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Voor u ligt een lijvig document dat wij ‘huidige 
beleidsbeschrijving’ hebben genoemd. De oude 
Grieken kennen twee woorden voor ‘tijd’. Chronos 
en kairos. Kairos is het hoge moment, de kans, de 
eenmaligheid. Chronos is de tikkende klok, die al-
tijd maar doorgaat. Dit document zou je kunnen be-
schouwen als chronos. In dit document hebben we 
vastgelegd hoe het huidige beleid op dit moment 
wordt uitgevoerd.

Bij dit document hoort ook nog een ander docu-
ment, namelijk de beleidsvoornemens. Dat is de be-
schrijving van de actuele nieuwe beleidspunten van 
de gemeente. Deze zijn op de gemeenteavond van 
28 mei 2019 besproken. Dit document zou je kunnen 
vergelijken met kairos. Eens per vier jaar worden 
er nieuwe beleidsvoornemens opgesteld (zoals de 
kerkorde in ordinantie 4-8-6 voorschrijft). Doordat 
steeds nieuwe beleidsvoornemens worden uitge-
voerd, verandert ook steeds het document dat u nu 
voor zich heeft. De huidige beleidsbeschrijving is 
een levend document waarin de huidige stand van 
zaken wordt vastgelegd.

Namens de kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente 
Willige Langerak
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‘In 
Christus 

verbonden’



3.0 
KERKENRAAD
De kerkenraad is door de gemeente en door God 
zelf geroepen de kerk bij Christus te bewaren. Hij 
draagt zorg voor de voortgang van het evangelie in 
prediking, pastoraat, diaconaat en kerkelijk beheer.
 
3.1. 
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 gelovigen toe te rusten tot ge-
tuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van 
het lichaam van Christus (Ef. 4:16). De kerkenraad 
bestaat uit drie colleges en laat zich bijstaan door 
diverse commissies. De werkwijze van de diverse 
commissies – die alle onder verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad staan – wordt afzonderlijk in dit 
beleidsplan beschreven. De kerkenraad streeft er-
naar gemeenteleden zoveel mogelijk medeverant-
woordelijkheid te laten dragen op een zo breed mo-
gelijk terrein van het gemeenteleven.
 
3.2. TAAKVERDELING BINNEN DE 
 KERKENRAAD
 
3.2.1. 
De kerkenraad 
De kerkenraad als geheel draagt zorg voor de dienst 
van het Woord en de sacramenten. Daarnaast is hij 
geroepen de gemeenschap met andere gemeen-
ten en kerken te bevorderen. De kerkenraad komt 
tenminste tweemaandelijks bijeen in vergadering of 
vaker indien nodig. Ter voorbereiding van de verga-
deringen en ter afhandeling van zaken die geen of 
weinig uitstel kunnen hebben, kent de kerkenraad 
een moderamen. In de vergaderingen heeft bezin-
ning een vaste plaats gekregen. Door het geestelijk 
gesprek hoopt de kerkenraad bij te dragen aan de 
toerusting voor het ambtelijk werk. 
In het moderamen zijn alle ambten vertegenwoor-
digd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op 
pastoraal, diaconaal en kerkrentmeesterlijk gebied 
is door de kerkenraad gedelegeerd aan het con-

sistorie, het college van diakenen en het college 
van kerkrentmeesters. Deze hebben hun eigen be-
voegdheden maar zijn altijd weer verantwoording 
verschuldigd aan de kerkenraad.

3.2.2 
Het consistorie
In het consistorie vergaderen de ouderlingen en 
de predikant rond het pastoraat. Zo nodig zijn ook 
bezoekbroeders en -zusters aanwezig bij een deel 
deze vergaderingen.

3.2.3
Het college van diakenen
De diaconie is verantwoordelijk voor de wederzijdse 
zorg van en aan mensen binnen en buiten de ge-
meente, dichtbij en ver weg.

3.2.4 
Het college van kerkrentmeesters
Dit college behartigt de materiële belangen van 
onze gemeente voor zover van niet-diaconale aard.

3.3 
Verkiezing van ambtsdragers
De leden van de kerkenraad worden verkozen con-
form kerkordelijke bepalingen (ordinantie 3). Alleen 
belijdende leden zijn gerechtigd hun stem uit te 
brengen bij de verkiezing van ambtsdragers. Alleen 
mannelijke, belijdende leden kunnen verkozen wor-
den tot het ambt. 

