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De titel die de kerkenraad aan het beleidsplan
meegeeft is op het eerste gezicht misschien wat
raadselachtig. We doen daarom in dit voorwoord
een poging helder te maken waarom we voor
deze titel gekozen hebben en wat deze voor ons
inhoudt. 

In zijn nieuwste boekje “Overvloed en overgave”
schrijft de scriba van de Protestantse Kerk in
Nederland - dr. A.J. Plaisier - over de gestalten
van het geloof. Niet alleen de gestalten van het
persoonlijke geloof, maar ook de gestalten van
het geloof van de kerk. 

Het kan lente zijn of zomer, maar ook herfst of
winter. De kerk in Nederland en Europa lijkt zich
op dit moment in de herfst te bevinden. De
secularisatie trekt als een herfstwind aan de
boom van het geloof. We merken dat niet alleen
aan de ledenaantallen, maar ook aan de vragen
en onzekerheden onder hen die nog wel lid zijn. 

De kerk kan zich in deze tijd niet meer de luxe
permitteren om zich bezig te houden met
bijzaken. Het zal in onze tijd weer om de kern
moeten gaan. Wat minimaal tot deze kern be-
hoort wordt samengevat in de apostolische
geloofsbelijdenis. De herfst is in die zin ook een
kans want door het afvallen van de bladeren
krijgen we nieuw zicht op de stam van de boom.

In antwoord op de vraag wat écht belangrijk is
voor de gemeente van Christus in onze tijd, zien
we als kern van dat wat er in de gemeente
gebeurt de eredienst. Daar worden wij aan-
gesproken door het woord van God, daar wordt
de doop bediend en wordt de maaltijd gevierd.
De eredienst is de bron waar ons gemeenteleven
aan ontspringt en heeft wat ons betreft absolute
prioriteit.

De invoering van de genomen besluiten rond de
liturgie zal daarom met wijsheid en zorgvuldig-
heid hebben plaats te vinden. 

Daarnaast zullen we ons de komende vijf jaar
hebben te bezinnen op de predikantsplaats die
financieel onder druk staat want als drager van
het ambt speelt deze in de verkondiging en de
bediening van de sacramenten een belangrijke
rol. 

Tenslotte denken we bij tot de kern komen aan
de veelheid aan activiteiten die we als gemeente
organiseren. 

Dat vraagt de inzet van heel veel mensen binnen
en buiten de kerkenraad. We hebben de indruk
dat er veel gevraagd wordt en dat de grenzen
van wat we kunnen dragen in zicht zijn gekomen. 

Dat vraagt om concentratie op dat wat echt
belangrijk is en het voorkomen van teveel inzet
van energie voor bijzaken. 

Over bovengenoemde zaken kunt u uiteraard
meer lezen in het vervolg van dit beleidsplan. Tot
de kern komen doen we niet in eigen kracht. We
hopen en bidden of de Geest zelf ons wil
brengen bij de kern van het geloof. Bij het hart
van het evangelie: Jezus Christus als de Bron en
de Norm van ons geloof.

DE KERKENRAAD
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Totaal geregistreerde leden per 1.1.2013

Mannen 313
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Totaal 677*

* Gegevens PKN LRP Ledenregistratie



1.0  |  HET PROFIEL VAN DE GEMEENTE
We geloven dat de gemeente niet is ontstaan
door de inzet van mensen maar door het
handelen van God. Door de dood en de op-
standing van Jezus Christus heeft Hij ons tot zijn
kinderen gemaakt. Door het werk van de Heilige
Geest brengt Hij ons samen in zijn gemeente.
Door de doop maakt Hij ons tot leden van zijn
lichaam. In het avondmaal hebben we ge-
meenschap met Hem. Door zijn Woord spreekt
Hij ons aan en vernieuwt Hij ons leven. 

Deze geloofsbelijdenis waarin het handelen van
God centraal staat, heeft consequenties voor het
schrijven van een beleidsplan. De belangrijkste
vraag is waar we als gemeente door God toe
geroepen zijn. 

Een samenvatting van dat waartoe we als ge-
meente geroepen zijn, vinden we in de
apostolische geloofsbelijdenis. In de aposto-
lische geloofsbelijdenis gaat het over één heilige
katholieke kerk. 

A. We zijn geroepen tot eenheid, want de kerk
is het lichaam van Christus en dat lichaam
kan niet worden gedeeld. 

B. We zijn ertoe geroepen heilig te zijn, want
we zijn als gemeente door God apart gezet
om alleen bij Hem te horen.

C. We zijn geroepen als plaatselijke gemeente
om de band met het geheel van de kerk niet
te vergeten en ons te houden aan alles wat
God ons heeft geopenbaard.

1.1  |  DE GEMEENTE EN HAAR 
OMGEVING

De Hervormde Gemeente Willige Langerak
bestaat al enkele honderden jaren. Vanaf de
middeleeuwen is er al sprake van een kerk-
gebouw. De naam van de kerkelijke gemeente
verwijst naar het gelijknamige dorp.

Van oorsprong functioneerde het dorp als een
zelfstandige burgerlijke gemeente. In het jaar
negentienzeventig vond er echter een gemeen-
telijke herindeling plaats.

Sindsdien behoort de kerkelijke gemeente
Willige Langerak tot de burgerlijke gemeenten
Lopik en Schoonhoven. De gemeente Lopik heeft
een overwegend landelijk karakter en kent veel
agrarische bedrijven.

Opvallend zijn de buurtverenigingen die de band
in de gemeenschap proberen te bewaren.
Schoonhoven is een oud stadje met aan de
randen nieuwere woonwijken.

Een van de nieuwere woonwijken ligt op het
kerkelijk grondgebied van Willige Langerak. Door
leden uit de nieuwe woonwijk en nieuwe leden
uit omliggende gemeenten is vanaf het begin van
de jaren negentig de samenstelling van de
kerkelijke gemeente veranderd.

De kerkelijke gemeente bestaat momenteel
enerzijds uit leden die geboren en getogen zijn
in Willige Langerak. Zij bestaat anderzijds uit
leden die geen historische banden hebben met
het dorp en de kerkelijke gemeente. Aan de ene
kant is het belangrijk dit verschil in achtergrond
onder ogen te zien om de eigenheid van de
gemeente te begrijpen. Aan de andere kant
mogen we er vanuit gaan dat deze verschillen
niet belangrijk zijn. Want de gemeente is ‘door
God bijeen vergaderd, één volk dat Hem
behoort, als kinderen van één Vader.’ 

Momenteel ziet de opbouw van de gemeente er
in cijfers uitgedrukt als volgt uit: (ZIE PAGINA 8
HIERNAAST)
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1.2  |  TYPERING VAN DE GEMEENTE
De Hervormde Gemeente Willige Langerak maakt
deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Binnen deze kerk weten we ons in het bijzonder
verbonden met de gereformeerde traditie omdat die
bepalend is geweest voor de manier waarop wij
gemeente zijn. 

Met deze traditie willen we ook als hedendaagse
gelovigen in gesprek zijn en blijven. Door onze ver-
bondenheid met de gereformeerde traditie uit te
spreken willen we aangeven dat we dankbaar zijn
voor dat wat God ons daarin door de generaties heen
heeft gegeven.

A Onze verbondenheid met de gereformeerde
traditie is om te beginnen bepalend geweest
voor de inrichting van het kerkgebouw en de
opbouw van de liturgie. De preekstoel staat
centraal in het kerkgebouw omdat de woord-
verkondiging een centrale plaats heeft in de
opbouw van de liturgie. 

B Vervolgens geeft onze verbondenheid met de
gereformeerde traditie kleur aan de inhoud van
de verkondiging. In de verkondiging van het
Oude- en Nieuwe Testament staan de daden van
God centraal. 

Als Vader heeft hij ons gemaakt en draagt hij
zorg voor ons bestaan. Als Zoon heeft hij ons
verlost van al onze zonden. Als Heilige Geest ver-
nieuwt hij ons leven. We zouden het samen
kunnen vatten met drie woorden: Soli Deo Gloria
(ALLEEN AAN GOD DE EER). 

C Onze verbondenheid met de gereformeerde
traditie is tenslotte bepalend voor de bijzondere
rol van de ouderling in onze gemeente. De ouder-
ling gaat samen met de bezoekbroeder of -zuster
op huisbezoek. Tijdens dat bezoek zal het gaan
over de vraag hoe wij het in het dagelijks leven,
met alle vreugden en zorgen die daarbij horen,
volhouden om Jezus te volgen. 

Naast de gereformeerde traditie speelt ook de invloed
van de evangelische beweging een rol in onze
gemeente.

A Dat is te zien aan het evangelische lied dat onder-
deel is van de liederenschat waar we uit putten
voor kerkdienst en catechisatie. 

B Daarnaast is de evangelische beweging ook een
belangrijke stimulans geweest voor het gesprek

met rand- en buitenkerkelijken. We maken dank-
baar gebruik van de Alpha cursus en bieden een
vervolg daarop aan in de vorm van de “Op Weg”-
kring. 

C En tenslotte is de invloed van de evangelische
beweging zichtbaar in de groeigroepen die zich
met elkaar verdiepen in de Bijbel om te groeien
in geloof, hoop en liefde.

1.3  |  ZEGENINGEN
Als kerkenraad hebben we ons bezonnen op de vraag
waar we momenteel als gemeente staan aan de hand
van de vraag naar zegeningen en zorgen. We beginnen
met de zegeningen. 

1. We zijn God dankbaar voor het feit dat we
iedere zondag bij elkaar mogen komen om te
luisteren naar zijn woord dat ons verkondigd
wordt. 

Met het oog op de verkondiging is ons een
eigen predikant gegeven die samen met de
andere ambtsdragers zorg draagt voor het gees-
telijk welzijn van de gemeente. We zijn God
dankbaar dat Hij door deze instrumenten zijn
gemeente bij Christus wil bewaren. 

2. We zijn God ook dankbaar voor de betrokken-
heid die er is op elkaar binnen de gemeente. We
zien daar iets in van de gemeenschap van de
heiligen. Die gemeenschap is bij uitstek zichtbaar
in het avondmaal, maar laat zich ook daarbuiten
zien. Ze laat zich zien in meeleven bij hoogte- en
dieptepunten in elkaars persoonlijk leven. Zij
blijkt ook in doordeweekse activiteiten waar-
in gemeenteleden elkaar ontmoeten en van
betekenis zijn voor elkaar. 

3. We zijn God dankbaar voor een groot aantal
kinderen en een fors aantal jongeren. Zij ver-
rijken het gemeenteleven door hun inzet en
aanwezigheid. We zien niet alleen aanwas door
geboorte, maar ook vrucht op het missionaire
werk dat gedaan wordt door de Alpha cursus en
de “Op Weg”-Kring. Deze worden goed bezocht
wat ons hoop geeft voor de toekomst.

1.4  |  ZORGEN
Naast bovengenoemde zegeningen zijn er ook zorgen.

1.4.1 Door financiële ontwikkelingen staat de full-
time predikantsplaats onder druk. Met de
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fulltime predikantsplaats staat de voordurende
interactie tussen het doordeweekse gemeente-
leven en de verkondiging op zondag op het spel 

Daarnaast zou het verlies van de fulltime predi-
kantsplaats ook het verlies van een belangrijke
spil in het gemeente betekenen.

1.4.2 Doordat we een kleine gemeente zijn die veel
activiteiten organiseert wordt er veel van men-
sen gevraagd. 

Aan de ene kant vragen we ons af of we niet
teveel van elkaar vragen, want het is niet de
bedoeling dat we moe worden van de kerk. De
kerk is juist een plaats waar we op adem mogen
komen. 

Aan de andere kant wordt er niet alleen door
de kerk maar ook door veel andere instanties

veel van mensen gevraagd. Vanuit dit oogpunt
gezien zou het ook kunnen gaan om de vraag
welke keuzes we maken en welke prioriteiten
we stellen.

1.4.3 Als gemeente zijn we door God apart gezet om
bij Hem te horen. We maken ons zorgen over
het feit dat er gedoopte jongeren en ouderen
zijn die afhaken of dit al in het verleden hebben
gedaan. Tijdens huisbezoeken ontmoeten ou-
derlingen regelmatig mensen die de kerkgang
hebben opgegeven. 

Daarnaast ontmoeten ze ook ouders van kinde-
ren die niet meer naar de kerk gaan. 

En tenslotte komt het ook voor dat ouderlingen
voor een gesloten deur komen te staan. De
kerkverlating is één van onze grootste zorgen.
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HGWL  |  Oeganda Werkgroep |   Augustus 2013

Achterste rij: Irma Bultman, Shevonne Brobbel, René Speksnijder, Willemieke de Pater en Carlein Rikkoert  Middelste rij:
Gertjan van der Ree, Henrieke de Pater, Marinda Vermeulen, Renate Lankhorst, Annie Rooken, Matthijs de Leede en Marinus
Rooken Voorste rij: Elianne Bultman, Anthonie Bos, Henrinand Rikkoert, Tineke Bultman, Suzanne Geurts en Joop van Roest.
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Uit genoemde zegeningen en zorgen vloeien de vol-
gende beleidsvoornemens voort. 

1. De kerkenraad neemt zich voor om zich de komen-
de vier jaar in samenspraak met de gemeente te
bezinnen op de vraag of en hoe we een volledige
predikantsplaats in stand kunnen houden. Zie hier-
voor verder de beleidsvoornemens in het hoofdstuk
College van Kerkrentmeesters. (PAGInA 47)

2. In onze kleine gemeente wordt er heel veel geor-
ganiseerd. Het is de verantwoordelijkheid van de
kerkenraad te voorkomen dat er teveel wordt
gevraagd van gemeenteleden waaronder we ook
de kerkenraadsleden zelf rekenen. 

• We nemen ons daarom voor (A) inzichtelijk te
maken wie in de gemeente welke taken heeft, (B)
de taken over zoveel mogelijk mensen te spreiden
zodat er per persoon minder taken gedaan hoeven
te worden, (C) personen te koppelen aan taken die
ook echt bij die personen passen, zodat elke taak
met vreugde gedaan kan worden.

3. Een van de belangrijkste punten van zorg is het
afhaken van jongere- en oudere gemeenteleden.
Daaruit blijkt dat het meest basale van het chris-
telijke geloof waar ook het christelijke leven bij
hoort, zijn vanzelfsprekendheid heeft verloren. 

• We zien het daarom als onze verantwoordelijkheid
te investeren in geloofskennis en in geloofsleven.
Zie hiervoor verder de beleidsvoornemens in het
hoofdstuk vorming en toerusting. (PAGInA 28)

4. Tenslotte nemen we ons voor om in de komende
periode niet alleen naar binnen gericht te zijn, maar
ook aandacht te hebben voor dat wat er zich buiten
de gemeente voordoet. 

• Concreet denken we daarbij aan het present zijn in
de nieuwe woonwijk. Zie hiervoor verder de be-
leidsvoornemens in het hoofdstuk evangelisatie-
commissie. (PAGInA 41)

• Daarnaast nemen we ons voor te blijven investeren
in het contact met andere kerkelijke gemeenten in
Schoonhoven. Zo nemen we vanaf de zomer van
2013 deel aan de parkdienst die door de gezamen-
lijke kerken in Schoonhoven wordt gehouden en
willen we van harte het initiatief van de sobere
maaltijden steunen. 

NIEUWE
BELEIDSVOORNEMENS 

2014 - 2018

Bezoek ook de volgende websites voor verdere
informatie over genoemde onderwerpen:
• www.hgwl.nl
• www.pkn.nl
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2.0 |  DOELSTELLING
De kerkenraad is door de gemeente en
door God zelf geroepen de kerk bij
Christus te bewaren. Zij draagt zorg voor
de voortgang van het evangelie, in
prediking, pastoraat, diaconaat en het
kerkelijk beheer.

2.1 |  BELEIDSBESCHRIJVING

KERKENRAAD EN COMMISSIES
In het vergaderen en onderhouden van
zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus
gebruik van de dienst van mensen aan
wie Hij in de gemeente een bijzondere
taak heeft toevertrouwd. 

Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovi-
gen toe te rusten tot getuigenis en dienst
in de wereld en tot opbouw van het
lichaam van Christus (EfEZE 4:16). 

De kerkenraad bestaat uit drie colleges
en laat zich bijstaan door diverse commis-
sies. De werkwijze van deze commissies –
die alle onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad staan – worden afzonderlijk in
dit beleidsplan beschreven. 

De kerkenraad streeft ernaar gemeente-
leden zoveel mogelijk medeverantwoorde-
lijkheid te laten dragen op een zo breed
mogelijk terrein van het gemeenteleven.

TAAKVERDELING BINNEN DE 
KERKENRAAD

2.2  |  DE KERKENRAAD
De kerkenraad draagt zorg voor de dienst
van het Woord en de Sacramenten.
Daarnaast is hij geroepen de gemeenschap
met andere gemeenten en kerken te
bevorderen. 

De kerkenraad komt tenminste twee-
maandelijks bijeen in vergadering of
vaker indien nodig. Ter voorbereiding van
de vergaderingen en ter afhandeling van
zaken die geen of weinig uitstel kunnen
lijden, kent de kerkenraad een moderamen. 

