gemeente op 
voordracht van het college van kerkrentmeesters. 
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7.5.1.1 De commissie van bijstand 
Deze commissie heeft een adviserende taak ten opzichte van het college van 
kerkrentmeesters voor wat betreft alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 
gemeente. In het bijzonder zijn zij betrokken bij het opstellen van begroting en jaarrekening.  
 
7.5.1.2 De orgeladviescommissie 
Om de gemeente optimaal te dienen in de erediensten en specifiek de lofprijzing is er een 
orgeladviescommissie.  Deze commissie, waarin naast twee organisten, een kerkenraadslid, 
een ouderling- kerkrentmeester en een gemeentelid zitting hebben, heeft een specifieke 
deskundigheid met betrekking tot de technische en muzikale zaken aangaande het orgel en 
het orgelspel. Het college van kerkrentmeesters laat zich ook door deze commissie 
adviseren als het gaat om technische aanpassingen of herstelwerkzaamheden aan het 
kerkorgel, als ook bij het aanstellen van organisten om de erediensten van de gemeente 
begeleiden. Als leidraad bij de beoordeling van de geschiktheid van organisten laat de 
commissie zich leiden door de criteria genoemd in de plaatselijke regeling.  
 
Voornemen: Het orgel is in de komende jaren toe aan restauratie of vervanging. De 
kerkrentmeesters ontwikkelen hiervoor plannen en aanbevelingen. 
 
7.5.1.3 Het verjaardagsfonds 
Om gemeenteleden iets van persoonlijke aandacht te geven bezoeken vrijwilligers 
gemeenteleden in hun wijk op of rondom hun verjaardag met een felicitatie. Tevens vragen 
zij om een vrijwillige bijdrage voor het verjaardagsfonds.  
Het college van kerkrentmeesters stelt lijsten met gemeenteleden beschikbaar. Het doel 
waarvoor geld wordt opgehaald, stelt de kerkenraad vast. 
 
7.5.1.4 De commissie kerkbode 
Het college van kerkrentmeesters is belast met de zorg voor de exploitatie van de kerkbode. 
Dat betreft de opmaak, druk, verspreiding en verzending, evenals het verzorgen en de 
acquisitie van de advertenties. Het college laat zich daartoe bijstaan door de 
kerkbodecommissie die jaarlijks rekening en verantwoording aflegt van de financiële en 
praktische gang van zaken aan het college van kerkrentmeesters. Het abonnementsbedrag 
wordt in overleg met de kerkbodecommissie zo nodig bijgesteld. De lezer ontvangt een 
verzoek om, op vrijwillige basis, een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de kosten. 
(Zie verder hoofdstuk 8). 

 
7.5.2 Inzet van vrijwilligers 
Naast het ambtelijke werk zijn er vele gemeenteleden die zich inzetten in de gemeente. Ieder 
kan met zijn of haar gave meewerken aan de opbouw van de gemeente. De kerkenraad 
stimuleert naar de opdracht van Efeze 4:12 de gemeenteleden om te groeien in het werk. 
 
Voornemen: 
De kerkenraad houdt aandacht voor de structurele inzet van vrijwilligers in allerlei vormen 
van gemeentewerk. Vooral het aansturen, begeleiden en coördineren van het 
vrijwilligerswerk alsmede het bewaken van de continuïteit zal in de komende beleidsperiode 
de nodige aandacht krijgen. Daarbij wordt elke vorm van vrijwilligerswerk in onze gemeente 
gekoppeld aan een persoon in de kerkenraad die hoofdelijk eindverantwoordelijk is voor de 
toerusting en begeleiding van de vrijwilligers en communicatie en afstemming van het werk. 
 
Voornemen: 
De kerkrentmeesters zullen de kwaliteiten van de mensen in de gemeente zoveel mogelijk 
inzetten ten gunste van de beleidsvoornemens, de benodigde middelen en de taken van het 
college zelf. 
 



Beleidsplan 2016-2020  Verdiepen & Verbinden   

47  Hervormde gemeente Bergambacht 
 

Voornemen: 
De kerkenraad stimuleert de nieuwe lidmaten om zich in een bij hen passende taak te 
bekwamen en zich in te zetten. Tijdens de belijdeniscatechese wordt hier aandacht aan 
geschonken. 
 

7.6 Overige taken Kerkrentmeesters 
 

7.6.1 De ledenadministratie 
De administratie van de leden van de gemeente behoort tot de taak van het college van 
kerkrentmeesters. Zij laat zich in de praktische uitvoering daarvan bijstaan door een kerkelijk 
administrateur. Naast de registratie van lidmaten en doopleden wordt een register 
bijgehouden van gastleden en wordt een register aangelegd van de (nog) niet gedoopte 
kinderen van de gemeenteleden en van hen die blijk hebben gegeven zich met de gemeente 
verbonden te weten. Naast de plaatselijke kerkelijk administrateur maakt het college van 
kerkrentmeesters bij de uitvoering van deze taak gebruik van de diensten van het 
ledenregistratiesysteem van de landelijke kerk (LRP). 
 