3.4 
Commissies
Naast de genoemde werkgroepen binnen de ker-
kenraad 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 vol-
gende organogram willen we de structuur verdui-
delijken.
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Leden van de commissies worden benoemd door de 
kerkenraad. De kerkenraad formuleert de opdracht 
van de specifieke commissies. Commissies dragen 
zelf zorg voor de werving van gemeenteleden om zit-
ting te nemen in de desbetreffende commissie. Hier-
over wordt ruggespraak gehouden met de kerken-
raad, omdat de kerkenraad uiteindelijk benoemd. De 
verschillende colleges van de kerkenraad houden 
toezicht op de aan hen toegewezen commissies. De 
colleges wijzen één ambtsdrager uit hun midden 
aan als verantwoordelijke voor een commissie. Deze 
ambtsdrager wordt door de commissie uitgenodigd 
voor vergaderingen (maar hoeft niet perse aanwezig 
te zijn) en krijgt achteraf de notulen opgestuurd. 

3.5 
Plaatselijke en bovenplaatselijke verbanden

3.5.1 
Interkerkelijke samenwerking
Er is samenwerking op plaatselijk niveau door mid-
del van het Interkerkelijk Beraad (IKB) Schoonho-
ven. Daaraan nemen deel: de Hervormde Gemeente 
Schoonhoven, de Protestantse Gemeente ‘De Hoek-
steen’, de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholie-
ke kerk, de Remonstrantse Gemeente en onze ge-
meente. Willige Langerak wordt vertegenwoordigd 

door de predikant. Deze kerken en gemeenten wer-
ken ook samen in de Interkerkelijke Stichting voor 
Godsdienstonderwijs op de openbare scholen in 
Schoonhoven (ISGOS). Deze stichting heeft een 
leerkracht in dienst die het niet-verplichte bijbelon-
derwijs geeft. Willige Langerak wordt vertegenwoor-
digd door de predikant of een ander kerkenraadslid.

3.5.2 
Samenwerking met de Hervormde Gemeente 
Schoonhoven
Met de Hervormde Gemeente Schoonhoven wordt 
samengewerkt ten behoeve van Kerkklanken, het 
evangelisatiewerk en de jeugdvereniging.  

3.5.3 
Plaats binnen de Protestantse Kerk in Nederland
De Hervormde Gemeente Willige Langerak is onder-
deel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en 
valt onder de classis Zuid-Holland Noord. www.pkn.
nl

KERKENRAAD MODERAMEN

CONSISTORIE DIACONIEKERKRENTMEESTERS

GEBOUWEN & TECHNIEK

EXPLOITATIE ‘DE BRON’

ROMMELMARKT

KERKKLANKEN

FINANCIËEN

VORMING & TOERUSTING

JEUGDRAAD

EVANGELISATIECOMMISSIE

MUZIEKCOMMISSIE

DIACONALE WERKGROEP

BEZOEKCOMMISSIE
I.C.M.

CONSISTORIE
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4.0 
EREDIENST
De eredienst staat centraal  in de manier waarop wij 
gemeente zijn. Daar ontmoeten we God en elkaar. 
We mogen samenkomen als gemeente van Christus 
onder de bediening van het Woord en de sacramen-
ten en in de dienst van de gebeden. In de eredienst 
klopt het hart van de gemeente. De eredienst is de 
bron waar ons gemeenteleven aan ontspringt.
De gemeente komt iedere zondag tweemaal samen: 
de morgendienst begint om 10:00 uur, de avond-
dienst om 18:30 uur.  
Daarnaast zijn er ook kerkdiensten op: 
Nieuwjaarsdag om 10:00 uur
Biddag om 19:30 uur
Goede Vrijdag om 19:30 uur
Hemelvaartsdag om 9:30 uur
Dankdag om 19:30 uur
Eerste Kerstdag om 10:00 uur
Oudejaarsdag om 19:00 uur

4.1. 
De orde van de dienst
Het uitgangspunt van de orde van dienst is door-
gaans deze volgorde, op punten aangepast maar 
genomen uit het Dienstboek – Een proeve, Deel I, 
Schrift, Maaltijd, Gebed.