Het moderamen bestaat uit vier leden
van de kerkenraad; alle ambten zijn erin
vertegenwoordigd. Het moderamen wordt
jaarlijks - aan het begin van het kalender-
jaar - gekozen. 

De verantwoordelijkheid voor het beleid op
pastoraal, diaconaal en kerkrentmeesterlijk
gebied is door de kerkenraad gedelegeerd
aan het consistorie, het college van
diakenen en het college van kerkrent-
meesters. Deze hebben hun eigen bevoegd-
heden maar zijn altijd weer  verantwoording
verschuldigd aan de kerkenraad als geheel.

2.2.1  |  HET CONSISTORIE
In het consistorie vergaderen de ouder-
lingen en de predikant over zaken rond het
pastoraat. Zo nodig zijn ook bezoek-
broeders en -zusters aanwezig bij deze
vergaderingen.

2.2.2  |  HET COLLEGE VAN DIAKENEN
De diaconie is verantwoordelijk voor de
zorg van en aan mensen binnen en buiten
de gemeente, dichtbij en ver weg. 

2.2.3  |  HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Dit college behartigt de materiële belangen
van onze gemeente voor zover van niet-
diaconale aard. 

2.3 | VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS
De leden van de kerkenraad worden ver-
kozen conform de kerkordelijke bepalingen
(ORDINANTIE 3). Alleen belijdende leden zijn
gerechtigd hun stem uit te brengen bij de
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verkiezing van ambtsdragers. Alleen mannelijke,
belijdende leden kunnen verkozen worden tot het
ambt. 

2.4 |  COMMISSIES
Naast werkgroepen binnen de kerkenraad zijn er
ook commissies met een speciale opdracht.

In iedere commissie is zoveel als mogelijk een
kerkenraadslid benoemd om de lijnen naar de
kerkenraad kort en duidelijk te houden. 

In het onderstaande organogram willen we de
structuur verduidelijken. De commissies dragen
zelf zorg voor de werving van gemeenteleden om
zitting te nemen in de desbetreffende commissie.

2.5 | PLAATSELIJKE- EN BOVENPLAATSE-
LIJKE VERBANDEN

2.5.1  |  INTERKERKELIJKE SAMENWERKING
Er is samenwerking op plaatselijk niveau door
middel van het InterKerkelijk Beraad (IKB)
Schoonhoven. 

Daaraan nemen deel: 
- Hervormde Gemeente Schoonhoven     
- Protestantse Gemeente ‘De Hoeksteen’
- Rooms-Katholieke Kerk
- Oud-Katholieke Kerk
- Remonstrantse Gemeente
- Hervormde Gemeente Willige Langerak. 

Willige Langerak wordt vertegenwoordigd door 
de eigen predikant.
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Met deze kerken en gemeenten bestaat ook
een samenwerkingsverband met het oog op de
uitzendingen van kerkdiensten via de regionale
omroep Radio Zilverstad-fM: het InterKerkelijk
Omroep Beraad (IKOB). 

Willige Langerak wordt vertegenwoordigd door
middel van een gemeentelid.

Deze kerken en gemeenten werken ook samen in
de Interkerkelijke Stichting voor Godsdienst-
onderwijs op de openbare scholen in Schoon-
hoven (ISGOS). 

Deze stichting heeft een leerkracht in dienst die
het niet-verplichte bijbelonderwijs geeft.           

Willige Langerak wordt vertegenwoordigd door de
eigen predikant.

2.5.2  |  SAMENWERKING MET DE HERVORMDE
GEMEENTE SCHOONHOVEN

Met de Hervormde Gemeente Schoonhoven
onderhouden we contacten. Er wordt samen-
gewerkt ten behoeve van Kerkklanken, het evan-
gelisatiewerk en het (open) jeugdwerk. 

Eenmaal per jaar is er een vergadering van de
gezamenlijke moderamina.

2.5.3  |  PLAATS BINNEN DE PROTESTANTSE KERK IN
NEDERLAND

Na de vereniging van 1 mei 2004 heeft onze
gemeente haar plaats binnen het geheel van de
toen gevormde Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) ingenomen. Op plaatselijk niveau blijft de
gemeente Hervormde Gemeente Willige Lange-
rak heten. 

Op classicaal niveau nemen we onze plaats in
binnen de in 2008 gevormde Protestantse
Classis Gouda.

BEZINNING
- In de afgelopen jaren heeft bezinning een vaste

plaats gekregen binnen de kerkenraadsvergade-
ringen. Het wordt als zeer waardevol ervaren om
met elkaar het geestelijke gesprek te voeren en op
die wijze meer toegerust te worden voor het
ambtelijke werk binnen de gemeente. Bezinning
bij de kerkenraadsvergaderingen zal worden ge-
continueerd.

EVALUATIE 
BELEIDSVOORNEMENS
2009 - 2013

KERKENRAAD |   beleidsplan 2014-2018   |   HERVORMDE GEMEENTE WILLIGE LANGERAK | 15                   

Afgelope
n 

jaren hee
ft 

bezinning
 een vast

e

plaats ge
kregen 

binnen de
 kerken-

raadsver
gade- 

ringen



De betrokkenheid van gemeenteleden

• De kerkenraad merkt dat het soms lastig is om
mensen te vinden voor het uitvoeren van taken
binnen de gemeente.

• Daarnaast merken we ook zelf dat de taken die
ons zijn toevertrouwd veel van ons vragen. De
afgelopen jaren is het meerdere keren gebeurd
dat kerkenraadsleden voortijdig afscheid hebben
moeten nemen. 

• Dat bij elkaar genomen roept de vraag op of we
als kleine gemeente niet aan de grenzen zijn ge-
komen van dat wat we van elkaar kunnen vragen. 

• naar onze overtuiging mag er zeker inzet van
gemeenteleden worden gevraagd, maar de ge-
meente is ook een plaats waar we op adem mogen 
komen. 

• We nemen ons daarom voor kritisch te zijn op
nieuwe plannen vanuit het perspectief van de
werkdruk die nieuwe plannen met zich mee
kunnen brengen.

• Daarnaast nemen we ons voor een overzicht te
creëren van de taken die binnen de gemeente
worden uitgevoerd en van de personen die deze
uitvoeren.

NIEUWE
BELEIDSVOORNEMENS 

2014 - 2018

Bezoek ook de volgende websites voor verdere
informatie over genoemde onderwerpen:
• www.barthlomeusparochie.nl
• www.gos.okkn.nl
• www.hervormdegemeenteschoonhoven.nl
• www.pg-dehoeksteen.nl
• www.pkn.nl
• www.remonstranten.org/schoonhoven/
• www.rtvzilverstad.nl
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3.0  | DOELSTELLING
De eredienst staat centraal op de manier
waarop wij gemeente zijn. Daar ontmoeten
we God en elkaar. We mogen samenkomen
als gemeente van Christus onder de be-
diening van het Woord en de sacramenten,
en in de dienst van de gebeden. In de ere-
dienst klopt het hart van de gemeente. De
eredienst is de bron waar ons gemeente-
leven aan ontspringt.

3.1  |   BELEIDSBESCHRIJVING
De gemeente komt iedere zondag twee keer
samen: de morgendienst begint om 10:00
uur, de avonddienst begint om 18:30 uur.  

Daarnaast zijn er ook kerkdiensten op: 
- Nieuwjaarsdag 10:00 uur
- Biddag 19:30 uur
- Goede Vrijdag 19:30 uur
- Hemelvaartsdag 09:30 uur
- Dankdag 19:30 uur
- Eerste Kerstdag 10:00 uur
- Oudjaarsdag 19:00 uur

3.1.1  |  ORDE VAN DIENST
Het uitgangspunt van de orde van dienst
is doorgaans de volgorde, op punten
aangepast maar ontleend aan het Dienst-
boek voor de nederlandse hervormde kerk.

Uitgangspunt voor de orde van dienst is de
Orde voor de zondagmorgendienst zoals die
te vinden is in beproevingen met het oog op
de gereformeerd liturgie, Eerste aanvulling
op het dienstboek (2012, BLZ.5)

- Afkondigingen 
- Aanvangslied (DE GEMEENTE GAAT STAAN)
- Stil gebed (DE GEMEENTE BLIJfT STAAN, STIL

GEBED VAN DE PREDIKANT VINDT PLAATS OP DE

KANSEL)
- Votum en Groet (HIERNA GAAT DE GEMEENTE

ZITTEN)

- Lied
- Wet des HEEREN / Geloofsbelijdenis
- Lied
- Gebed om verlichting met de Heilige

Geest en opening van het Woord
- Schriftlezing
- Kindermoment
- Lied of kinderlied
- Prediking
- Lied
- Dankgebed en voorbeden
- Inzameling der gaven
- Lied (DE GEMEENTE STAAT)
- Zegen (DE GEMEENTE BLIJfT STAAN) gevolgd

door een gezongen “Amen”

Bij de lezing van formulieren bij de bedie-
ning van de Heilige Doop, de viering van het
Heilig Avondmaal, de bevestiging van
ambtsdragers en nieuwe lidmaten en de
bevestiging en inzegening van het huwelijk
wordt in de regel gebruik gemaakt van
de eerste aanvulling op het Dienstboek van
de Protestantse Kerk Nederland. Deze for-
mulieren zijn opgesteld onder toezicht van
de Confessionele Vereniging en de Vere-
niging Confessioneel Gereformeerd Beraad.

3.1.2  |  AFKONDIGINGEN
Voorafgaand aan de dienst worden de af-
kondigingen gedaan door één van de ouder-
lingen. In de afkondigingen worden over-
lijdensberichten en geboorteberichten van
gemeenteleden vermeld. De gedachtenis
van overleden gemeenteleden vindt plaats
voor het dankgebed en in de voorbede.

Tevens worden collectedoelen, de voor-
gangers van de dienst(en), de bestemming
van de bloemengroet en het te zingen
aanvangslied medegedeeld. Ook zaken die
wel van belang zijn, maar niet voldoende in
KerkKlanken vermeld werden, kunnen
worden afgekondigd.

EREDIENST
BELEIDSPLAN 2014-2018
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3.1.3  |  WETSLEZING EN GELOOFSBELIJDENIS
De wetslezing vindt plaats in de morgendienst. In
de regel worden de Tien Geboden gelezen, met de
samenvatting door Christus. Ook een ander oud-
of nieuw-testamentisch vermanend gedeelte is
mogelijk. 

In de avonddienst wordt het geloof beleden vanuit
de oud-christelijke of de gereformeerde belijdenis-
geschriften.

3.1.4  |  SCHRIFTLEZING
Voor de Schriftlezing wordt gebruik gemaakt van
de Herziene Statenvertaling (HSV). In bijzondere
gevallen (bijvoorbeeld bij themadiensten) kan ook
gekozen worden voor de Nieuwe Bijbelvertaling
(NBV 2004).

3.1.5  |  PREDIKING
Schriftlezing en prediking, als uitleg en toepassing
van de Schriften, vormen - samen met de bedie-
ning van de sacramenten - het centrum van de
kerkdienst. In de verkondiging van het Oude- en
Nieuwe Testament staan de daden van God cen-
traal met als hoogtepunt de dood en opstanding
van Christus. In de verkondiging wordt duidelijk
dat de Bijbeltekst een woord van God is dat de
mensen hier en nu aangaat. Dat dient duidelijk te
worden in taalgebruik waar de hele breedte van
de gemeente door wordt aangesproken.

In de morgendiensten komt de breedte van de
Bijbel aan de orde. In de avonddiensten, als daarin
de eigen predikant voorgaat, valt de nadruk op
het lerende en verdiepende element. Dit blijkt
onder andere in de thematische prediking met
als leidraad o.a. de behandeling van de Belijdenis-
geschriften.

3.1.6  |  DE DIENST DER GEBEDEN
Het gebed om de opening van het Woord en de
verlichting door de Heilige Geest - voor de schrift-
lezing - is een gebed van verootmoediging, waarin
onze schuld voor de Heere God en onze afhanke-
lijkheid van Hem beleden wordt. Het is tevens het
gebed om de Heilige Geest en Zijn werk.

In het dankgebed en de voorbeden - na de preek
- wordt de dank voor Gods Woord en voor zijn
zegeningen in het leven uitgesproken en wordt de
nood en de dankbaarheid van de gemeente(leden)
en de wereld aan God opgedragen. De dankzeg-
ging en voorbeden vinden in principe in de
morgendienst plaats. Wanneer een gastvoor-
ganger voorgaat, zorgt de eigen predikant ervoor

dat deze geïnformeerd wordt over de concrete
situaties van dankzegging en voorbede. 

Mocht het “Onze Vader” gebeden worden in de
dienst, dan wordt dit gebed door de gemeente
hardop meegebeden.

3.1.7  |  DE INZAMELING VAN DE GAVEN
In de dienst en bij de uitgang wordt een collecte
gehouden. Een van deze collecten is bestemd voor
een diaconaal doel en de andere collecte is be-
stemd voor het college van kerkrentmeesters.

3.1.8  |  GEMEENTEZANG
In onze kerkdiensten worden naast de Psalmen
ook gezangen gezongen. De psalmen kunnen zo-
wel in de berijming van 1773 als in de Nieuwe
Psalmberijming (1968) worden gezongen. 

In de gewone diensten worden minimaal 3
psalmen en maximaal 3 gezangen gezongen.
De basis van de gezangen is het Nieuwe Liedboek
dat aangevuld kan worden met liederen uit
andere bundels. De voorganger maakt hiervoor
een keuze.

In bijzondere diensten zoals doop- en belijdenis-
dienst, themadiensten en diensten op christelijke
feest- en gedenkdagen is er extra ruimte voor ge-
zangen die passen bij de kleur van de dienst.

De gemeentezang wordt door de organist en
eventueel samen met gemeenteleden (op feest-
dagen en bij bijzondere diensten) op andere
instrumenten begeleid. Tijdens de dienst zal er
ook een lied gezongen worden dat herkenbaar is
voor de kinderen. Dit lied kan begeleid worden
op een piano.

In de morgendienst op de zondag tussen 27 april
(koningsdag) en 5 mei (bevrijdingsdag) worden de
coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus gezongen.

Op de zondag dichtbij 31 oktober (hervormings
dag) worden voor de zegen in de morgendienst
de twee coupletten gezongen van het Lutherlied:
'Een vaste burcht is onze God' (gezang 96 uit de
hervormde bundel 1938) of een ander passend
lied. 

3.1.9  |  SACRAMENTEN
De sacramenten vormen een wezenlijk onderdeel
van de eredienst. De eigen predikant bedient
zoveel mogelijk de Heilige Doop en het Heilig
Avondmaal. Bij het laatste behoort ook de voor-
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bereiding en de dankzegging.

3.1.9.1  |  HEILIGE DOOP
De bediening van de Heilige Doop vindt in de regel
plaats op de eerste zondag van de oneven maan-
den.

De dopeling wordt de kerk binnengebracht
voordat de doopvragen worden gesteld en blijft
in de kerk tot het dankgebed (eventueel gecombi-
neerd met het gebed om de opening van het
woord) is uitgesproken.

Kinderen mogen op uitnodiging van de predikant
naar voren komen bij de Doop. Doel hiervan is om
kinderen meer te betrekken bij de betekenis van
de Doop en bij de bediening ervan. De kerkenraad
hecht er wel aan dat de bediening ordelijk ver-
loopt.

Na de dienst krijgt de gemeente gelegenheid met
een handdruk haar meeleven te tonen. De ouders
ontvangen ter herinnering aan de Doop een doop-
kaart en een ook passend geschenk.

3.1.9.2  |  HEILIG AVONDMAAL
Vier keer per jaar vindt in de morgendienst de
viering van het Heilig Avondmaal plaats. Tot de
Tafel van Heer worden de belijdende leden
genodigd. 

In de avonddienst vindt er een voortgezette
viering van het Heilig Avondmaal plaats. Dit voor
de gemeenteleden die ’s morgens niet in staat zijn
de viering bij te wonen. 

Tevens vindt in deze dienst de dankzegging plaats
voor het Heilig Avondmaal.

Op de zondag daaraan voorafgaand wordt er
voorbereiding gehouden. Dan wordt het  daarvoor
bestemde gedeelte van het avondmaalsformulier
gelezen. 

In de voorbereidingsweek wordt er een bezin-
ningsavond voor het Heilig Avondmaal gehouden.
Deze bezinningsavond wordt geleid door de
predikant.          

Ook wordt in deze week de mogelijkheid geboden
voor censura morum.

Bij de viering zingt de gemeente na de nodiging
een lied. Na de bediening van het Avondmaal
volgt een korte Schriftlezing gedaan en wordt een

lied gezongen. De Avondmaalscollecte is een
diaconale collecte met dezelfde bestemming als
de collecte in de dienst. 

3.1.10  |  KINDEREN IN DE EREDIENST
Om de week is er voor kinderen in de leeftijd van
4 t/m 8 jaar zondagsschool in De Bron.