7.6.2 Vastlegging en Archivering 
Naast de ledenadministratie draagt het college van kerkrentmeesters zorg voor het 
bijhouden van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek, waarin respectievelijk de 
doopsbedieningen, de openbare geloofsbelijdenissen en de huwelijkssluitingen die in de 
gemeente plaatsvinden, worden geregistreerd. 
Het college heeft ook de zorg voor de archivering van alles wat daarvoor naar de orde van 
de Kerk in aanmerking komt of waarvan aannemelijk is dat het van belang is om voor het 
nageslacht te bewaren of vast te leggen. Tevens berust bij het college de taak om deze 
archieven naar behoren te beheren. 
 

7.6.3 Veiligheidsbeleid 
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de veiligheid in en rondom het 
kerkgebouw. Daarbij hoort het opstellen van een ontruimingsplan, volgens de wettelijk 
daarvoor geldende regels. De zaken die te maken hebben met veiligheid worden regelmatig 
bekend gemaakt aan de gemeente, of andere gebruikers van het gebouw. 
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8. Communicatie 
Het is belangrijk dat in de gemeente een goede communicatie plaatsvindt. De gemeente is 
een lichaam van Christus dat gebaat is bij een open wijze van communicatie. Er dient op een 
transparante manier te worden gecommuniceerd. Uiteraard wel zo dat het de gemeente 
geestelijk opbouwt en dat geheimhouding van vertrouwelijke zaken in acht wordt genomen. 
De kerkenraad, commissies, verenigingen en alle organen zorgen dat informatie beschikbaar 
is en op een begrijpelijke manier wordt gedeeld. Dit geldt met name voor beleidsvoornemens 
en besluiten die de gemeente aangaan. 
 
Voornemen: 
In de komende jaren willen we de communicatie in onze gemeente verbeteren en zo nodig 
praktische training verschaffen. Daarbij zal ook onderzoek worden gedaan om meer digitaal 
te communiceren met de gemeente. Hierbij zal de website een belangrijk middel zijn maar 
ook andere vormen van communicatie kunnen worden ingezet (o.a. sociale media). 
 

8.1 Mededelingen tijdens erediensten en samenkomsten 
Afkondigingen en voorbeden vinden plaats in de ochtenddiensten, met uitzondering van de 
avondmaalzondagen. De mededelingen zijn kort en bondig. Zaken die in de kerkbode staan 
vermeld worden in principe niet afgekondigd. 
 

8.2 De kerkbode 
De kerkbode is het officiële orgaan van de kerkenraad. Het doel is de gemeenteleden van de 
Hervormde gemeente te Bergambacht te informeren over het gemeentelijke leven en de 
activiteiten, alsmede voor het doen van kerkordelijk voorgeschreven mededelingen. 
Daarnaast wordt met de zo breed mogelijke verspreiding van de kerkbode beoogd bij 
diegenen die minder band hebben met de Hervormde gemeente, opnieuw of voor het eerst 
belangstelling te wekken voor het Evangelie en het christelijke gemeenteleven. De frequentie 
waarmee de kerkbode verschijnt is doorgaans één maal per twee weken. In de 
vakantieperiode in de zomer of rond de kerstvakantie wordt in overleg een periode van drie 
of vier weken in acht genomen. 
 
Voornemen: 
De kerkbode kan ook een krachtig middel zijn in het bereiken van mensen in onze burgerlijke 
gemeente met het Evangelie. In de komende tijd wordt onderzocht of een bredere 
verspreiding van onze kerkbode mogelijk is. 
 

8.2.1 Redactioneel beleid 
De redactie van de kerkbode wordt in praktische zin gevoerd door vrijwilligers. De 
redactionele eindverantwoordelijkheid voor de kerkbode berust bij de kerkenraad die dat 
telkens voor een periode van een kalenderjaar delegeert aan één van de beide predikanten 
die dan optreedt als eindredacteur. Plaatsing van kopij is ter beoordeling van de redactie, die 
bij twijfel contact opneemt met de eindredacteur. 
 

8.2.2 Meditaties  
Elke kerkbode bevat een meditatie, bij voorkeur afgedrukt op de voorpagina. De meditaties 
hebben tot doel om de lezer mee te nemen in een specifieke gedachte. De meditaties zijn 
puntig en zetten aan tot nadenken. De meditaties worden verzorgd door predikanten, 
kerkenraadsleden of een daartoe gevraagd gemeentelid.  
 