• Afkondigingen; 
• Aanvangslied (de gemeente staat);
• Stilte(waarin de gemeente zich richt op God);
• Bemoediging en groet 
 (hierna gaat de gemeente zitten);
• Lied;
• Tien geboden/ apostolische leefregels/ 
 geloofsbelijdenis;
• Lied;
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest  
 en opening van het Woord;
• Schriftlezing;
• Kindermoment (in de morgendienst);
• 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 bediening 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 formulieren zijn geschreven 
onder toezicht van de Confessionele Vereniging en 
de Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad.

4.11. 
Afkondigingen
Voorafgaand aan de dienst worden de afkondigin-
gen gedaan door één van de ouderlingen. In de 
afkondigingen worden overlijdensberichten en ge-
boorteberichten van gemeenteleden vermeld. De 
gedachtenis van overleden gemeenteleden vindt 
plaats voor het dankgebed en de voorbede. Tevens 
worden collectedoelen, de voorgangers van de 
dienst(en), de bestemming voor de bloemengroet 
en het te zingen aanvangslied medegedeeld. Ook 
zaken die wel van belang zijn, maar niet in Kerk-
klanken vermeld (konden) worden, kunnen worden 
afgekondigd.

4.1.2 
Wetslezing en geloofsbelijdenis
De wetslezing vindt plaats in de morgendienst. In 
de regel worden de Tien Geboden gelezen, al dan 
niet met de samenvatting door Christus. Ook een 
ander oud- of nieuwtestamentisch gedeelte waar-
in Gods leefregels worden gegeven, is mogelijk. In 
de avonddienst wordt het geloof beleden vanuit de 
oud-christelijke of de gereformeerde belijdenisge-
schriften.
 
4.1.3 
Schriftlezing
Voor de Schriftlezing wordt gebruik gemaakt van 
de Herziene Statenvertaling. In bijzondere diensten 
(bijvoorbeeld bij themadiensten) kan ook gekozen 
worden voor de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

04 > EREDIENST
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4.1.4 
Prediking
Schriftlezing en prediking als uitleg en toepassing 
van de Schriften vormen – samen met de bediening 
van de sacramenten – het centrum van de kerk-
dienst. In de verkondiging van het Oude en Nieuwe 
Testament staan de daden van God centraal 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 
waardoor de hele breedte van de gemeente wordt 
aangesproken. In de morgendienst komt de breed-
te van de Bijbel aan de orde. In de avonddiensten 
waarin de eigen predikant voorgaat, valt de nadruk 
op het lerende en verdiepende element.

4.1.5 
De dienst der gebeden
Het gebed om de opening van het Woord en de 
verlichting door de Heilige Geest is een gebed van 
verootmoediging, waarin onze schuld voor de Hee-
re God en onze afhankelijkheid van Hem beleden 
wordt. Het is tevens het gebed om de Heilige Geest 
en Zijn werk. In het dankgebed en de voorbeden 
wordt de dank voor Gods Woord en voor Zijn ze-
geningen in het leven uitgesproken en worden 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 mor-
gendienst plaats. Wanneer een gastvoorganger 
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.

4.1.6
De inzameling van de gaven
In de dienst en bij de uitgang wordt een collecte ge-
houden. Een van deze collecten is bestemd voor een 
diaconaal doel en de andere collecte is bestemd 
voor het college van kerkrentmeesters.

4.1.7. 
Gemeentezang
In onze kerkdiensten worden naast de psalmen ook 
liederen gezongen. We maken hierbij gebruik van 
het Liedboek (2013). Daarnaast kan ook gebruik ge-
maakt worden van de liedbundel ‘Op Toonhoogte’ 

en de liedbundel ‘Weerklank’ als het de het Lied-
boek niet toereikend is, dit ter beoordeling door de 
voorganger. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat in 
dienst minimaal drie psalmen gezongen worden. Dit 
zijn psalmen in de oude- of nieuwe berijming.