De kinderen beginnen die zondag op de zondags-
school. Zij komen aan het eind van de dienst
(onder de collecte) naar de kerk. Zo worden zij
onderdeel van de dienst en krijgen zij ook de zegen
mee naar huis.

Op de zondagen waarop er geen zondagsschool is,
zal er in de dienst een kinderlied worden gezon-
gen. Dit gebeurt voorafgaand aan de preek, na het
moment dat de predikant de kinderen een korte
uitleg heeft gegeven over de inhoud van de preek.
Dit lied kan op de piano worden begeleid. De
kinderliederen worden gekozen uit een lijst die in
samenspraak met de zondagsschoolleiding is
opgesteld.

BIJZONDERE DIENSTEN

3.1.11  |  BELIJDENISDIENST
De dienst waarin de openbare geloofsbelijdenis
plaatsvindt, wordt bij voorkeur gehouden op
eerste Paasdag. Na het beantwoorden van de
belijdenisvragen, krijgt ieder lidmaat een Bijbel-
tekst mee. Deze tekst wordt in de regel onder
handoplegging uitgesproken, waarbij men knielt
op de knielbank. Na de dienst krijgt de gemeente
gelegenheid haar meeleven te tonen met een
handdruk. De kerkenraad geeft aan elke lidmaat
een kaart ter herinnering mee en een passend
boek als geschenk.

3.1.12  |  THEMADIENSTEN
Hieronder worden gerekend de diensten bij de
opening van het winterwerk, de dienst van Kerk
en School en het afscheid van de zondags-
school. Bij de opening van het winterwerk staat
een thema centraal, dat wordt aangereikt door
de HGJB. 

Naast deze diensten wordt sinds 2007 vier maal
per jaar een themadienst gehouden die vooral
gericht is op de jongeren en plaatsvindt in de
avonddienst. De themadiensten worden voor-
bereid door jongeren uit de gemeente in
samenwerking met de predikant of voorganger. In
deze diensten is ruimte voor het gebruik van
andere muziekinstrumenten.
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Op de eerste zondag van de maand oktober
wordt de dienst van Kerk en School gehouden. In
dit project werken de kerken van Schoonhoven en
Willige Langerak samen met de christelijke basis-
scholen in Schoonhoven. De predikant is bij de
voorbereidingen betrokken.

3.1.13  |  HERDENKEN VAN DE OVERLEDENEN
Het overlijden van een gemeentelid zal als
moment van gedachtenis plaatsvinden voor de
voorbede. Het moment van gedenken wordt bij de
afkondigingen vermeld.

De gedachtenis zal als volgt plaatsvinden; 
- De gemeente wordt verzocht te gaan staan
- Voorlezen van de naam
- Melding van tijdstip condoleren, 

herdenkingsdienst en begrafenis
- Zingen van een lied of psalm
- Daarna gaat de gemeente weer zitten en

vervolgens vindt de voorbede plaats

In de morgendienst op de laatste zondag van
het kerkelijke jaar (EEUWIGHEIDSZONDAG) worden
de overledenen uit onze gemeente herdacht.
Terwijl de gemeente staat, worden hun namen
voorgelezen en een moment stilte in acht ge-
nomen. De nabestaanden zullen hiervoor uitge-
nodigd worden.

3.1.14  |  HUWELIJKSDIENSTEN
Een dienst waarin het huwelijk tussen man en
vrouw wordt ingezegend, is een eredienst waarin
de ambten vertegenwoordigd behoren te zijn.

Aangezien een huwelijksdienst daarnaast ook
een familiekarakter draagt, is er ruimte om
suggesties te doen voor liederen, Schrift-
gedeelten en een doel voor de collecte. Naast de
Psalmen is er ruimte voor andere liederen en
gezangen. Dit gebeurt in overleg met de predikant.

Wanneer het bruidspaar een (diaconaal) collecte-
doel aandraagt, betreft dat bij voorkeur een kerke-
lijke organisatie. De helft van de opbrengst kan
voor dit doel bestemd worden, de andere helft
komt ten goede aan het college van kerkrent-
meesters. Als het bruidspaar geen suggesties heeft
in dezen, is de gehele opbrengst ten bate van het
college van kerkrentmeesters.

3.1.15  |  DIENSTEN MET VERSTANDELIJK
GEHANDICAPTEN

Eenmaal per twee jaar wordt er een dienst
gehouden in onze gemeente, die gericht is op onze
naaste met een verstandelijke beperking.

De datum van de dienst vindt plaats in overleg met
de regionale werkgroep “Op weg met de Ander”.

Om praktische redenen wordt deze dienst in de
middag gehouden en komt dan in plaats van de
avonddienst.

ANDERE SAMENKOMSTEN

3.2.1  |  KERSTAVONDDIENST
De zangdienstcommissie verzorgt op de avond
voor Kerst om 21:00 uur een kerstavond-
dienst van ongeveer een uur. Deze dienst is
geen ambtelijke dienst. In deze dienst staan het
samen zingen van kerstliederen en het luisteren
naar Gods Woord centraal. 

Gemeenteleden worden bij de uitvoering van deze
dienst ingeschakeld bij het samen zingen en musi-
ceren. De predikant verzorgt een korte meditatie.

Naast de vermelding van deze dienst in onze ker-
kelijke gemeente geven we ook in onze burgerlijke
gemeenten veel bekendheid aan deze dienst
omdat de kerstavonddienst een laagdrempelig
karakter heeft. 

3.2.2  |  STILLE WEEK
In de week voorafgaand aan Pasen, worden
naast de kerkdienst op Goede vrijdag, korte
samenkomsten gehouden op Witte Donderdag
en Stille Zaterdag. Laatstgenoemde diensten
worden voorbereid door gemeenteleden en heb-
ben een sober karakter.  

2.3  |  ROUWDIENSTEN
Zie hiervoor het hoofdstuk Pastoraat.

2.4  |  PARKDIENST
Eénmaal per jaar vindt er in het Springerpark in
Schoonhoven een interkerkelijke parkdienst
plaats. Ook onze gemeente zal hieraan deel gaan
nemen. De dienst wordt ’s middags gehouden en
komt op die dag in plaats van de avonddienst.



3.3  |  ORGANISATIE

3.3.1  |  VOORGANGERS
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de
invulling van de erediensten. De eigen predikant
neemt ongeveer 65 diensten per jaar voor zijn
rekening, waarvan 10 zogenaamde 'ruilbeurten'.
Gaat zoveel als mogelijk één keer per zondag voor.

Voor de overige diensten worden gastvoorgangers
gevraagd door een preekbeurtenvoorziener. De
oud-predikanten van de gemeente worden als
eerste benaderd om twee diensten voor hun reke-
ning te nemen. De kerkenraad stelt een lijst vast
met namen van eventuele gastpredikanten en
kandidaten. Het preekrooster wordt in de kerken-
raad besproken. 

3.3.2  |  AMBTSDRAGERS
In iedere dienst zijn minimaal twee ouderlingen,
één ouderling-kerkrentmeester en één diaken
aanwezig. Eén van de ouderlingen is de ouderling
van dienst, die het consistoriegebed voor en na de
dienst uitspreekt en de leiding van de dienst over-
draagt aan de voorganger. Hij licht de gastvoor-
ganger in over de orde van de dienst en eventuele
bijzonderheden. 

In geval van ziekte of afwezigheid van een voor-
ganger is de ouderling van dienst de eerst aange-
wezene om de kerkdienst te leiden. De andere
ouderling verzorgt de afkondigingen. 

De diaken(en) en de ouderling(en)-kerkrentmees-
ter(s) zamelen in de dienst de gaven in. De aan-
wezigheid van ambtsdragers wordt door middel
van een rooster geregeld.

3.3.3  |  LIEDERENBLAD | BEAMER | ORDE VAN DIENST
Een gastvoorgangers wordt in de week voordat
hij voorgaat benaderd; zo mogelijk via e-mail.
Hem wordt de de gang van zaken in de liturgie
meegedeeld en tevens verzocht om tijdig hun
orde van dienst door te geven. De liederen
zullen via de beamer worden geprojecteerd.
Ook zal daarop vermeld worden welke Schrift-
gedeelten er gelezen worden.

Bij bijzondere diensten (zoals doop-, belijdenis-
en huwelijksdienst) zal er ook een gedrukte
orde van dienst zijn.

3.3.4  |  ZANGDIENSTCOMMISSIE
De zangdienstcommissie bereidt de kerstavond-

dienst voor. Met betrekking tot de diensten op
de christelijke feestdagen adviseert de commissie
in de keuze van de liederen, verzorgt ze de opmaak
van de liturgie en vraagt ze gemeenteleden voor
muzikale ondersteuning.

Het werk van de commissie valt onder verant-
woordelijkheid van de kerkenraad en bestaat
uit gemeenteleden. Een lid van de kerkenraad
is adviserend aanwezig.

ORDE VAN DIENST

A   |  BEZINNING OVER DE LITURGIE
- Tot 2013 is de liturgie, met betrekking tot de in

2007 ingevoerde aanpassingen in de liturgie,
afgezien van de plaats van het stilgebed van de
predikant, ongemoeid gelaten.

- In 2012/2013 heeft evaluatie op de liturgie
plaatsgevonden. Tevens is er opnieuw een bezin-
ning op de liturgie geweest. De besluiten die de
uitkomst van deze bezinning zijn ingevoerd bij de
opening van het winterwerk in 2013.

B   |  DIENSTEN MET VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
- Aansluiting bij de vereniging “Op weg met de

Ander” heeft plaatsgevonden.

- Eenmaal per jaar vindt er een dienst plaats in
onze kerk. Deze dienst wordt geleid door onze
eigen predikant.

C   |  KIND IN DE KERK

- In de afgelopen jaren is er een kerkboekje
gekomen. Wekelijks wordt er een boekje gemaakt,
dat zoveel mogelijk aansluit bij de preek van die
morgen. Kinderen worden op deze wijze meer
betrokken bij de dienst.

- Voorafgaand aan de preek is er een kinder-
moment. De predikant vertelt dan op eenvoudige
wijze waar de preek die ochtend over gaat.

- Tijdens de liturgische bezinning is “Kind in de
kerk” ook een belangrijk onderwerp van gesprek
geweest. De uitkomsten zijn verwerkt in dit be-
leidsplan.
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Bezoek ook de volgende websites voor verdere
informatie over genoemde onderwerpen:

• www.dienstboek.nl
• www.herzienestatenvertaling.nl
• www.hsvvoorjongeren.nl
• www.nbv.nl
• www.psalmboek.nl
• www.eennieuwliedboek.nl
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A  |  Nieuw Liedboek
• In mei 2013 is het Liedboek ‘Zingen en bidden in

huis en kerk’ gepresenteerd. De kerkenraad heeft de
intentie uitgesproken dit liedboek in de eredienst te
gaan gebruiken. Een definitief oordeel over de bruik-
baarheid van dit liedboek voor onze gemeente kan
pas worden gegeven nadat we ervaren hebben hoe
deze bundel functioneert in de liturgie.

B  |  Parkdienst
• De afgelopen jaren vindt er in een interkerkelijke

dienst plaats in het park van Schoonhoven. Als
gemeente van Willige Langerak willen we ook hier-
aan onze medewerking gaan verlenen. In 2013 zal
hiermee worden gestart.

C  |  Liturgische Bezinning
• In 2006 en 2013 heeft een liturgische bezinning

plaatsgevonden. Dit heeft beide keren geleid tot een
aantal aanpassingen in de liturgie. 

• Evaluatie en eventuele aanpassing met betrekking
tot de liturgie zal een continu punt van aandacht zijn
voor de kerkenraad. 

D  |  Paas- en Pinksterappel
• Tot en met 2013 werd er op tweede Paas- en

Pinksterdag respectievelijk een paas- en pinkster-
appèl gehouden in gebouw ‘De Bron’. Met deze
ontmoetingen boden we de mogelijkheid om naast
de erediensten ook op een andere wijze als
gemeente bij elkaar te komen. De appèls hadden
een laagdrempelig karakter. Door gebrek aan de
benodigde organiserende gemeenteleden is be-
sloten, om met ingang van 2014, te stoppen met
deze bijeenkomsten.

NIEUWE
BELEIDSVOORNEMENS 

2014 - 2018

D   |  STILLE WEEK
- Sinds een aantal jaren worden in de week voor-

afgaand aan Pasen bezinningsbijeenkomsten
georganiseerd. Deze vinden plaats op Witte
Donderdag en Stille Zaterdag.

E   |  LIEDERENBLAD
- In 2009 heeft geen specifieke evaluatie plaats-

gevonden met betrekking tot praktische en finan-

ciële voordelen dan wel nadelen van het liederen-
blad. 

- Bij de bezinning in 2013 is de evaluatie mee-
genomen. Hierbij is besloten tot het gebruik van
de beamer en het nieuwe liedboek.
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4.0 |  DOELSTELLING
Het pastoraat heeft als doel het omzien
naar gemeenteleden op hun levens- en
geloofsweg. In het (geloofs)gesprek luiste-
ren we aan de ene kant naar elkaar, aan de
andere kant proberen we samen te luis-
teren naar de stem van God.

4.1 |  BELEIDSBESCHRIJVING
Uitgangspunt bij het pastorale bezoek is de
relatie die Christus met zijn gemeente heeft.
We hopen en bidden dat Hijzelf, mede door
het werk van ouderlingen, zorg wil dragen
voor zijn gemeente. 

Bij het bezoekwerk worden de ouderlingen
bijgestaan door bezoekbroeders en -zus-
ters die zich samen met de ouderlingen
hebben verplicht tot geheimhouding over
wat hen bij bezoeken ter ore komt. Het con-
sistorie is verantwoordelijk voor het bezoek-
werk. 

Het pastorale gesprek is een van de
manieren waarop we als gemeente de
onderlinge band concreet gestalte te geven.
We zijn als gemeente betrokken op dat wat
zich de op levens- en de geloofsweg van
broeders en zusters aandient. 

Tegelijk proberen we te luisteren naar dat
wat God ons in de concrete situatie waarin
wij ons bevinden te zeggen heeft. Dat houdt
onder andere in dat we tijdens het gesprek
een stukje lezen uit de Bijbel en in antwoord
daarop samen bidden. 

We geloven dat Hij als onzichtbare derde
partij aanwezig is in het gesprek. Tijdens het
bezoek zou het onder andere kunnen gaan
over de verhouding tot het gemeenteleven,
de vraag hoe men de kerkdienst beleeft en
de vraag wie de God voor ons is.

4.2  |  AFSPRAKEN MET BETREKKING 
TOT HET PASTORAAT

4.2.1  |  HUISBEZOEK
Elke ouderling draagt zorg voor het bezoek-
werk in de eigen sectie. De gemeenteleden
worden in de regel eenmaal per twee jaar
bezocht. In geval van bijzondere omstan-
digheden bezoekt hij frequenter. 

De ouderling gaat alleen of samen met een
bezoekbroeder of -zuster op bezoek. 

Een van de ouderlingen heeft als bijzondere
opdracht het pastoraat te verzorgen aan
jeugd en jongeren in de gemeente. De
predikant draagt in het bijzonder zorg voor
(crisis)pastoraat en het pastoraat aan
ouderen (VANAf +/- 75 JAAR).

4.2.2  |  RAPPORTAGE PASTORALE BEZOEKEN
Afgelegde bezoeken worden geregistreerd
in het ledenregistratiesysteem van de PKN
(LRP) zodat we een overzicht krijgen van de
frequentie waarmee bezoeken worden
afgelegd. 

Tijdens de consistorievergaderingen wisse-
len predikant en sectieouderlingen bezoek-
data en andere zaken uit, die de geheim-
houdingsplicht niet raken. 

Ook knelpunten worden besproken in de
consistorievergadering, als het bezoekwerk
aan de orde komt of in een persoonlijk
gesprek tussen predikant en ouderling. Het
consistorie brengt daarnaast (en rekening-
houdend met de geheimhoudingsplicht)
verslag van de werkzaamheden uit in de
kerkenraad.



4.2.3  |  PASTORAAT RONDOM HET HUWELIJK
In onze gemeente wordt alleen het huwelijk
tussen man en vrouw ingezegend.  

Verzoeken om inzegening van het huwelijk
worden ingediend bij de predikant, of in vacante
perioden bij de scriba. 

Bij een aanvraag van een huwelijksbevestiging
door hen die niet tot onze gemeente behoren,
zal er altijd overleg zijn met de kerkelijke
gemeente, waartoe de betrokkenen behoren.

Wanneer ongehuwd samenwonenden in het
huwelijk willen treden en daarbij een huwelijks-
inzegening wensen, zal er een gesprek met de
predikant plaatsvinden, waarin het zal gaan over
de waarde van het huwelijk. Na overleg met het
consistorie zal er al dan niet worden overgegaan
tot inzegening. (ZIE VERDER HIEROVER PAGINA 49)

4.2.4   |  PASTORAAT ROND DE HEILIGE DOOP
Pastoraal wordt er meegeleefd bij geboorte en
adoptie. Nadat de ouders de kerkenraad in
kennis hebben gesteld van de geboorte of de
adoptie, vindt een huisbezoek plaats door de
predikant. Daarin zal in elk geval ook de vraag
gesteld worden of de ouders hun kind willen
laten dopen.