8.2.3 Kopij Kerkbode 
In de rubriek wijkberichten worden, door de wijkpredikanten, de pastorale aangelegenheden 
uit de gemeente vermeld. Het doel van deze rubriek is om gemeenteleden de mogelijkheid te 
geven in zorgen en vreugden met elkaar mee te leven. 
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In de rubriek algemene berichten wordt kopij opgenomen aan de hand van de onderstaande 
prioriteitenlijst. Deze lijst wordt ook gehanteerd om de beschikbare ruimte te verdelen, de 
redactie beoordeelt en neemt bij twijfel contact op met de eindredacteur. 
A. Gemeenteberichten in de breedste zin van het woord.  
B. Berichten van de landelijke organisaties van de Protestantse Kerk in Nederland 
  (indien passend bij- en van belang voor onze gemeente),  
C. Berichten van de landelijke Hervormd Gereformeerde bonden en organisaties.  
D. De christelijke school, de PCOB en andere ‘geestelijk’ verwante organisaties.  
E.  Algemene berichten, geschikte voor en passend bij de sfeer van onze Hervormde 

gemeente. 
 

8.2.4 Advertentiebeleid 
Bedrijfsadvertenties worden tegen een tarief geplaatst op een van de laatste twee pagina’s 
van de Kerkbode. Per kwartaal worden de advertentiepagina’s van plaats gewisseld. Voor 
persoonlijke bedankberichtjes zoals bij thuiskomst uit het ziekenhuis wordt geen bijdrage 
gevraagd. Berichten zoals een rouwadvertentie of aankondiging van een huwelijk worden 
tegen betaling geplaatst. De plaatsing van bedrijfsadvertenties en facturering van 
persoonlijke advertenties is de taak van de coördinator advertenties. 
Achterin de Kerkbode is er ook ruimte voor advertenties van non-profitorganisaties (zoals 
GZB, IZB of de Wereldwinkel). Deze dienen als vulling en vervallen als er geen plaats is. 
Ook kunnen christelijke gedichten en passende artikelen gebruikt worden als opvulling. 
 

8.3 Websites 
De website www.hervormdbergambacht.nl is naast de kerkbode een officieel 
communicatiekanaal van de kerkenraad. Voor veel mensen buiten de kerk en buiten de 
eigen gemeente is de website het eerste middel om kennis te maken met onze Hervormde 
gemeente. De website is onze digitale gemeentegids. Beleid, besluiten, relevante 
gemeentenieuwsberichten uit de kerkbode, met uitzondering van persoonlijke pastorale 
zaken, worden gepubliceerd op de website. 
De redactie valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Deze delegeert het 
beheer en de ontwikkeling aan de webredactie. Vanuit de kerkenraad is een ouderling-
kerkrentmeester bij de website betrokken.  
De kerkenraad stelt webruimte beschikbaar voor activiteiten die gezien hun specifieke 
doelgroep beter onder een eigen webadres kunnen communiceren (Kompas en bepaalde 
missionaire activiteiten). 
 
Voornemen: 
De kerkenraad neemt zich voor de website te verbeteren en te onderhouden met actuele 
informatie 
 

8.4 De gemeentegids 
Om de paar jaar wordt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een gemeentegids 
uitgegeven met daarin alle relevante gegevens voor gemeenteleden en voor hen die als 
nieuwe gemeenteleden in de gemeente komen wonen. Als de gegevens dermate verouderd 
zijn dat de gids niet meer voldoet, zulks ter beoordeling van de kerkenraad, zal een nieuwe 
gids worden samengesteld. Naast de feitelijke gegevens over de gemeente wordt in de gids 
ook summier iets opgenomen over de kerkelijke positie en de modaliteit van de Hervormde 
gemeente Bergambacht evenals over enkele hoofdlijnen van het beleid. 
 

8.5 mediabeleid 
De kerkenraad heeft een notitie vastgesteld (Mediaprotocol van de Hervormde gemeente 
(PKN) Bergambacht) voor het gebruik van sociale media, omgang met de pers, interne en 
externe communicatie. Hierin worden richtlijnen gegeven voor vooral de externe 
communicatie. 

http://www.hervormdbergambacht.nl/
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Bijlage 1 – Verklaring omtrent fusie in 2004 
 
 

 
Verklaring  
Als kerkenraad van de Hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlands 
Hervormde Kerk gebracht op een weg, die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het 
geweten bezwaard zijn. 
Wij erkennen, dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de 
apostel: “Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw” ( 2 Tim. 2:13 ) weten wij ons echter, zelf 
levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee 
de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft. 
 
Met de kerk belijden wij dat “Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn 
kan” ( artikel 27 Nederlands Geloofsbelijdenis ) en dat Hij Zijn kerk bewaart. 
Daarom beloven wij, dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van 
Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van zijn Evangelie, de 
sacramenten te bedienen naar zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te 
bewaren bij Zijn ontferming. 
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen 
die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. 
 
Als wij zo als gemeente – met vreze en beven – onze plaats innemen binnen het geheel van 
de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. 
Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de 
inrichting van het leven van de gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met 
deze belijdenis overeenstemmen. 
In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan 
naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de gemeente zal geen 
andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig 
voor de overheid is gesloten. 
 
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven “ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten 
gewillig en met vreugde aan te wenden” (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar 
blijven oproepen om – in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van 
de kerk – de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan. 
 
De kerkenraad van de Hervormde gemeente van Bergambacht, 
 
Bergambacht, 13-10-2004 
 

 
 