Bij bijzondere diensten zoals doop- en belijdenis-
dienst, themadiensten en diensten op christelijke 
feest- en gedenkdagen is er ook ruimte voor liede-
ren uit andere bundels mist die passen bij het karak-
ter van de dienst.
De gemeentezang wordt door de organist begeleid. 
Op feestdagen en bij bijzondere diensten kunnen 
daarnaast ook andere instrumenten worden ge-
bruikt. Tijdens de eredienst zal er ook een lied ge-
zongen worden dat herkenbaar is voor de kinderen. 
Dit lied wordt begeleid op de piano.
Op de zondag dichtbij 31 oktober (Hervormingsdag) 
wordt een daarbij passend lied gezongen betrekking 
hebbend op de eenheid van de kerk.  In de morgen-
dienst op de zondag tussen 27 april en 5 mei worden 
de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus gezongen.

4.1.8
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 heilig avondmaal behoren zoveel mogelijk 
ook de voorbereiding en de dankzegging.

4.1.8.1
Heilige Doop
Voor de bediening van de heilige doop worden door 
de kerkenraad jaarlijks zes data gereserveerd. De 
dopeling wordt de kerk binnengebracht voordat de 
doopvragen worden gesteld en blijft in de kerk tot 
het dankgebed (eventueel gecombineerd met het 
gebed om de opening van het Woord) is uitgespro-
ken. 

Kinderen mogen op uitnodiging van de predikant 
naar voren komen bij de doop. Doel hiervan is om 
kinderen beter te betrekken bij de betekenis van de 
doop. Na de dienst krijgt de gemeente gelegenheid 
om de doopouders te feliciteren. De ouders ontvan-
gen ter herinnering aan de doop een doopkaart en 
een passend geschenk.
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4.1.8.2
Heilig Avondmaal
Vier keer per jaar vindt in de morgendienst de vie-
ring van het Heilig Avondmaal plaats. Hiervoor wor-
den de belijdende en gedoopte gelovigen genodigd. 
Van leden van de eigen gemeente wordt verwacht 
dat zij eerst belijdenis doen om deel te nemen aan 
het heilig avondmaal. In de avonddienst vindt er een 
voortgezette viering plaats. Tevens vindt in deze 
dienst de dankzegging plaats.

Op de zondag daaraan voorafgaand wordt er voor-
bereiding gehouden. Dan wordt het  daarvoor be-
stemde gedeelte van het avondmaalsformulier 
gelezen. Ook wordt in deze week de mogelijkheid 
geboden voor het censura morum.
Bij de viering zingt de gemeente na de nodiging een 
lied. Na de bediening van het avondmaal wordt een 
korte schriftlezing gedaan en een lied gezongen. De 
avondmaalscollecte is een diaconale collecte met 
dezelfde bestemming als de collecte in de dienst.

4.1.9  
Kinderen in de eredienst 
Wekelijks is er voor kinderen van de groepen 1 t/m 5  
zondagsschool in ‘De Bron’. 2 groepen om de week 
voor de kinderen van groep 1 t/m3 en een oudere 
groepen voor groep 4 en 5.  De kinderen beginnen  
op de zondagsschool. Zij komen aan het eind van de 
dienst (tijdens de collecte) naar het kerkgebouw. Zo 
worden zij onderdeel van de dienst en krijgen zij ook 
de zegen mee.

Er wordt wekelijks een kinderlied gezongen. Dit ge-
beurt voorafgaand aan de preek, na het moment dat 
de predikant de kinderen een korte uitleg heeft ge-
geven over de inhoud van de preek. Dit lied wordt 
op de piano begeleid. De kinderliederen worden ge-
kozen uit een lijst die  met de zondagsschoolleiding 
is afgestemd.

4.1.10
Liturgische bezinning
Evaluatie en eventuele kleine aanpassingen met 
betrekking tot de liturgie zijn een continu punt van 
aandacht voor de kerkenraad.

4.2
BIJZONDERE DIENSTEN

4.2.1 
Belijdenisdienst
De dienst waarin de openbare geloofsbelijdenis 
plaatsvindt, wordt vastgesteld door de predikant 
in overleg met de catechisant(en) bij voorkeur op 
of rond Pasen of Pinksteren. Na het beantwoorden 
van de belijdenisvragen krijgt ieder lidmaat een Bij-
beltekst mee. Deze tekst wordt in de regel onder 
handoplegging uitgesproken, waarbij men knielt 
op de knielbank. Na de dienst krijgt de gemeente 
gelegenheid nieuwe belijdende leden te feliciteren. 
De kerkenraad geeft aan elke lidmaat een kaart ter 
herinnering en een passend boek als geschenk.