De kerkenraad kiest principieel voor de lijn van
de kinderdoop. Ouders die graag willen dat hun
kind gedoopt wordt, hebben voorafgaande aan
de doopdienst een gesprek met de predikant en
een ouderling. 

In het gesprek zal over de achtergrond en de
inhoud van de doop gesproken worden evenals
over de consequenties van de doop van het kind. 

In elk geval één van de ouders (Of VERZORGERS) die
hun kind(eren) willen laten dopen, dient mee-
levend doop- of belijdend lid van de gemeente te
zijn.

4.2.5   |  PASTORAAT EN MEELEVEN BIJ JUBILIA,
VERJAARDAGEN EN ZIEKTE

Bij feestelijke gebeurtenissen als huwelijksjubilea
en verjaardagen wordt meegeleefd conform de
richtlijn die hiervoor opgesteld is. (ZIE BIJLAGEN

PAGINA 54-57) Bij ziekte is pastoraat van belang,
evenals bij het overlijden van familieleden. Ook
hierin wordt de richtlijn gevolgd.

4.2.6   |  PASTORAAT ROND OVERLIJDEN, BEGRAFENIS
EN ROUW

Bij het overlijden van een gemeentelid en nadat
de predikant daarvan in kennis is gesteld, wordt
er door de predikant, de kerkenraad en de
gemeente meegeleefd met de nabestaanden. 

Hiervoor wordt de richtlijn gevolgd. De predikant
overlegt - indien hij hiervoor gevraagd wordt -
met de familie over de invulling van de rouw-
dienst. 

Ook na de begrafenis blijven de predikant en de
sectieouderling hun betrokkenheid tonen aan de
nabestaanden.

4.3  |  PASTORAAT ROND NIEUW 
INGEKOMENEN

4.3.1   |  NIEUWE LEDEN BINNEN DE GRENZEN
Wanneer er nieuwe leden binnen de grenzen van
onze gemeente zijn komen wonen, legt een lid
van de welkomstcommissie contact en verstrekt
de nodige informatie. Hierin wordt de richtlijn
gevolgd.

4.3.2   |  PASTORAAT EN BELEID ROND VOORKEURS-
LIDMAATSCHAP EN GASTEN

De kerkorde biedt de mogelijkheid om lid te
worden van een gemeente in de PKN waar men
geografisch gezien niet toe behoort. 

Leden die naar onze gemeente overgeschreven
worden in het kader van het voorkeurlidmaat-
schap, worden vermeld in Kerkklanken. Zo
worden zij in onze gemeente van harte welkom
geheten. 

Voorkeurleden hebben dezelfde rechten en
plichten als geografische leden. Bij een aanvraag
tot voorkeurlidmaatschap wordt de richtlijn
gevolgd.

4.3.3   |  GASTEN
Gezinnen of personen die met onze gemeente
mee willen leven, maar niet perforeren, heten
we eveneens van harte welkom. 

Zij dienen wel zelf hun eigen kerkenraad in te
lichten omtrent deze keuze. Vervolgens worden
zij bezocht door de scriba.
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Die licht toe dat gasten dezelfde rechten en
plichten hebben als geografische- en geper-
foreerde leden, behalve het actieve en het
passieve kiesrecht. Dat heeft men alleen in de
geografische gemeente.

4.3.4   |  KENNISMAKINGS- EN INFORMATIEAVOND
Een keer per twee jaar wordt een kennismakings-
en informatieavond gehouden voor nieuw inge-
komenen. Op deze avond, waarbij iedereen van
harte welkom is, wordt verteld over de gemeente
en wordt het kerkgebouw bezichtigd. 

De betreffende gemeenteleden en gasten wor-
den hiervoor persoonlijk schriftelijk uitgenodigd.
De avond wordt georganiseerd door het
consistorie.

4.4  |  BEZOEKCOMMISSIE
De bezoekcommissie bezoekt gemeenteleden, in
het bijzonder hen die weduwe of weduwnaar zijn
en hen die ouder zijn dan 75 jaar. Hierin wordt
de richtlijn gevolgd.

De leden van de commissie dragen zorg voor
een goede communicatie met de predikant en de
betreffende sectieouderling.

Jaarlijks komt de commissie bij elkaar om het
werk te evalueren en te continueren en om het
adressenbestand van de doelgroep bij te houden.
De predikant en een ouderling adviseren de
commissie.

4.5  |  MARANATHA
Eenmaal per veertien dagen, op dinsdagavond,
verzorgt een groep gemeenteleden via Radio
Zilverstad een radio-uitzending van 20:00 – 21:00
uur: het programma Maranatha. De uitzending
wordt gevuld met geestelijke liederen, afge-
wisseld door meditatieve momenten.

A   |  HUWELIJK, SAMENWONEN EN KINDEREN
- Het consistorie heeft zich bezonnen op vragen

rond huwelijk, samenwonen en kinderen. Het
resultaat van deze bezinning is vastgelegd in een
document dat u kunt vinden in de bijlagen. We
hopen hier snel een gemeenteavond over te
kunnen beleggen. (ZIE OOK PAGINA 49-51)

B   |  CREMATIE
- Het consistorie en de kerkenraad hebben zich

bezonnen op de vraag hoe wij ons als kerk ver-
houden tot crematie. De gemeente is hierbij
betrokken door middel van een gemeenteavond.
Het resultaat van deze bezinning is vastgelegd in
een document dat u kunt vinden in de bijlagen.
(ZIE PAGINA 49)

C   |  PASTORAAT ROND HOMOSEXUALITEIT, 
ZIEKENZALVING EN GEBEDSGENEZING

- Het consistorie is niet toegekomen aan een be-
zinning op deze onderwerpen. We nemen de
bezinning op deze onderwerpen daarom mee in
onze nieuwe beleidsvoornemens.

EVALUATIE 
BELEIDSVOORNEMENS
2009 - 2013
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Bezoek ook de volgende websites voor verdere
informatie over genoemde onderwerpen:
• www.pkn.nl
• www.rtvzilverstad.nl

A   |  Bezinning
Het consistorie neemt zich voor zich te bezinnen op
homoseksualiteit en ziekenzalving. na de bezinning
stuurt het consistorie een notitie naar de kerken-
raad en wordt de notitie in het geheel van de ker-
kenraad besproken omdat de kerkenraad als
geheel verantwoordelijk is voor het beleid. 

• HOMOSEXUALITEIT
Bij de bezinning op het thema homoseksualiteit zal
het onder andere gaan over de volgende vragen:
hoe wordt homoseksualiteit en het uitkomen daar-
voor pastoraal begeleid? Welke plaats hebben
homoseksuelen in de gemeente?

• ZIEKEnZALVInG
Bij de bezinning op het thema ziekenzalving zal het
onder andere gaan over de volgende vragen: hoe
denken we over ziekenzalving en het vaak daaraan
gekoppelde thema gebedsgenezing. Willen we hier
een rol in spelen? Zo ja, welke, zo nee, waarom
niet?

B   |  Toerusting
naast bezinning op onderwerpen willen we ons als
consistorie ook bezinnen op het pastorale gesprek.
Het huisbezoek is een kernactiviteit van het consi-
storie en mag daarom niet op de automatische
piloot worden afgelegd. 

Het gaat erom dat we ons bewust zijn van dat wat
we aan het doen zijn als we bezoeken brengen. Bij
de bezinning op dit onderwerp zal het onder andere
gaan over de volgende vragen: hoe ben je als
bezoeker maximaal beschikbaar voor degenen die
je bezoekt? Hoe voorkom je een oppervlakkig
gesprek over koetjes en kalfjes? Hoe ontstaat een
gesprek met diepgang? Hoe breng je de Schrift ter
sprake? 

Op deze vragen willen wij ons structureel bezinnen
in de consistorievergaderingen, samen met bezoek-
broeders en -zusters. 
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5.0  |  DOELSTELLING
Het doel van activiteiten in het kader van
vorming en toerusting voor de gemeente is
om gezamenlijk gemeente van Christus te
zijn, en persoonlijk als christen midden in
deze wereld te staan.

5.1  |  BELEIDSBESCHRIJVING
Vorming en toerusting krijgt in onze
gemeente op verschillende manieren ge-
stalte. De daarop betrekking hebbende
activiteiten zijn:
- 1. Catechese
- 2. Bijbelstudies
- 3. Gemeenteavonden
- 4. Wijk Contact Avonden (WCA)

De commissie vorming en toerusting is een
denktank die zich bezint op de lange termijn
vragen die raken aan vorming en toerusting.
De praktische uitwerking van de plannen
ligt vaak bij het jeugdwerk of de evange-
lisatiecommissie.

5.2  |  CATECHESE

5.2.1  |  JONGERENCATECHESE
De doelstelling van de jongerencatechese
is het introduceren van en het vertrouwd
maken met de bronnen en de kernbegrip-
pen van het geloof, zodat de catechisanten
zich die eigen kunnen maken en leren leven
uit Gods beloften en naar Zijn geboden.

De jongerencatechese is verdeeld in een
aantal leeftijdsgroepen, waarin op de leef-
tijd toegespitst catechesemateriaal ‘follow
Me’ en ’follow Me Next’ (HGJB) behandeld
wordt. Daarnaast maken we gebruik van
materiaal van Denkstof (EO).

5.2.2  |  BELIJDENISCATECHESE
De belijdeniscatechese beoogt de catechi-
santen voor te bereiden op het doen van

openbare geloofsbelijdenis. Hoewel de be-
lijdeniscatechese qua inhoud aansluit bij de
jongerencatechese, is ze niet tot een be-
paalde leeftijdsgroep beperkt.

5.2.3  |  DOOP- EN OPVOEDINGSCATECHESE
Echtparen die een kind gekregen hebben en
hun kind willen laten dopen, nemen deel
aan de doopcatechese. Daarnaast worden
er avonden georganiseerd over de ver-
schillende onderdelen van een christelijke
opvoeding: de waarde van de kinderdoop,
vragen die spelen bij de opvoeding, het be-
lang van het bijbellezen en het gebed, en
het hebben van gesprekken over het geloof
met het kind.

5.3  |  BIJBELSTUDIES

5.3.1  | BIJBELKRINGEN EN GROEIGROEPEN
In onze gemeente functioneren een bijbel-
gesprekskring, een bijbelthemakring en
enkele groeigroepen. Daarbij gaat het om
verdieping van, de kennis van en inzicht in
de Bijbel. Daarnaast is er ook gelegenheid
voor het gesprek tussen gemeenteleden
over wezenlijke geloofszaken.

5.3.2  |  VROUWEN ONTMOETINGS MORGENS
Het doel van deze laagdrempelige bijeen-
komsten is de onderlinge ontmoeting van
vrouwen uit onze gemeente rondom een
bijbelstudie en het gesprek daarover. Verder
is er gelegenheid voor het samen zingen, en
zijn er ook leuke creatieve momenten.

5.4 |  GEMEENTEAVONDEN
De kerkenraad organiseert per jaar ten-
minste drie gemeenteavonden. Daarbij gaat
het om de toerusting van de gemeente,
door de behandeling van een onderwerp,
dat voor de opbouw van de gemeente
belangrijk is. (leesavonden van het nbg,

VORMING & TOERUSTING
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avonden over een onderwerp, avonden over de
kerkenraadsbesluiten en kerkenraadsstukken). 

Daarnaast is er ook gelegenheid voor onderlinge
ontmoeting en voor het stellen van vragen aan de
kerkenraad.

5.5 |  WIJK CONTACT AVONDEN (WCA)
De wijkcontactavonden worden georganiseerd in
samenwerking met de evangelisatiecommissie.
Deze avonden zijn inmiddels deel uit gaan maken
van de gemeentepraktijk. Alle ingeschreven ge-
meenteleden van enkele straten worden uitge-
nodigd en komen bij elkaar in het huis van een
gemeentelid. Vanuit een bijbelgedeelte wordt er
aandacht besteed aan verschillende aspecten van
het gemeentezijn. Doel van deze avonden is ver-
sterking van het besef van gemeentezijn en
contact met rand- en buitenkerkelijken. Het voor-
nemen is de Wijk Contact Avonden om de twee
jaar te organiseren.

A. COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING
- De commissie vorming en toerusting is inmiddels

gevormd. Zij heeft zich met resultaat bezonnen op
de Wijk Contact Avond. Daarnaast is er een
nieuwe methode voor de catechese ingevoerd.

B. GEMEENTEAVONDEN
- Er zijn na het verschijnen van het vorige beleids-

plan verschillende gemeenteavonden georgani-
seerd (leesavonden van het nbg, avonden over
een onderwerp, avonden over kerkenraads-
besluiten en kerkenraadsstukken).

C. WIJK CONTACT AVONDEN
- Inmiddels zijn er al een paar seizoenen wijkcon-

tactavonden (WCA) georganiseerd. De concrete
uitwerking is anders geweest dan in het oor-
spronkelijke plan beschreven. Zo is het idee van
een contactpersoon per wijk niet in iedere wijk
ook daadwerkelijk van de grond gekomen. Vraag
is hoe we verder willen gaan. Ieder jaar een wijk-
contactavond lijkt teveel gevraagd. Om de twee
jaar lijkt momenteel haalbaar.

A   |  Bezinning en Geloofsopvoeding
• Als commissie Vorming en Toerusting hebben we de

indruk dat er behoefte aan en noodzaak is tot het
opfrissen van de meest basale aspecten van het
christelijk geloof. 

Daarbij denken we in de eerste plaats aan het geloof
als een vorm van kennis. Geloofskennis zou je
kunnen vergelijken met de botten van een lichaam.
Zonder die botten zakt het lichaam in elkaar. 

Geloofskennis is dus van levensbelang. Jezus zegt
dat we er niet alleen toe geroepen zijn God lief te
hebben met ons hart en met onze ziel. Hij zegt dat
wij Hem ook hebben lief te hebben met heel ons
verstand (MARCUS 12:30). Dit is ook van belang met
het oog op het geloofsgesprek met kinderen en rand-
of buitenkerkelijken. Als we zelf niet meer weten wat
we geloven kunnen we het geloof ook niet meer
overdragen aan anderen. 

• Bij het opfrissen van de meest basale aspecten van
het christelijk geloof denken we in de tweede plaats
echter ook aan de manier waarop het geloof vorm
krijgt in het dagelijks leven. 

Het is helemaal nog niet zo lang geleden dat het
geloof vorm kreeg door middel van tradities en
gebruiken. Veel van die tradities en gebruiken zijn
afgeschaft zonder dat er daarvoor iets in de plaats
kwam. 

Belangrijke vraag voor dit moment is dan ook hoe
christelijk leven er vandaag de dag uit zou kunnen
zien. Het geloof is niet alleen een gevoel, het is ook
niet alleen iets van het verstand, het dient ook

EVALUATIE 
BELEIDSVOORNEMENS
2009 - 2013
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gestalte te krijgen in het leven. Jezus heeft
gezegd dat je zijn woorden niet alleen moet
horen maar ook moet doen (MATH. 7:24).

• We nemen ons daarom voor de komende periode
de meest basale aspecten van het christelijk
geloof in leer en leven op te frissen. 

Concreet zal het onder andere gaan om avond-
diensten waarin de meest basale aspecten van
het christelijk geloof voor het voetlicht gehaald
zullen worden aan de hand van de apostolische
geloofsbelijdenis. 

Daarnaast de bijbelthemakring een plaats zijn
waar we vanuit Schrift en Traditie nadenken over
kernvragen van het christelijk geloof. 

Tenslotte zullen er gemeenteavonden worden
georganiseerd waarin we zoeken naar een
antwoord op de vraag hoe christelijk leven eruit
ziet. Te denken valt aan thema’s als geloofs-
opvoeding, vergeving, de zondag, gebed, bijbel-
lezen, huisgodsdienst, etc. De bedoeling is
gemeenteleden ook bij de voorbereiding van
deze avonden te betrekken. 

Bezoek ook de volgende websites voor verdere
informatie over genoemde onderwerpen:
• www.hgjb.nl
• www.nbg.nl
• www.eo.nl/denkstof
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HGWL  |  Jeugdwerk  |   Hoe geven we onze kinderen het Evangelie mee?
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6.0  |  DOELSTELLING
Het jeugdwerk in Willige Langerak wordt
gedragen door een actieve en enthou-
siaste groep gemeenteleden. Zij zien het
als hun taak kinderen en jongeren ver-
trouwd te maken met het evangelie van
Jezus Christus. 

In de periode 2014-2018 wil Willige
Langerak verder investeren in haar kin-
deren en jeugd. We willen dit doen
vanuit de gedachte en overtuiging dat
kinder- en jeugdwerk draait om het ver-
kondigen van het evangelie. 

De vraag is wat wij onze kinderen en
jeugd willen meegeven en hoe we ze dat
meegeven (INHOUD EN VORM). 

6.1  |  BELEIDSBESCHRIJVING

6.2  |  VISIE OP HET JEUGDWERK
We willen werken vanuit een duidelijke visie
op ons kinder- en jeugdwerk. 

Die visie luidt als volgt:
- We willen voor kinderen en jeugd een

plek bieden waar zij mogen leren
geloven in het evangelie.

- We willen voor kinderen en jeugd
een plek bieden waar zij zich ver-
trouwd voelen en relaties kunnen
opbouwen.

- We willen voor kinderen- en jeugd een
plek bieden die vormend is en hen
helpt een betekenisvolle plek in de
samenleving in te nemen.

6.3 |  JEUDGRAAD

6.3.1  |  VERANTWOORDING
De kerkenraad heeft er voor gekozen een
ouderling verantwoordelijk te maken voor

het jeugdwerk. Op deze manier wordt het
belang van het werk voor de jeugd bena-
drukt en is er een directe lijn naar de
kerkenraad. 

De jeugdouderling geeft in de kerkenraad
stem aan de ontwikkelingen met betrekking
tot de jeugd in onze gemeente. Tot zijn
takenpakket behoren onder andere het
vormgeven aan doelstellingen m.b.t het
jeugdwerk, het terugkoppelen van ontwik-
kelingen in de kerkenraad en het voorzitten
van de jeugdraad. De kerkenraad is eind-
verantwoordelijk voor de bezetting van de
clubs. 

De jeugdouderling werkt nauw samen met
de jeugdcoördinator. Deze pakt de prak-
tische kant van het jeugdwerk op; coör-
dineert van activiteiten, denkt mee in de
bezetting van de diverse clubs en is
vraagbaak voor de leiding. Ook maakt zij
deel uit van de themadienstcommissie.

6.3.2  |  SAMENSTELLING
De jeugdraad is het formele cement tussen
alle activiteiten voor de jeugd. In de jeugd-
raad zijn de zondagschool, clubs, jeugd-
vereniging en follow Me vertegenwoordigd.
Ook de jeugdcoördinator is aanwezig. 

6.3.3  |  TAKEN
De jeugdraad heeft tot taak de voorge-
nomen doelstellingen te bereiken. In de
jeugdraad vindt afstemming plaats over
relevante activiteiten (BIJV. DE OPENING VAN HET

WINTERWERK EN EEN DIACONAAL PROJECT) en de
gang van zaken rondom het jeugdwerk.
Tevens is er ruimte om ervaringen en knel-
punten te delen met elkaar. 

6.3.4  |  ZONDAGSSCHOOL
De zondagschool (4-8 jarigen) vindt een-
maal in de veertien dagen tijdens de
morgendienst plaats. Het programma
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bestaat uit het vertellen van een Bijbelverhaal,
het samen zingen en het maken werkjes.

6.3.5  |  CLUB JONG LEVEN 5/6
|  CLUB JONG LEVEN 7/8

Op beide clubs (8-10 en 10-12 jarigen) wordt
altijd met de kinderen gesproken over een
Bijbelgedeelte. Hierbij wordt doorgaans gebruik
gemaakt van materialen die door de HGJB
worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld: Bouw-
steen/Bouwstof. 

Het tweede gedeelte van de avond wordt met de
kinderen iets creatiefs gedaan.

6.3.6  |  12+ CLUB
De avonden van de 12+ club (12-16 jarigen)
wordt iets anders ingedeeld dan de ‘Jong Leven’-
clubs. 

Omdat de jongeren doorgaans de catechese-
lessen volgen, ligt de nadruk van de avonden op
ontspanning. Door de leiding wordt voor het
gehele seizoen een programma samengesteld.

6.3.7  |  CATECHESE; FOLLOW ME (NEXT)
follow Me is bedoeld voor jongeren van twaalf 
tot en met vijftien jaar oud.

follow Me Next is bedoeld voor jongeren van
zestien jaar en ouder.

6.4 |  JEUGDWERK (OVERIG)

6.4.1 |  JEUGDWERK 16+

Jongeren in onze gemeente vanaf 16 jaar worden
uitgenodigd door de jeugdvereniging van de
gemeente Schoonhoven. Twee mensen uit onze
gemeente maken deel uit van de leiding van de
jeugdvereniging. Wij stimuleren jongeren om de
jeugdvereniging te bezoeken.

6.4.2 |  YOUTH ALPHA
Dit is een gezamenlijk initiatief van Schoonhoven
en Willige Langerak voor jongeren die meer
willen weten over het geloof. De jongeren komen
op vrijdagavond bij elkaar.

A. Het beleid zoals beschreven in het beleids-
plan 2009-2013 is gedeeltelijk uitgevoerd.

B. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden over het
jeugdwerk tussen kerkenraad en jeugdwerk-
coördinator. 

C. Aan de toerusting van de clubleiding en de vorm-
geving van pastoraat onder jongeren is aandacht
besteed met behulp van de HGJB.

D. Zowel Amigo’s als Alpha Life zijn beëindigd om
uiteenlopende redenen. Er wordt, met name
rond Amigo’s, nagedacht over een alternatief.

EVALUATIE 
BELEIDSVOORNEMENS
2009 - 2013
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Bezoek ook de volgende websites voor verdere
informatie over genoemde onderwerpen:
• www.hgjb.nl
• www.youthalpha.nl
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Bezinning
Binnen de genoemde visie en doelstelling willen we het
kinder- en jeugdwerk voornamelijk verdiepen en in het
volgende investeren:

Opening nieuwe seizoen en toerusting
• Elk seizoen wordt geopend met een gezamenlijke

aftrap waarin een afvaardiging aanwezig is van de
leiding van de zondagschool, clubs, catechisatie en
Follow-Me (nEXT). Via deze opening willen we twee
zaken realiseren:

1. Vormgeven aan vorming en toerusting van alle
leiding (BIJV. OVER HET In GESPREK GAAn OVER

HET EVAnGELIE)

2. De onderlinge band tussen de leiding van de
diverse clubs en activiteiten verbeteren en
daarmee de samenhang in het jeugdwerk.

Uitbreiding Jeugdraad
• De jeugdraad zal structureel worden uitgebreid met

de leiding van de Jeugdvereniging en Follow Me
(nEXT). Op deze manier wordt het werk voor de
jeugd in de volle breedte besproken, zijn we in staat
ervaringen uit te wisselen en houden we zicht op
kinderen en jongeren die afhaken bij het kinder- en
jeugdwerk.

Verdieping Jeugdraad
• We willen tijdens de jeugdraad reflecteren op de

wijze waarop wij onze clubs, zondagschool, jeugd-
vereniging en catechisatie invulling geven.

• Mogelijke onderwerpen:
- Hoe gaat het methodisch (materialen, opbouw)? 
- Hebben we ergens hulp bij nodig?

Jaardoelstelling
• Wellicht wordt er gewerkt met een jaardoelstelling.

De toegevoegde waarde moet nog bepaald worden.
Dit kan een inhoudelijke doelstelling zijn (BIJVOOR-
BEELD: EEn THEMA OF PROJECT), maar ook een
organisatie-doelstelling (BIJVOORBEELD: AnDERE

MATERIALEn GEBRUIKEn OF BIJVOORBEELD MEER DIDAC-
TISCHE VERDIEPInG). 

Contact met kinderen, jeugd en leiding
• De jeugd-coördinator en/of jeugdouderling bezoe-

ken elk jaar de diverse activiteiten en groepen om
zo voeling te hebben en te houden met de leiding
en kinderen/jeugd. 

Jeugdpastoraat
• De jeugdouderling zal in overleg met de kerkenraad

nadere invulling geven aan het thema jeugd-
pastoraat. 

Vervolg Amigo’s, Alpha Life en Youth Alpha
• We denken na over eventuele alternatieven voor

Amigo’s en Alpha Life zodat jongeren op enige
manier betrokken blijven op het geloof en kerk. We
willen het contact tussen Youth Alpha en onze
gemeente versterken.

Filmavonden
• Er wordt gestart met filmavonden. Deze avonden

bieden de gelegenheid om met jeugd (LEEFTIJD 16+)
aan de hand van passende films in gesprek te gaan
over geloofsthema’s. 

NIEUWE
BELEIDSVOORNEMENS 

2014 - 2018
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HGWL  |  Diaconie  |   Hulp bieden aan allen die het nodig hebben.
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7.0  |  DOELSTELLING
Het doel van het diaconale werk kan
worden samengevat als: het leveren van
een bijdrage aan het welzijn van de (wereld)
samenleving, het bestrijden van armoede
en onrecht en het dragen van zorg voor
personen en groepen in acute nood-
situaties. 

Diaconaat is kerkelijk werk en wordt in de
kerkorde geschetst als de roeping van de
gemeente tot de dienst van barmhartigheid
en gerechtigheid vanuit het geloof in de
Heere Jezus Christus.

7.1  |  BELEIDSBESCHRIJVING
Het werk van de diaconie richt zich op hulp
en ondersteuning van gemeenteleden en
noodlijdenden in de breedte van de samen-
leving dichtbij en ver weg. De Heere Jezus
Christus is voor deze dienst de basis en het
voorbeeld. 

De gemeenteleden worden gewezen op,
gestimuleerd tot en geholpen bij het uit-
voeren van hun diaconale roeping.

7.2 |  ALGEMEEN
Diaconaat is die kant van geloven en kerk-
zijn die zich onbaatzuchtig inzet voor de
naaste. 

Dat gebeurt op minstens drie manieren:
1. Door voor mensen te zorgen die zich-

zelf niet kunnen verzorgen.
2. Door hen in solidariteit nabij te zijn.
3. En door hun bondgenoot te zijn in hun

strijd of verzet tegen kwaad en on-
recht.

Bij aanvraag van financiële steun wordt ook
gekeken wat de burgerlijke gemeente kan
doen in het kader van de WMO (WET

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING). 

7.3  |  FINANCIËN
De wekelijkse collecten vormen de belang-
rijkste en vaste bron van inkomsten voor de
diaconie. 

Andere bronnen van inkomsten zijn giften,
legaten en de opbrengst uit vermogen.

Het college van diakenen heeft de taak
verantwoordelijk om te gaan met de
financiële middelen.

7.3.1  |  COLLECTEN
Samen met het college van kerkrent-
meesters wordt jaarlijks een collecterooster
opgesteld. Er wordt uitgegaan van een gelijk
aantal collecten voor de diaconale doelen
en voor kerkdoelen.

Diaconale doelen zijn:
- Diaconaat in de kerk (INDIVIDUELE HULP

AAN GEMEENTELEDEN) 
- Diaconaat vanuit de kerk, in de buurt,

zoals: armoedebestrijding via de     
voedselbank en het herkennen van     
armoede

- Diaconaat vanuit de kerk ver weg 
(HULPORGANISATIES)

- Diaconaat algemeen (NOODHULP)

Naast deze diaconale doelen zamelt de
diaconie ook geld in voor:
- Evangelisatie 
- Studiefonds voor aanstaande      

predikanten 

7.3.2  |  PROJECTEN
Ieder jaar wordt er een aantal projecten
ondersteund door onze gemeente, zoals
projecten van:
- GZB
- IZB
- ZOA
- Werelddiaconaat ’Luisterend Dienen’

DIACONIE
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Projecten waarbij gemeenteleden direct
betrokken zijn.

Om de betrokkenheid van de gemeente hierbij te
vergroten geven we in KerkKlanken gerichte
informatie over het project. Dit kan ondersteund
worden met folderinformatie. 

Bij de afkondiging van de collecte in de dienst
wordt door de ouderling van dienst gebruik
gemaakt van informatie die de diakenen
verstrekken. 

Deze informatie kan ook door de predikant
gebruikt worden in de voorbede voor deze
projecten.

Eenmaal per twee jaar wordt er in samenwerking
met de jeugdclubs gewerkt aan een speciaal
project, waarbij zoveel mogelijk de gehele
gemeente is betrokken.

7.3.3  |  VERJAARDAGSFONDS
Iedere jarige in de gemeente ontvangt een
felicitatie. Gemeenteleden ouder dan 16 jaar
ontvangen daarbij een verzoek om een bijdrage
aan de kerk te geven. De opbrengst komt ten
goede aan het op de kaart aangegeven diaconale
doel.

7.4  |  BETROKKENHEID EN ONDERSTEUNING

7.4.1  |  BLOEMENGROET
Elke zondag gaat er een bloemengroet, als groet
en als teken van verbondenheid, namens de
gemeente naar een van onze gemeenteleden. 

Het betreft hier zwaardere en langdurige ziekte-
gevallen, geboortes, verjaardagen 90+ en
huwelijksjubilea. Iedere week zorgt een ge-
meentelid voor een mooi boeket. Op zondag-
morgen staat dit boeket voorin de kerk en na de
dienst worden deze bloemen bezorgd bij één van
de leden van onze gemeente.

7.4.2  |  KERKTELEFOON
De opbrengst is in het 1e en 3e kwartaal bestemd
voor de diaconie en in het 2e en 4e kwartaal voor
een doel van het College van Kerkrentmeesters
(CvK). Jaarlijks wordt het diaconale doel  bepaald
voor de opbrengst van de collectebusjes van de
luisteraars.

7.4.3  |  KERKAUTO
Voor gemeenteleden die niet zelfstandig naar de
kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid om
met de kerkauto opgehaald te worden. De
diaconie stelt een rooster samen van vrijwilligers
die per toerbeurt deze taak willen vervullen.

7.4.4  |  DANKDAGATTENTIE
Als teken van dankbaarheid voor het vele dat we
als gemeente en persoonlijk van de Heere God
ontvangen, geven we op dankdag een attentie
aan de ouderen (75+) en aan langdurig zieken in
de gemeente. 

Momenteel bestaat deze attentie uit een fruit-
mand met meditatie. Enkele dagen voor de
dankdag worden deze attenties door vrijwilligers
klaargemaakt. Aan de gemeenteleden wordt in
de kerkdienst gevraagd de attenties te bezorgen. 

7.4.5  |  DE HERBERG
De Herberg is het Missionair Diaconaal Centrum
in Oosterbeek. Dit is een plaats om op verhaal te
komen zodat mensen het leven weer aankunnen,
samen met God. 

Veel gasten vinden de weg naar De Herberg
via de kerkenraad of de predikant. De Herberg is
dan ook een verlengstuk van de plaatselijke
gemeente. 

Zo heeft De Herberg ook een functie om de
herbergzaamheid in de gemeente te stimuleren.
Een van de diakenen fungeert als aanspreekpunt
in onze gemeente.

7.5  |   TOERUSTINGSACTIVITEITEN
Om beter inzicht te krijgen in kerk en samen-
leving bezoeken de diakenen bijeenkomsten van
kerkelijke en niet-kerkelijke (PARTICULIERE) instan-
ties. 
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PROJECTMATIGE COLLECTEN
- De afgelopen beleidsperiode is meer aandacht

besteed aan projectmatige collectes.

CONTACTEN MET ‘OP WEG MET DE ANDER’
- In 2008 is contact gelegd met de vereniging

‘Op weg met de Ander’ Dit is een Nederlandse
Hervormde vereniging op gereformeerde grond-
slag van en voor mensen met een handicap. De
vereniging streeft naar integratie en participatie
van gemeenteleden met een handicap.

- De Hervormde Gemeente Willige Langerak ver-
leent haar medewerking aan aangepaste kerk-
diensten waar ook de bewoners van de Gemiva-
locatie voor worden uitgenodigd. 

CONTACTEN MET GEMIVA
- De pastorale contacten met Gemiva zijn een

aangelegenheid van het consistorie.

COMMUNICATIE
- De diaconie geeft bij de collecteaankondigingen

informatie over het project of doel in Kerk-
Klanken.

- De predikant geeft gerichte informatie over de
collecte, zodat de afkondiging korter kan.

SOCIALE KAART
- Van belang bij het maken van beleid is zicht

hebben op wat zich afspeelt op het gebied van
welzijn en zorg in de gemeenten Schoonhoven
en Lopik. De sociale kaart vermeldt welke
instanties of verenigingen zijn betrokken bij de
dienstverlening. Deze kaart is nu beschikbaar en
kan nuttig zijn om een hulpvraag bij de juiste
instantie te brengen. 

DIACONALE WERKGROEP
- Er is een diaconale werkgroep in onze kerkelijke

gemeente opgezet, die nauw samenwerkt met
de werkgroep van de Hervormde Gemeente van
Schoonhoven.

- De diaconale werkgroep organiseert steun aan
zieken en ouderen die geen sociaal netwerk
hebben. Ook ondersteunen zij mantelzorgers die
zwaar belast worden. 

BEZINNING OP DOELEN
- Naast diaconale doelen collecteren we ook voor

bijvoorbeeld zending en evangelisatie. De dia-
conie blijft zich bezinnen op de vraag hoe dat
vormgegeven moet gaan worden. 

- Het zendingsproject betreffende het werk van ds.
Willem-Henri den Hartog in Namibië zal worden
gecontinueerd. Via het programma ‘Deelge-
noten’  van de GZB zal onze gemeente daaraan
blijven bijdragen.