4.2.2
Themadiensten
Hieronder worden gerekend de diensten bij de 
opening van het winterwerk, de dienst van Kerk 
en School en het afscheid van de zondagsschool. 
Bij de opening van het winterwerk staat een thema 
centraal, dat zo mogelijk wordt aangereikt door de 
HGJB. 
Naast deze diensten wordt sinds 2007 een aan-
tal malen per jaar een themadienst gehouden die 
vooral gericht is op de jongeren en plaatsvindt in de 
avonddienst. Ze worden voorbereid door een the-
madienstcommissie en jongeren in samenwerking 
met de predikant. In deze dienst is ruimte voor het 
gebruik van andere muziekinstrumenten.
Op de eerste zondag van de maand oktober wordt 
de dienst van Kerk en School gehouden. In dit pro-
ject werken de kerken van Schoonhoven en Willige 
Langerak samen met de christelijke basisscholen in 
Schoonhoven. De predikant is bij de voorbereiding 
betrokken.

4.2.3
Herdenking van de overledenen
Het overlijden van een gemeentelid zal als moment 
van gedachtenis plaatsvinden voor de voorbede. 
Het moment van gedenken zal bij de afkondigin-
gen worden vermeld. De gedachtenis zal als volgt 
plaatsvinden:
• De gemeente wordt verzocht te gaan staan;
• Voorlezen van de naam, en de leeftijd en   
 datum waarop de overledene is gestorven;
• Het lezen van een Bijbeltekst;
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• Zingen van een lied of een psalm;
• Gemeente gaat zitten en vervolgens vindt  
 de voorbede plaats.

In de morgendienst op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar (eeuwigheidszondag) worden de over-
ledenen uit onze gemeente herdacht. Terwijl de ge-
meente staat, worden hun namen voorgelezen en 
wordt een moment stilte in acht genomen. De na-
bestaanden worden voor deze dienst uitgenodigd.

4.2.4 
Huwelijksdiensten
Een dienst waarin het huwelijk tussen man en 
vrouw wordt ingezegend, is een eredienst waarin de 
ambten vertegenwoordigd behoren te zijn. Gezien 
het karakter van de dienst is er ruimte om sugges-
ties te doen voor liederen, schriftgedeelten en een 
doel voor de collecte. Dit gebeurt in overleg met de 
predikant.
Wanneer het bruidspaar een (diaconaal) collecte-
doel aandraagt, betreft dat bij voorkeur een chris-
telijke organisatie. De helft van de opbrengst kan 
voor dit doel bestemd worden, de andere helft komt 
ten goede aan het college van kerkrentmeesters. 
Als het bruidspaar geen suggesties heeft gedaan, is 
de gehele opbrengst voor het college van kerkrent-
meesters.

4.2.5 
Diensten met ‘Op weg met de ander’
Eenmaal per twee jaar wordt  een dienst gehouden 
die gericht is op onze naasten met een verstande-
lijke beperking. De datum van de dienst wordt be-
paald in overleg met de regionale werkgroep ‘Op 
weg met de ander’. Om praktische redenen wordt 
deze dienst in de middag gehouden waarbij de 
avonddienst vervalt.

4.2.6
Parkdienst
Eenmaal per jaar vindt  in het Springerpark in 
Schoonhoven een interkerkelijke parkdienst plaats. 
Ook onze gemeente neemt hier aan deel. De dienst 
wordt ’s middags gehouden en komt op die dag in 
de plaats van de avonddienst.

4.3 
ANDERE SAMENKOMSTEN

4.3.1 
Kerstavonddienst
De zangdienstcommissie verzorgt op de avond voor 
kerst om 21.00 uur een kerstavonddienst van onge-
veer een uur. Deze dienst is geen ambtelijke dienst.
In deze dienst staan het samen zingen van kerstlie-
deren en het luisteren naar Gods Woord centraal. 
De predikant verzorgt eventueel een korte medita-
tie.
Naast de vermelding van deze dienst in onze ker-
kelijke gemeente geven we ook in onze burgerlijke 
gemeenten bekendheid aan deze dienst omdat de 
kerstavonddienst een laagdrempelig karakter heeft. 

4.3.2
Stille week
In de week voorafgaand aan Pasen worden naast 
de dienst op Goede Vrijdag, korte samenkomsten 
gehouden op Witte Donderdag en Stille Zaterdag. 
Laatst genoemde diensten worden voorbereid door 
gemeenteleden en hebben een sober karakter.  

4.3.3
Rouwdiensten
Zie hiervoor het hoofdstuk Pastoraat.

4.4
ORGANISATIE
Zie hiervoor het hoofdstuk Pastoraat.

4.4.1 
Voorgangers
De kerkenraad  is verantwoordelijk voor de invulling 
van de erediensten. De eigen-predikant neemt on-
geveer vijftig diensten per jaar voor zijn rekening, 
waarvan 10 zogenaamde ruilbeurten. Daarbij gaat 
hij zoveel als mogelijk één keer per zondag voor in 
de eigen gemeente. Voor de overige diensten wor-
den gastvoorgangers gevraagd door een preek-
beurtenvoorziener.

Ook de oud-predikanten worden hiervoor bena-
derd. De kerkenraad stelt een lijst vast met namen 
van eventuele gastvoorgangers. Het preekrooster 
wordt in de kerkenraad besproken.
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4.4.2
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 uit-
spreekt. Hij licht de gastvoorganger in over de orde 
van de dienst en eventuele bijzonderheden. In geval 
van ziekte of afwezigheid van een predikant wordt 
er binnen de consistorie afgestemd wie de dienst 
gaat leiden. 
De diaken(en) en de ouderling(en)-kerkrentmeester 
zamelen in de dienst de gaven in. De aanwezigheid 
van ambtsdragers is door middel van een rooster 
geregeld.

4.4.3 
Liederenblad en orde van dienst
De gastpredikanten worden in de week voordat zij 
voorgaan benaderd. Hun wordt de gang van zaken 
in de liturgie meegedeeld en aan hen wordt tevens 
verzocht om tijdig hun orde van dienst door te ge-
ven. (nog niet duidelijk???)
Bij bijzondere diensten (zoals doop-, belijdenis- en 
huwelijksdienst) zal er ook een gedrukte orde van 
dienst zijn.

4.4.4
Zangdienst- en muziekcommissie
De zangdienstcommissie bereidt de kerstavond-
dienst voor. De muziekcommissie adviseert de pre-
dikant in de keuze van de liederen op de christelijke 
feestdagen en vraagt gemeenteleden voor muzikale 
ondersteuning. Het werk van de commissies valt 
onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en 
de commissies bestaat uit gemeenteleden.



PASTORAAT
Het pastoraat heeft als doel het omzien naar ge-
meenteleden op hun levens- en geloofsweg. In het 
(geloofs)gesprek luisteren we aan de ene kant naar 
elkaar, aan de andere kant proberen we samen te 
luisteren naar de stem van God. 
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 ouder-
lingen, zorg wil dragen voor zijn gemeente. Bij het 
bezoekwerk worden de ouderlingen bijgestaan door 
bezoekbroeders en -zusters die zich samen met de 
ouderlingen hebben verplicht tot geheimhouding 
over wat hun bij bezoeken ter ore komt. Het con-
sistorie is verantwoordelijk voor het bezoekwerk. 
Het pastorale gesprek is een van de manieren waar-
op we als gemeente de onderlinge band concreet 
gestalte geven. (We zijn als gemeente betrokken 
op dat wat zich op de levens- en geloofsweg van 
broeders en zusters aandient. Tegelijk proberen we 
te luisteren naar wat God ons in de concrete situatie 
waarin wij ons bevinden, te zeggen heeft (nogal veel 
herhaling van het begin)

5.1
Afspraken met betrekking tot het pastoraat
 
5.1.1.
Huisbezoek
Elke ouderling draagt zorg voor het bezoekwerk in 
de eigen sectie. De gemeenteleden worden in de 
regel eenmaal per twee jaar bezocht. In geval van 
bijzondere omstandigheden bezoekt hij frequenter. 
De ouderling gaat bij voorkeur samen met een be-
zoekbroeder of -zuster op bezoek. Indien noodza-
kelijk kan ook een van hen afzonderlijk een bezoek 
afleggen. In de consistorievergaderingen vindt ook 
bezinning plaats op het voeren van het pastorale 
gesprek.