EVALUATIE 
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Voor de komende periode zal het beleid zoals hier-
boven beschreven in grote lijnen worden voortgezet.
Daarnaast is er een aantal punten van bijzondere
aandacht.

Collecten
• De diaconie willen het aantal projectmatige

collectes uitbreiden. Door publiciteit rond deze
projecten willen we diaconale betrokkenheid van
de gemeente vergroten.

• Projecten waarbij gemeenteleden direct
betrokken zijn, kunnen een aanvraag doen voor
een bijdrage van € 500 voor het projectdoel.

Daarnaast zal er afhankelijk van de lengte van de
voorbereidingsperiode 1 of 2x voor dit project
worden gecollecteerd.

• Via de IZB zal het werk van ds. niels de Jong
voor de opbouw van de gemeente in Rotterdam-
Centrum worden ondersteund.

Interkerkelijk Diaconaal Overleg
• Er zal 2x per jaar interkerkelijk overleg zijn tussen

de diaconieën van de Protestantse Gemeente ‘De
Hoeksteen, de Hervormde Gemeente Schoon-
hoven en de Hervormde Gemeente Willige
Langerak.

Armoedebestrijding en Armoedeherkenning
• De huidige economische omstandigheden ver-

groten de noodzaak van armoedebestrijding. De
aandacht gaat daarbij in eerste instantie uit naar
de eigen gemeenteleden en daarnaast wordt in
breder verband ondersteuning gegeven aan de
voedselbank.

• Het tijdig signaleren van verborgen armoede is
van belang om grotere persoonlijke financiële
problemen te voorkomen.

DANKDAGATTENTIES

• In de komende periode zullen we opnieuw

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor

een eventuele andere invulling van de dankdag

attenties.
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Bezoek ook de volgende websites voor verdere
informatie over genoemde onderwerpen:
• www.gemiva-svg.nl
• www.gzb.nl
• www.hervormdegemeenteschoonhoven.nl
• www.gzb.nl/staf/willem-henri-en-ditteke-den-

hartog
• www.izb.nl/werkers-en-projecten
• www.luisterenddienen.nl
• www.opwegmetdeander.nl
• www.pdcdeherberg.nl
• www.pg-dehoeksteen.nl
• www.uitonverwachtehoek.nl
• www.zoa.nl
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“U zult mijn getuigen zijn”

8.0  |  DOELSTELLING
De evangelisatiecommissie stelt zich ten
doel de gemeente ervan bewust te maken
dat het getuige zijn van Christus een wezen-
lijk kenmerk is van het gemeente zijn.

8.1  |  BELEIDSBESCHRIJVING
De activiteiten van de evangelisatiecommis-
sie zijn erop gericht om de gemeente
daarvoor toe te rusten. De gemeenteleden
gaan het daardoor als hun verantwoorde-
lijkheid zien om anderen in contact te
brengen met het Evangelie en krijgen de
middelen aangereikt om bestaande moge-
lijkheden te benutten.

8.2  |  ORGANISATIE
Het evangelisatiewerk geschiedt onder ver-
antwoordelijkheid van de evangelisatie-
commissie. 

De evangelisatie-ouderling maakt deel uit
van de commissie om de afstemming met
het beleid van de kerkenraad te realiseren.

8.2.1  |  VERSPREIDING UITGAVE ECHO
Bij degenen die daarop prijsstellen, in
hoofdzaak rand- en buitenkerkelijken, wordt
de IZB uitgave Echo bezorgd. Daarnaast
wordt Echo met Pasen breder verspreid. Dat
gebeurt ook met Kerst tenzij de voorkeur
wordt gegeven aan de Kerstkrant van de
PKN.

8.2.2  |  ALPHA CURSUS
In samenwerking met de Hervormde
Gemeente van Schoonhoven wordt jaarlijks
een Alpha cursus gegeven. Meerdere
cursisten zijn daarna doorgestroomd naar
de “Op Weg”-kring. De gemeente wordt in
het samenwerkingsverband met Schoon-

hoven vertegenwoordigd door één ge-
meentelid dat verslag uitbrengt aan de
evangelisatiecommissie.

8.2.3  |  “OP WEG”-KRING
Elk jaar wordt de “Op Weg”- kring eenmaal
per twee weken gegeven van september tot
mei. Op deze kring wordt aan de hand van
het lezen van de Bijbel en met behulp van
interactieve werkvormen de kern van het
christelijk geloof verduidelijkt. 

Behalve door oud-leden van de Alpha
cursus wordt de kring bezocht door rand-
kerkelijken uit de gemeente die door andere
gemeenteleden of via huisbezoek voor de
kring zijn uitgenodigd. 

Leden van de evangelisatiecommissie
vergaderen om de twee weken samen met
een gemeentelid om het programma samen
te stellen.

8.2.4  |  STRAATACTIES
Deze bestaan uit de hiervoor genoemde
verspreiding van Echo dan wel de Kerstkrant
van de PKN met Pasen en Kerst, waarvoor
de gehele gemeente wordt ingeschakeld. 

Verder heeft de evangelisatiecommissie op
de jaarlijkse rommelmarkt een eigen kraam
waaruit een wervende actie wordt gevoerd.

8.2.5  |  TOETUSTINGAVONDEN (WCA’S)
In 2010 en 2011 zijn contactavonden (WIJK-
CONTACT AVONDEN, WCA’S) gehouden in
samenwerking met de commissie van
Vorming en Toerusting in de negen wijken
waarin de gemeente voor dit doel is ver-
deeld. 

Per wijk is een contactpersoon aangewezen,
bij  wie de avond(en) werden gehouden. Zie
verder onder de evaluatie.

EVANGELISATIE
BELEIDSPLAN 2014-2018
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8.2.6  |  BEZOEKWERK NIEUW INGEKOMENEN
Twee commissieleden houden zich bezig met het
bezoeken van nieuw ingekomenen. Van elk
bezoek wordt verslag uitgebracht aan de sectie-
ouderling.

8.2.7  |  ZENDING
De activiteiten bestaan uit de verkoop van de
GZB uitgave “Een Handvol Koren”. 

Daarnaast wordt middels collecten het werk ge-
steund van Willem Henri en Ditteke Den Hartog,
die namens de GZB in Namibië werkzaam zijn.
Onder de toren wordt tevens regelmatig een
rondzendbrief met informatie over dit werk
neergelegd.

8.2.7  |  TENTDAGEN
Onze gemeente participeert met andere kerken
in Schoonhoven in de jaarlijkse Tentdagen, onder
meer door een vertegenwoordiger in de stuur-
groep.

Tijdens De Tentdagen worden vanuit de doel-
stelling uitnodigen en ontmoeten activiteiten
belegd voor jong en oud met een missionair
karakter.

KERNTAKEN EVANGELISATIECOMMISSIE

ECHOWERK | PKN KERSTKRANT

- De verspreiding van Echo is geëvalueerd. Daar-
voor zijn alle abonnees bezocht en is hun de
vraag gesteld of zij het blad nog wensten te
ontvangen. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke
vermindering van het aantal verspreide
nummers. 

- Door de commissie zijn twee contactavonden
bezocht die zijn belegd door de redactie van Echo
om van gedachten te wisselen over de inhoud en
de verspreiding van Echo. Bij de verspreiding van
Echo is de gehele gemeente ingeschakeld bij het
Paasnummer, doordat ieder gemeentelid is
gevraagd om (ten minste) twee nummers mee te
nemen om één ervan aan een ander door te
geven. Hetzelfde heeft de evangelisatiecommis-

sie gedaan met het kerstnummer van de PKN-
Kerstkrant.

STRAATACTIES
- Op de Rommelmarkt heeft de evangelisatie-

commissie sinds 2010 een eigen kraam. Deze
werd voorzien van een wervend spandoek.
Verder werden voorbijgangers getrakteerd op
soep en koek waarbij tevens een recept werd
verstrekt waarop tevens een andere “bood-
schap” was afgedrukt. In 2011 en 2012 werden
soortgelijke acties gehouden. 

- Zie met betrekking tot straatacties tevens bij de
verspreiding van Echo/Kerstkrant PKN ter gele-
genheid van Kerst en Pasen.

PKN-AVONDEN MISSIONAIR GEMEENTE ZIJN
- Om voor haar taak beter toegerust te zijn heeft

de evangelisatiecommissie in 2010 en 2011 de
avonden bezocht die werden georganiseerd door
de PKN om het missionair besef van de gemeen-
ten te versterken (“KERK NAAR BUITEN” EN “DE WIND

STEEKT WEER OP”). De informatie die op één van
deze avonden werd verstrekt, is in 2012 gebruikt
voor een gemeenteavond, met als thema het
geloofsgesprek.

TOERUSTINGAVONDEN (WCA’S)
- Het doel van de wijkcontactavonden was: het

versterken van de onderlinge band (HET THEMA VAN

DE EERSTE AVOND) en het oog krijgen voor je naaste
(HET THEMA VAN DE TWEEDE AVOND). 

- Alle gemeenteleden – ook zij die niet meer actief
bij de gemeente betrokken zijn – werden
schriftelijk en vervolgens persoonlijk uitge-
nodigd. Daardoor konden nieuwe contacten
worden gelegd. 

- De wijkouderling(en) tot wiens sectie de betref-
fende wijk behoort, werden steeds voor de
betreffende avond uitgenodigd. Voor de avonden
is een eigen programma ontwikkeld (POWER-POINT-
PRESENTATIE) om de gekozen thema’s uit te werken.

ALPHA CURSUS EN “OP WEG”-KRING
-  De poging om de Alpha cursus en de “Op Weg”-

kring in overleg met de kerkenraad een meer
prominente plaats te geven binnen het kerken-
werk, heeft niet duidelijk vorm gekregen.

EVALUATIE 
BELEIDSVOORNEMENS
2009 - 2013
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naast de voortzetting van het bestaande beleid wil
de Evangelisatiecommissie in de komende beleids-
periode zich tevens richten op de volgende onder-
werpen:

Toerustingavonden (WCA’s)
• Voortzetting van de WCA’s met aanpassing van

de vorm en de frequentie (1X PER 2 JAAR), maar
met behoud van de bestaande uitgangspunten
(ZIE DAARVOOR OnDER TOERUSTInGAVOnDEn/WCA’S);

Echo Verspreiden
• Bevordering van de Echo-verspreiding, door van

gemeenteleden en de ouderlingen te vragen om
in hun contacten met rand- en buitenkerkelijken
gespitst te zijn op personen die een (GRATIS)
Echo-abonnement op prijs stellen en de adressen
door te geven aan de Evangelisatiecommissie. 

De gedachte daarbij is dat in de regel alleen
vanuit een persoonlijk contact rand- en buiten-

kerkelijken voor het Evangelie kunnen worden
geïnteresseerd. Echo is daarbij een nuttig hulp-
middel, zeker nu Echo erin slaagt haar bood-
schap voor de doelgroep steeds beter zichtbaar
en verstaanbaar te maken.

Wijk Thiendenland I
• Bezinning op de mogelijkheden om in de wijk

Thiendenland I (Vrouwenmantel en omgeving)
contacten te leggen respectievelijk uit te bou-
wen met de vele niet meelevende leden in deze
wijk, daarbij zo nodig gebruik makend van
aanwezige methodes/instructiemateriaal/ervaring
van de IZB.

Wijk Thiendenland II
• Het ontwikkelen van een Plan van Aanpak voor

de nieuwbouwwijk Thiendenland II nu met de
ontwikkeling van deze wijk een begin is gemaakt.
Een vraag daarbij is of en in hoeverre met andere
kerken bij het benaderen van de nieuwe
bewoners moeten worden samengewerkt.

NIEUWE
BELEIDSVOORNEMENS 

2014 - 2018

Bezoek ook de volgende websites voor verdere
informatie over genoemde onderwerpen:
• www.alpha-cursus.nl
• www.gzb.nl
• www.izb.nl
• www.izb.nl/bestellen/echo
• www.kerstisthuiskomen.nl
• www.natuurlijkthiendenland.nl
• www.pkn.nl/missionair/werk/missionaire-

ronde/Paginas/Eerste-Missionaire       
Ronde.aspx
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9.0  |  DOELSTELLING
Het College van Kerkrentmeesters (CvK)
heeft als taak zorg te dragen voor het be-
heer van goederen en gelden waarvan de
Hervormde Gemeente Willige Langerak
eigenaar is. 

Het CvK draagt zorg voor alle financiële en
materiële zaken die het mogelijk moeten
maken dat Gods Woord, binnen (EN ZO

MOGELIJK BUITEN) de gemeente kenbaar wordt
gemaakt. 

De financiële zaken van diaconale aard val-
len niet onder zijn verantwoordelijkheid.
Ook voor het gebruik, goede bereikbaar-
heid en beschikbaarheid van de kerkelijke
gebouwen, draagt het college zorg. 

9.1  |  ORGANISATIE- EN BELEIDS-
BESCHRIJVING

Om de doelstelling goed en helder uit te
voeren, heeft het CvK de benodigde
commissies en  werkgroepen tot zijn be-
schikking.

9.2  |  ORGANISATIESTRUCTUUR
Het CvK bestaat uit drie ouderlingkerkrent 
- meesters (WAARVAN 1 VOORZITTER) en twee
lidmaatkerkrentmeesters (SECRETARIS EN PEN-
NINGMEESTER). 

De lidmaat-kerkrentmeesters bekleden
geen ambt en zijn derhalve geen lid van de
kerkenraad. De bevoegdheden en verant-
woordelijkheden van een lidmaatkerk-
rentmeester zijn gelijk aan die van een
ouderlingkerkrentmeester. 

Daarnaast is de zittingstermijn van een lid-
maat-kerkrentmeester gelijk aan die van
een ouderling-kerkrentmeester (MAxIMAAL

12 JAREN MET TUSSENTIJDS NA VIER JAREN HERBE-
NOEMBAAR DOOR DE KERKENRAAD EN NA 8 JAREN

TWEE MAAL VERLENGD MET EEN PERIODE VAN 2 JAAR)

– bij een vacature kunnen door de
gemeente kandidaten worden voorge-
dragen, die de kerkenraad benoemt. 

De administrateur behoeft geen deel uit te
maken van het college, de functies van
penningmeester en administrateur dienen
gescheiden te zijn.

De volgende commissies vallen onder de
verantwoordelijkheid van het CvK:
- Commissie gebouwen en techniek
- Beheerscommissie (orgel, pastorietuin,

beheer en schoonmaak kerkgebouw, 
begraafplaats)

- Exploitatiecommissie De Bron
- Rommelmarktcommissie
- Commissie Kerkklanken
- Commissie financiën

Van elke commissie maakt minimaal een
ouderling-kerkrentmeester of een lidmaat-
kerkrentmeester deel uit. 

9.3  |  BELEIDSINVULLING
De eigendommen die de gemeente in haar
bezit heeft zijn het kerkgebouw, de pastorie,
het verenigingsgebouw ‘De Bron’ en de
begraafplaats met het baarhuisje.

9.3.1  |  GEBOUWEN EN BEGRAAFPLAATS

De gebouwen worden onderhouden aan de
hand van een meerjarenplan conform de
BRIM (BESLUIT RIJKSSUBSIDIëRING INSTANDHOUDING

MONUMENTEN) aanvraag. Dit meerjarenplan
wordt jaarlijks geactualiseerd. In dit plan
zijn de werkzaamheden vermeld die ieder
jaar moeten worden uitgevoerd. De grote,
niet jaarlijks  terugkerende werkzaamheden
zijn eveneens in dit plan opgenomen, on-
der vermelding van het jaar van uitvoering. 
In dit meerjarenplan is ook een financiële
begroting opgenomen. Het meerjarenplan
geeft een duidelijk inzicht in de kosten. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
BELEIDSPLAN 2014-2018
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Per jaar wordt per gebouw een dotatie in de
onderhoudsvoorziening gestort, rekening hou-
dend met de niet jaarlijkse grote werkzaamheden;
hierdoor wordt een reservering getroffen voor de
grote uitgaven.

De begraafplaats (Zie 9.2.2) wordt uitsluitend
gebruikt voor het begraven van met onze
gemeente meelevende inwoners van de
vroegere burgerlijke gemeente Willige Langerak.

9.3.2  |  VERENIGINGSGEBOUW ‘DE BRON’
In het verenigingsgebouw De Bron vinden verschil-
lende activiteiten plaats. Naast de nodige ver-
gaderingen zijn dat de catechisaties, bijbel-
kringen, jeugdclubs, de kinderoppas en zondags-
school, de gemeenteavonden en het koffiedrinken
na de morgendienst. De bovenzaal kan ook ver-
huurd worden voot andere doeleinden, bijvoor-
beeld de viering van verjaardagen etc. 

De exploitatie van De Bron is in handen van de
exploitatiecommissie. 

Ook wil het college de mogelijkheid bieden aan
doopouders om na de dienst koffie te drinken in
De Bron. Het afstemmen, invullen en verzorgen
van de koffie en thee gebeurt door de doop-
ouders zelf. De consumpties zijn voor eigen
rekening van de doopouders, met uitzondering
van de koffie en de thee. Het opruimen en af-
sluiten van De Bron wordt door de doopouders
zelf gedaan.

9.3.3  |  ROMMELMARKT EN OLIEBOLLENACTIE
De rommelmarktcommissie organiseert ieder jaar,
meestal op de laatste zaterdag van de maand
augustus, een rommelmarkt. Deze rommelmarkt
vindt plaats rondom het kerkplein aan De Montig-
nylaan/Populierenlaan.

Aan het eind van het jaar wordt de oliebollen-
actie gehouden. Er worden oliebollen gebakken
en deze worden aan huis verkocht. De commissie
bestaat naast één of meerdere leden van het
college van kerkrentmeesters uit gemeenteleden.

9.3.4  |  KERKKLANKEN
KerkKlanken is de naam van het samen met de
Hervormde Gemeente Schoonhoven uitgegeven
kerkblad. Dit blad verschijnt, behalve in vakantie-
tijd, één keer in de veertien dagen.

De commissie bestaat uit de redacteuren
(PREDIKANTEN EN EINDREDACTEUR), kerkrentmeesters

en uit gemeenteleden/medewerkers van de Her-
vormde Gemeenten Willige Langerak en Schoon-
hoven. 

De eindredactie wordt jaarlijks afgewisselend
gevoerd door de Hervormde Gemeente Willige
Langerak en de Hervormde Gemeente Schoon-
hoven. De commissie komt tenminste tweemaal
per jaar bijeen en begeleidt het verschijnen van
Kerkklanken, draagt zorg voor de verspreiding, de
invulling van de advertentiepagina en de inning en
beheer van de abonnementen.

9.3.5  |  GEZICHTENBOEK

Al enkele jaren is vanuit de gemeente de vraag
gekomen een gezichtenboek samen te stellen.
Doorgaans kennen de gemeenteleden de gezich-
ten van de mensen wel. Echter, welke naam hoort
er bij welk gezicht? In 2012 is er een commissie
gevormd die het traject rondom het gezichten-
boek geheel heeft begeleid en uitgewerkt. Er zijn
foto's van de gemeenteleden gemaakt, en dit
werd samen met de naam- en adresgegevens
vormgegeven in een gezichtenboek. Het geheel is
uitgevoerd in een losbladig systeem op A5-for-
maat in een compacte ringband. Begin 2013 is het
gezichtenboek uitgereikt aan de gemeenteleden.
Eens per twee jaar wordt er een herdruk uitge-
geven.

9.4 |  FINANCIËN
De werving van gelden gebeurt op verschillende
wijzen: 

- Kerkbalans en collecten
- Solidariteitsfonds
- Quotum
- Bijzondere acties
- Legaten
- Subsidieregeling BRIM
- Verhuur kerk

9.4.1  |  KERKBALANS EN COLLECTEN
De jaarlijkse actie Kerkbalans, waarbij de vrijwillige
bijdragen worden gevraagd, vormt de grootste
bron van inkomsten. Daarnaast komt er geld
binnen via de collecten tijdens de erediensten.

Het collecterooster wordt per jaar vastgesteld in
samenspraak met de diaconie. 

Voor de collecten kunnen de gemeenteleden
gebruik maken van collectebonnen. Deze bonnen
kunnen gekocht worden via de penningmeester. 

9.4.2  |  SOLIDARITEITSFONDS
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Het Solidariteitsfonds is het fonds van de landelijke
kerk (PKN) voor plaatsen waar de gemeente onder
het gemiddelde leeft en niet in staat is op eigen
kracht het gemeenteleven financieël draaiende te
houden. Dit fonds stelt onder meer geld beschik-
baar voor predikantsopleidingen, jeugdwerk, aller-
lei vormen van pastoraat en kerkopbouw. Voor het
Solidariteitsfonds wordt aan de doop- en belijden-
de leden één keer per jaar een bijdrage gevraagd
via een acceptgirokaart. 

9.4.3  |  QUOTUM
De quotumafdracht is een jaarlijkse bijdrage voor
de financiering van het bovenplaatselijke werk.
Het gaat hierbij om diverse administratieve zaken,
de ledenadministratie, algemeen jeugdwerk, op-
leiding en zorg voor predikanten, toerusting
ambtsdragers en financiële ondersteuning van
gemeenten. De hoogte van de bijdrage is afhan-
kelijk van het aantal lidmaten en doopleden en
daarnaast van de bezittingen van de gemeente.
Ter dekking van deze quotumafdracht wordt twee
keer per jaar een collecte gehouden. Bij deze col-
lecten maken we gebruik van speciaal voor dit
doel gemaakte enveloppen.

9.4.4  |  BIJZONDERE ACTIES
Een andere belangrijke bron van inkomsten komt
vanuit bijzondere acties. Deze acties zijn de rom-
melmarkt en de verkoop van oliebollen. De op-
brengsten van deze acties komen in eerste instan-
tie ten goede aan het restauratie- en bouwfonds.
Andere doelen mogen alleen na toestemming van
het CvK en in overleg met de commissie worden
gekozen.

9.4.5 |  LEGATEN
Legaten worden direct toegevoegd aan het eigen
vermogen, tenzij anders vermeld.

9.4.6  |  SUBSIDIEGELINGEN
Vanuit de meerjarenbegroting wordt via de BRIM
een subsidie aangevraagd voor het onderhoud van
het monumentale kerkgebouw en het kerkorgel.
Afhankelijk van de toewijzing wordt deze gebruikt
voor onderhoud en herstel van de kerk en het
kerkorgel.

9.4.7  |  VERHUUR KERKGEBOUW
Voor speciale diensten van mensen buiten
gemeente mag de kerk worden verhuurd volgens
de jaarlijks geldende tarieven en voorwaarden van
het CvK. Voor andere verhuur mogelijkheden is er
altijd  toestemming nodig van het CvK.

9.5  |  ORGANISATIE STRUCTUUR
In de afgelopen beleidsperiode is de organisatie
van het CvK geregeld volgens de PKN-richtlijnen.
Dit betekent dat het college bestaat uit ouderling-
kerkrentmeesters en lidmaat-kerkrentmeesters. 

9.6  |  FINANCIEEL
De laatste jaren zijn de vrijwillige bijdragen van
de gemeenteleden licht meegestegen met de
stijgende kosten. Gemiddeld is er per deelnemer
dezelfde bijdrage gegeven, het aantal deelnemers
is met ruim 10% gestegen. De kosten zijn voorna-
melijk gestegen door het duurder worden van de
predikantsplaats – voornamelijk door afdrachten
aan de landelijke kerk – en de hogere reserve-
ringen die moesten worden gedaan voor het
onderhoud van de pastorie.

De nalatenschap, die in 2003 is verkregen en waar-
van het vruchtgebruik (rente) mag worden aange-
wend voor het onderhoud van het kerkgebouw,
interieur, kerkorgel en begraafplaats, heeft ook
volledig deze bestemming gekregen.

De opbrengsten van de collecten zijn licht
gestegen. 

9.7  |  GEBOUWEN
Het onderhoud van de gebouwen heeft meer
aandacht en geld gevraagd dan verwacht. Het
onderhoud is conform het meerjaren-onder-
houdsplan uitgevoerd. Eind 2011 is een nieuw
meerjaren-onderhoudsplan conform de BRIM
gemaakt.

In 2011 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de
pastorie en de bestrating rondom de pastorie en
De Bron. Verder zijn de stoelen en tafels in De Bron
vernieuwd. 

De website www.hgwl.nl van onze gemeente is
vernieuwd en toegankelijker gemaakt voor de
kerkenraad en de commissies.

In 2012 is de benedenverdieping van De Bron
opgeknapt en anders ingedeeld, zodat deze beter
benut kan worden.

Begin 2014 wordt het kerkorgel gerestaureerd.

Ook vond er onderhoud van schilderwerk aan
de kerk plaats en is de rioolpomp van De Bron
vervangen.



9.8 |  KOSTERS EN ORGANISTEN
Op dit moment zijn er 2 kosteressen en 1 koster.
In onze gemeente zijn vijf organisten actief, twee
uit onze gemeente en drie van buiten onze
gemeente. Landelijk is er een trend van schaarste
van organisten zichtbaar. Deze schaarste heeft in
onze gemeente nog niet geleid tot problemen.

1. GEBOUWEN
Een belangrijk aandachtspunt voor de komende
beleidsperiode zal de zorg voor de kerkelijke
gebouwen zijn en dan met name de pastorie en
verenigingsgebouw De Bron.

- Het college van kerkrentmeesters heeft een
extern bedrijf de opdracht gegeven om de
mogelijkheden te onderzoeken van de mogelijke
uitbreiding van De Bron. Dit onderzoek is inmid-
dels afgerond.

- Voor verenigingsgebouw De Bron zien we ons op
termijn voor de volgende feiten geplaatst:

- Sinds de bouw van De Bron in 1991 is onze
gemeente aanzienlijk gegroeid. Een reden
om dankbaar voor te zijn. De consequentie
is dat bij bepaalde activiteiten de ruimte te
klein is of wordt.

- De plannen van de burgerlijke gemeente om
2 nieuwbouwprojecten te weten Thienden-
land-II en Zevender (400 TOT 500 NIEUWE

WONINGEN) te ontwikkelen. Als kerkelijke
gemeente dienen we ons geroepen te
voelen om, in welke vorm dan ook, het
Evangelie in deze wijken te verspreiden.
Beide nieuwbouwgebieden vallen binnen
de kerkelijke grenzen van onze gemeente. De
kerkenraad hoopt dan ook op groei van onze
gemeente. 

- Bij een groei van meer dan 10% bestaat de
kans dat het ruimtegebrek in De Bron dan
vaker en sneller zal optreden en zal er naar
uitbreiding moeten worden gekeken.

Indien er ondanks de gemeentelijke ontwik-
kelingen geen uitbreiding van De Bron nood-
zakelijk blijkt te zijn, zal worden gekeken hoe
de huidige ruimte en oppervlakte kan worden
aangepast en gemoderniseerd.

2. BEGRAAFPLAATS
De kerkelijke begraafplaats was oorspronkelijk
bedoeld voor de inwoners van de burgerlijke
gemeente Willige Langerak. Het college van
kerkrentmeesters voorziet op termijn ruimte-
gebrek op onze begraafplaats ontstaan. Om  deze
reden is besloten om de begraafplaats alleen te
bestemmen voor bewoners van het grondgebied
van de voormalige burgerlijke gemeente Willige
Langerak die kerkelijk met onze gemeente ver-
bonden zijn. 

3. FINANCIËLE ONTWIKKELING
- In het meerjarenplan is een financiële

bedrage van de BRIM verwerkt. Deze
bijdrage betreft een subsidie voor onder-
houd van het kerkgebouw en orgel.
Afhankelijk van de toewijzing kan van deze
subsidie gebruik gemaakt worden. De
verwachting is dat geleidelijk deze subsidie
zal worden verlaagd en op termijn zelfs zal
worden afgeschaft.

- De verwachting is dat de inkomsten uit de
actie Kerkbalans langzaam groeien. Alleen bij
een sterke aanwas van gemeenteleden
zullen de inkomsten sneller stijgen.

- De predikantsplaats zal de komende jaren
fors duurder worden. Dit heeft voor-
namelijk te maken met de sterke stijging
van de afdracht voor de landelijke Raad van
Predikantstraktementen. 

- Tot 1 mei 2004 was onze gemeente een
zogenaamde klasse-IV gemeente. Na de fusie
is het onderscheid van predikants-klassen
afgeschaft en is elke gemeente gelijk getrok-
ken. Dit betekende een fors hoger kosten-
plaatje voor de predikantsplaats. Aan de
‘kleine’ gemeenten’ is destijds een tijdelijke
kortingsregeling verleend, echter deze is
vanaf 2009 gefaseerd afgebouwd en zal in
2017 geheel zijn vervallen.

- De rente uit spaarrekeningen bestaat ener-
zijds uit rente van de nalatenschap 2003, die
wordt aangewend voor onderhoud van het
kerkgebouw en daarna aan het saldo van de
nalatenschap wordt toegevoegd, en ander-
zijds uit rente, afkomstig uit het vrij opneem-
baar vermogen. Deze laatst genoemde rente
levert een belangrijke bijdrage aan het
sluitend maken van de jaarrekeningen. 

EVALUATIE 
BELEIDSVOORNEMENS
2009 - 2013
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Bezoek ook de volgende websites voor verdere
informatie over genoemde onderwerpen:
• www.cultureelerfgoed.nl/brim
• www.natuurlijkthiendenland.nl
• www.pkn.nl
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GEBOUWEN - DE TOEKOMST
• Gezien de mogelijke groei van onze gemeente na

de nieuwbouw in Thiendenland II en De Zevender
kan het zijn dat een uitbreiding van De Bron
noodzakelijk is. Dit zal waarschijnlijk niet leiden
tot problemen met de vergunning.

• Gelet op de huidige financiële situatie van onze
gemeente, zou het mogelijk moeten zijn om een
uitbreiding van De Bron te bouwen, betaald uit
eigen middelen. 

• Echter, omdat de rente-inkomsten op de staat van
baten en lasten in dat geval fors zullen dalen en
nog belangrijker omdat vanaf 2017 de predikants-
plaats fors duurder zal worden doordat de kor-
tingsregeling wordt beëindigd, zal de staat van
baten en lasten flink negatief gaan uitvallen. 

• Op termijn zou zelfs een negatief eigen vermogen
kunnen ontstaan, waarbij inkomsten uit de bijzon-
dere acties (ROMMELMARKT En OLIEBOLLEn) reeds
zijn meegenomen. 

• Gelet op de continuïteit van de gemeente lijkt de
conclusie te moeten worden getrokken dat daar-
door uitbreiding van De Bron op dit moment nog
niet verantwoord is. 

• Met de hierboven beschreven situatie bevindt
onze gemeente zich op dit moment in een
impasse die alleen zou kunnen worden
doorbroken, indien de inkomsten aanmerkelijk
zullen stijgen, of de kosten in de hand kunnen
worden gehouden, of de afdracht van het
predikanten-traktement wordt gewijzigd. 

• Voor het CvK is het belangrijk om binnen de
gemeente duidelijk te maken dat de kosten
aanzienlijk stijgen de aankomende jaren en de
financiële bijdrage via de Actie Kerkbalans
noodzakelijk moet stijgen om ons tekort weg te
werken. 

• Verder moet de gemeente duidelijk worden
gemaakt dat, indien ons tekort blijft, er mogelijk
in de toekomst van de PKn geen toestemming
meer komt voor een volledige predikantsplaats.

• Conform de kerkorde zal de kerkenraad en
daarmee het college van kerkrentmeesters u
vooraf op de hoogte brengen en uw mening
vragen bij het zetten van eventuele stappen.

NIEUWE
BELEIDSVOORNEMENS 

2014 - 2018
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SOCIALE MEDIA

Bezoek ook de volgende websites en sociale media van onze gemeente:
• www.hgwl.nl
• www.hgwl.hyves.nl
• www.facebook.com
• www.facebook.com/Oeganda2013WerkvakantieWilligeLangerak
• www.twitter.com/hgwl

B
ee

ld
   
|  
 r
ef
da

g.
nl



VISIEDOCUMENTEN |   beleidsplan 2014-2018   |   HERVORMDE GEMEENTE WILLIGE LANGERAK | 49

VISIEDOCUMENTEN
BELEIDSPLAN 2014-2018

V
IS

IE
D

O
CU

M
EN

TE
N

10

10.1  |  HET HUWELIJK

Het huwelijk is een kostbaar cadeau dat we van
God hebben gekregen. God zag na de schepping
dat het niet goed is voor een mens alleen te
blijven. Daarom heeft hij man en vrouw aan
elkaar gegeven om elkaars hulp te zijn (GENESIS

2:18). Het huwelijk gaan man en vrouw aan voor
het leven, om op die manier iets te
weerspiegelen van de trouw van God. Paulus
heeft de eenheid van man en vrouw zelfs
vergeleken met de eenheid tussen Christus en
zijn gemeente (EfEZE 5:22-32). 

Het doel van het huwelijk is in de eerste plaats
als man en vrouw elkaar trouw te zijn en elkaar
te steunen en te helpen. In de tweede plaats is
het huwelijk een veilige omgeving om het
geschenk van de seksualiteit te ontvangen. Als
er kinderen worden geboren zijn man en vrouw
geroepen hen op te voeden in de geest van het
evangelie van Jezus Christus. Tenslotte zijn man
en vrouw als nieuw gezin een bouwsteen van de
christelijke gemeente en de samenleving. 

Gemeenteleden die als man en vrouw gekozen
hebben voor samenwonen willen wij graag
overtuigen van de betekenis van de kerkelijke
inzegening van een (huwelijks) verbintenis. Het
gaat erom dat door het samenwonen onvol-
doende recht wordt gedaan aan de betekenis
van de verbintenis tussen man en vrouw in
bijbelse zin. Die verbintenis is namelijk meer dan
een privé aangelegenheid van twee individuen. 

Door middel van de kerkelijke inzegening, die
alleen mogelijk is bij een burgerlijk huwelijk,
belijden we dat we ons voor het aangezicht van
God geplaatst weten  en dat we ook in ons
huwelijk deel zijn van zijn gemeente. Voor de
gemeente is van wezenlijk belang dat zij bij het
huwelijk wordt  betrokken, omdat binnen het
huwelijk kinderen geboren kunnen worden die
bij hun doop toegevoegd worden aan de
gemeente. De betrokkenheid van de gemeente

bij het huwelijk is voorwaarde voor de
betrokkenheid van de gemeente bij de doop van
kinderen, mochten die geboren worden.

Als kerk willen we mensen die in het huwelijk
treden van harte steunen. Dit doen we door
huwelijken kerkelijk in te zegenen. Deze kerke-
lijke inzegening bereiden we voor in één of
meerdere gesprekken. In deze gesprekken den-
ken we na over de betekenis van huwelijk
waarbij bovenstaande doelen van het huwelijk
uitgangspunt zijn van gesprek. Daarnaast
besteden we aandacht aan bijzondere huwelijks-
jubilea van gemeenteleden door een bezoek. 

10.2  |  BEGRAVEN EN CREMEREN

10.2.1  |  ORIËNTATIE
Als Hervormde gemeente hebben we een
pastorale taak in de stervensbegeleiding en de
begeleiding van de familie na de dood van een
geliefde. De afgelopen decennia is de inbreng
van de kerk bij de begrafenis enerzijds meer en
meer gegroeid. In de hervormde kerkorde van
1951 wordt met geen woord gerept over rouw-
of begrafenisdiensten; het dienstboek van 1956
rept van een orde voor een dienst van de
huisgemeente op de dag van de begrafenis. 

Begraven vanuit huis was de gewoonte, later
verplaatste zich dat naar het wijkgebouw en de
kerk. De protestantse kerkorde kent wel
‘diensten van rouwdragen en gedenken’. In
navolging bevat ook het dienstboek van de
Protestantse Kerk (DEEL II, 2004) een aantal
orden rond de rouw. Meer dan 100 pagina’s
worden gewijd aan rouw!

Wat is, volgens het dienstboek, de taak van de
kerk(elijke gemeente)? De nabestaanden die hun
dode moeten begraven of laten cremeren
vertrouwen bij een kerkelijke uitvaart de leiding
van de begrafenis of crematie toe aan de kerk.
De kerk treedt dan op als gastvrouw, de
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uitvaartonderneming is dienstverlenend aanwezig. Dit
geldt niet alleen als de uitvaartdienst in de kerk, maar
ook als die in een aula plaatsvindt. (DIENSTBOEK DEEL II, P.
880.

Dat is een waardevolle opmerking. Tegelijkertijd valt
daarin echter op, dat er geen enkel onderscheid wordt
gemaakt tussen de in ons land twee gebruikelijke
vormen van lijkbezorging: begraven en cremeren.
Inhoudelijk wordt begraven niet gewaardeerd boven
cremeren. Blijkbaar is dit een gepasseerd station? Geen
enkele verantwoording hierover wordt afgelegd. Toch
ligt daar, naar ons inzicht, wel een probleem. Duidelijk
blijkt hier dat de mening, dat begraven meer naar de
Schrift is dan cremeren, onder druk staat. De kerk laat
althans na dit voluit te belijden.

Ook problematisch is, wat ook wordt opgemerkt in het
dienstboek: het is niet meer vanzelfsprekend dat de
kerk bij de uitvaart van een gemeentelid betrokken
wordt en de nabestaanden zijn lang niet altijd
vertrouwd met de rol die de kerk kan spelen bij de
uitvaart van een overleden gemeentelid. los daarvan
zijn de actieve betrokkenheid van mensen bij de
vormgeving van een uitvaart en het uitvoeren ervan
sterk toegenomen. in de hier aangeboden orden en
aanwijzingen wordt er dan ook van uitgegaan dat de
kerkelijke uitvaart in een samenspel van de nabe-
staanden en de gemeente in de persoon van de
voorganger wordt voorbereid en zal plaatsvinden.
(DIENSTBOEK DEEL II, P. 881)

Twee dingen: de inbreng van de kerk mag dan gegroeid
zijn, de betrokkenheid van de kerk is zeker niet meer
vanzelfsprekend, en de invloed op de invulling van de
begrafenisdienst door betrokkenen is vergroot. Dat
laatste hoeft geen probleem te zijn – het lijkt ons
pastoraal juist goed om de nabestaanden te betrekken
bij de invulling en uitvoering van de rouwdienst, de
gang naar de begraafplaats en de teraardebestelling –
maar in combinatie met het eerste wordt het dat wel.
Zomaar een aantal zaken die de afgelopen jaren
opvallen: soms wordt, als de familie spreekt, de dode
rechtstreeks aangesproken. Vanuit welk motief gebeurt
dit? Is het aanspreken wellicht een vorm van rouw-
verwerking? Maar de vraag is belangrijker: is er nog het
besef dat onze geliefde ons niet meer horen kan omdat
de menselijke ziel onttrokken is aan onze aardse
werkelijkheid?

Een ander punt is het gebruik van muziek. Wanneer we
spreken over een kerkelijke begrafenis, in hoeverre kan
er dan sprake zijn van het gebruik van niet-kerkelijke
muziek? Zeker als die qua tekst afwijkt van het
christelijke belijden, is dat problematisch.

De wellicht te verwachten vraag naar eventuele
kerkelijke betrokkenheid bij een crematie en de wensen
van de familie in de begrafenisdienst vragen van de
kerkenraad een uitspraak over het te voeren beleid in
deze zaken. 

10.2.2  |  STANDPUNT EN BELEID
Op bijbelse gronden zijn wij van mening dat crematie
geen christelijke vorm van lijkbezorging is. De bijbelse
lijn is: begraven. Dat gebeurt met vrijwel iedereen over
wie in dit verband verteld wordt: de aartsvaders, de
koningen. Bovendien: onze Heere Jezus werd begraven.
Nadrukkelijk wordt dit ook genoemd in het apos-
tolicum! Argumenten vóór begraven zijn er te over.

Argumenten tegen verbranding zijn meer indirect. Als
er al verbranding plaats moet vinden, is dit ingegeven
door nood of is er sprake van oordeel, zie resp. de
geschiedenissen rond de dood van koning Saul, 1
Samuël 31, en van Achan, Jozua 7. In Amos 2:1 spreekt
God de straf uit over Moab, omdat die de beenderen
van de koning van Edom verbrand heeft. Gezien de aard
van de straf, vuur over stad en land, is het de ver-
branding die veroordeeld wordt.

Toch is ook in christelijke kring een toenemende
tendens tot crematie merkbaar. Verschillende argu-
menten worden genoemd: cremeren is hygiënischer
dan begraven, het is goedkoper, er is minder ruimte
voor nodig, het is esthetisch gezien aantrekkelijker.
Helaas is het tweede argument vaak waar. Maar
afgezien daarvan, en van de geldigheid van de andere
drie argumenten, moet de bijbelse notie om niet over
te gaan tot cremeren de doorslag geven.

In zijn verkondiging van de opstanding der doden (1
KORINTHE 15) gebruikt Paulus het beeld van de graan-
korrel: zoals een graankorrel gezaaid wordt, in de hoop
dat er een vruchtdragende halm uit groeit, wordt de
gelovige begraven in de hoop op de opstanding tot het
eeuwige leven. De term ‘dodenakker’ voor de begraaf-
plaats herinnert daaraan. Zoals de graankorrel ‘sterft’
om in nieuw leven uit te breken, zo wordt het lichaam
in de aarde gelegd totdat de laatste bazuin zal klinken.

Ontbinding van het menselijk lichaam heeft te maken
met vergankelijkheid ervan: stof bent u, tot stof zult u
terugkeren (GENESIS 3:19). Verbranding echter wijst op
vernietiging, niet in de laatste plaats ingegeven door de
wens tot zelfbeschikking, waarbij de verantwoor-
delijkheid ten opzichte van God volkomen weg is.
Daarmee wil uiteraard niet gezegd zijn, dat met de
verbranding de hoop op het eeuwige leven vervlogen
is. Zeker niet, wanneer bedacht wordt hoeveel mensen
ongewild in de vlammen omgekomen (bij brand) en
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zelfs vernietigd (denk aan de concentratiekampen met
de crematoria) zijn. Maar deze uitzonderingen heffen
de regel niet op, dat begraven de christelijke wijze van
lijkbezorging is.

Dit alles wil echter niet zeggen dat de kerkelijke
gemeente zich afzijdig moet houden, als de vraag om
betrokkenheid klinkt bij een crematie. Het is de
missionaire en pastorale plicht om het Woord te laten
klinken. Dat moet onze hartelijke keuze zijn. Waar
echter bij een begrafenis de predikant sterk betrokken
is bij de teraardebestelling, blijft dit bij de crematie-
plechtigheid achterwege. De kerkelijke gemeente kan
niet mede de verantwoordelijkheid dragen voor de
crematie zelf. Dit moet ook duidelijk aangegeven
worden bij het gesprek.

Met betrekking tot de twee zaken die gesignaleerd
worden bij begrafenisdiensten in onze gemeente (het
aanspreken van de dode in toespraken en de wens tot
het (af)spelen van niet-christelijke muziek) is het
volgende op te merken. Ook hier is het uitgangspunt
dat beide op bijbelse bezwaren stuiten. De redenen
daarvoor mogen helder zijn. Omdat de uitvaartdienst
een kerkelijke setting heeft, wordt de dienst
gestempeld door de bijbelse leer en de liturgische
uitgangspunten van de gemeente.

Echter, ook hier is de missionaire en pastorale opdracht
volop aanwezig. Juist in onze tijd, waarin kinderen of
kleinkinderen steeds vaker geen weet meer hebben
van de bijbelse boodschap, moeten we dat beseffen.
We mogen dankbaar zijn, dat het Woord klinken mag.
Dat wil niet zeggen dat daarmee alle niet-christelijke
elementen toegestaan zijn. Pastoraat is iets anders dan
‘u vraagt, wij draaien’. 

In de gesprekken die voorafgaan aan de begrafenis
wordt hierover gesproken als de wensen ter sprake
komen. Als de wens er is bij de familie, zelf te spreken,
wordt het aanspreken van de overledene ter sprake
gebracht. Bij de keuze voor niet-christelijke muziek en
afhankelijk van de tekstuele en muzikale inhoud ervan,
moet de predikant hierin een beslissing nemen of een
en ander plaats kan vinden, en hoe. 

Verder bestaat de mogelijkheid, om het deel van de
dienst waarin de muziek wordt gedraaid, te laten
uitvoeren door de familie of de begrafenisondernemer;
de predikant hoeft dan niet als ‘deejay’ te fungeren.
Vervolgens kunnen in een volgend deel van de dienst
de gebeden, de schriftlezing en de meditatie plaats-
vinden, onder verantwoordelijkheid van de kerkelijke
gemeente.
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TAAK BIJ

Geboorte/adoptie

Huwelijk

Huwelijksjubileum
25 | 40 | 50 | 55 | 

60 | 65 jaar

Huwelijksjubileum
12,5

Regulier Pastoraat
(ALLE GEMEENTELEDEN)

Verjaardagen

Verjaardagen 75+

Ouderenpastoraat

Jongerenpastoraat

TAAK VOOR PREDIKANT SCRIBA SECTIE-OUDERLING

BIJLAGEN 
RICHTLIJNEN IN HET PASTORAAT

- Bezoek, eventueel samen met 
echtgenote

- Melding in Kerkklanken
- Voorbede op zondag
- Afspraak doopgesprek/-bezoek

- Opnemen in afkondigingen
- felicitatiekaart na de kerkdienst

- Meegaan met doopgesprek (of 
de ouderling van dienst in de 
doopdienst

- Eventueel extra huisbezoek

- Indien aankondiging ontvangen:
bezoek

- Idem: Melding in KerkKlanken    
tenzij anders gewenst

- 1x per maand in KerkKlanken

- Indien aankondigen ontvangen:
felicitatiekaart na de kerkdienst

- > 75, < 80: 1x per twee jaar 
bezoeken

- > 80: 1 x per jaar bezoeken
- Kerktelefoonluisteraars: 1 x per 

jaar bezoeken

- 3-4 weken van te voren contact 
leggen

- Bezoek, cadeau: dagboek
- Indien uitgenodigd: receptie
- Melding in KerkKlanken tenzij

anders gewenst
- Voorbede op zondag

- felicitatiekaart na de kerkdienst - Vervangt indien nodig de 
predikant

- Eventueel extra huisbezoek

- 1x per twee jaar, eventueel 
samen met een bezoekbroeder/
-zuster

- Jeugdouderling; die indien 
gewenst predikant of diaconie 
inlicht

- Huwelijksgesprek
- Melding in KerkKlanken
- Voorbede op de zondag vooraf-

gaand aan de huwelijksdienst

- Regelen dienstdoende 
ambsdragers
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DIACONIE BEZOEKCOMMISSIE LEDENADMINISTRATEUR

- Bloemengroet - Opnemen in afkondigingen
- felicitatiekaart na de kerkdienst

- Bloemengroet (indien mogelijk) - Cadeautje namens de gemeente

- Bloemengroet - felicitatiekaart na de kerkdienst

- Gezinskaarten up-to-date 
houden via de scriba

OVERIG/GEMEENTE

- Voorbede

- Kaart van het verjaardagsfonds

- Voorbede

- Voorbede- Regelen dienstdoende 
ambsdragers
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TAAK BIJ

Zieken Pastoraat

Crisis Pastoraat

Rouw

TAAK VOOR PREDIKANT SCRIBA SECTIE-OUDERLING

BIJLAGEN 
RICHTLIJNEN IN HET PASTORAAT

- Bezoek thuis, in het ziekenhuis 
of zorgcentra

- Indien gewenst melding in Kerk-
Klanken

- < 70 jaar: doorgeven aan 
diaconie

- > 70 jaar: doorgeven aan 
bezoekcommissie

- Meeleven d.m.v. kaart na 
kerkdienst

- Condeolance, indien 
gewenst afspraken maken 
voor begrafenis

- In memoriam in KerkKlanken
- Voorbede op zondag
- Melding aan sectie-ouderling
- Binnen 4 weken huisbezoek bij

nabestaande(n)*
- Zolang gewenst: extra 

huisbezoek

* Met de nabestaanden worden hier huisgenoten bedoeld, zoals;
echtgenoot/echtgenote, (nog) thuiswonende kinderen of ouder(s) van
een jong gestorven kind.

- Opnemen in de afkondigingen
- Uitnodigen nabestaande(n) op 

de Eeuwigheidszondag (via cor-   
respondentieadres

- Condelolance
- Aanwezig bij de rouwdienst
- Afsluiten van de begrafenis; 

openen van de broodmaaltijd
- Na 8 weken huisbezoek bij de 

nabestaanden

- Huisbezoek
- Indien gewenst melding aan 

sectie-ouderling
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DIACONIE BEZOEKCOMMISSIE LEDENADMINISTRATEUR

- Cadeautje namens de gemeente

- Meeleven met de 
nabestaande(n)

- Melding ontvangen via PKN/LRP
- Aanvullende gegevens invoeren 

in ledenadministratie

OVERIG/GEMEENTE

- Voorbede

- Voorbede

- Cadeautje namens de gemeente



              58 |   HERVORMDE GEMEENTE WILLIGE LANGERAK   |   beleidsplan 2014-2018   |   BIJLAGEN

TAAK BIJ

Nieuw ingekomenen
(GEOGRAFISCH)

Aanvraag

Overschrijving

TAAK VOOR PREDIKANT WELKOMSCOMMISSIE SECTIE-OUDERLING

BIJLAGEN 
RICHTLIJNEN ROND LIDMAATSCHAP

- Melding in KerkKlanken - Bezorging informatie gemeente
- Bezoek: rapport aan sectie-

ouderling

- Rapport inbrengen in het
consistorie

- Bezoek op korte termijn

- Melding in KerkKlanken - Bezoek op korte termijn

Ontvangen van verzoek tot overschrijving: mondeling of schriftelijk

Melden aan scriba
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Aanvraagprocedure volgen

SCRIBA LEDENADMINISTRATEUR

- Uitnodigen voor kennismakings-
avond

- Kennismakingsbezoek
- Overschrijvingsformulier laten

ondertekenen
- Aanvraag richting kerkenraad

- In geval van mondeling verzoek:
met formulier langsgaan en 
verzoek zenden aan de PKN-     
LRP-ledenregistratie

- In geval van schriftelijk en onder-
tekend verzoek: verzoek aan
formulier hechten en zenden 
aan het PKN-LRP-ledenregistratie

- Overschrijvingsformulier naar
scriba

- Uitnodigen voor kennismakings-
avond

- Melding aan predikant
- KPN-LRP-gegevens zenden aan

sectie-ouderliing

- Afmeldingsprocedure volgen bij 
de PKN-LRP-ledenregistratie

- Melding aan welkomscommissie 
en aan de predikant

- Gezinskaart naar sectie-
ouderling

Gereedmaken uitschrijvingsformulier
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www.hgwl.nl