Een van de ouderlingen heeft als bijzondere op-
dracht het pastoraat te verzorgen aan jeugd en jon-
geren in de gemeente. De predikant draagt in het 
bijzonder zorg voor (crisis)pastoraat en het pasto-
raat aan ouderen (vanaf  +/- 75 jaar). 

5.1.2 
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 consistorie-
vergaderingen wisselen predikant en sectieouder-
lingen zaken uit met betrekking tot het pastoraat in 
de gemeente.

5.1.3. 
Pastoraat rondom het huwelijk 
In onze gemeente wordt alleen het huwelijk tus-
sen man en vrouw ingezegend. Verzoeken om in-
zegening 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 al-
tijd overleg zijn met de kerkelijke gemeente waar-
toe de betrokkenen behoren. Wanneer ongehuwd 
samenwonenden in het huwelijk willen treden en 
daarbij een huwelijksinzegening wensen, zal er een 
gesprek met de predikant plaatsvinden, waarin het 
zal gaan over de waarde van het huwelijk.

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 el-
kaars 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 geroe-
pen 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 ge-
meente en de samenleving.

05 > PASTORAAT
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Gemeenteleden die als man en vrouw gekozen heb-
ben voor samenwonen willen wij graag overtuigen 
van de betekenis van de kerkelijke inzegening van 
een (huwelijks) verbintenis. Het gaat erom dat door 
het samenwonen onvoldoende 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, om-
dat 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 daarom mensen die in het hu-
welijk treden van harte steunen. Dit doen we door 
huwelijken kerkelijk in te zegenen. Deze kerkelijke 
inzegening bereiden we voor in één of meerdere ge-
sprekken. In deze gesprekken denken we na over de 
betekenis van huwelijk waarbij bovenstaande doe-
len van het huwelijk uitgangspunt zijn van gesprek. 
Daarnaast besteden we aandacht aan bijzondere 
huwelijksjubilea van gemeenteleden door een be-
zoek.

5.1.4 
Pastoraat rond de Heilige doop 
Pastoraal wordt er meegeleefd bij geboorte en 
adoptie. Nadat de ouders de kerkenraad in ken-
nis hebben gesteld van de geboorte of de adop-
tie, 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 ker-
kenraad kiest principieel voor de lijn van de kinder-
doop. Ouders die graag willen dat hun kind gedoopt 
wordt, hebben voorafgaand 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 conse-
quenties van de doop van het kind. In elk geval één 
van de ouders (of verzorgers) die hun kind(eren) 
willen laten dopen, dient meelevend  doop- of belij-
dend lid van de gemeente te zijn

5.1.5 
Pastoraat en meeleven bij jubilea, verjaardagen 
en ziekte
Bij feestelijke gebeurtenissen als huwelijksjubilea 
en verjaardagen wordt meegeleefd. Hiervoor wor-
den afspraken gemaakt binnen het consistorie. Bij 
ziekte is pastoraat van belang, evenals bij het over-
lijden van familieleden.

5.1.6 
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. De predikant 
overlegt - indien hij hiervoor gevraagd wordt - met 
de familie over de invulling van de rouwdienst en de 
afsluiting na de begrafenis. Ook na de begrafenis 
blijven de predikant en de sectieouderling hun be-
trokkenheid tonen aan de nabestaanden. 

> richtlijn aanpassen m.b.t. aanwezig bij de rouw-
dienst. Is geen ambtelijke dienst.
> afsluiten begrafenis en openen maaltijd alleen op
verzoek van familie.

5.1.7 
Pastoraat rond nieuw ingekomenen 

Nieuwe leden binnen de grenzen
Wanneer  nieuwe leden binnen de grenzen van onze 
gemeente zijn komen wonen, legt een lid van de 
welkomstcommissie contact met hen en verstrekt 
de nodige informatie. 

Pastoraat en beleid rond voorkeurslidmaatschap 
en gasten 
De kerkorde biedt de mogelijkheid om lid te worden 
van een gemeente in de PKN waar men geogra-
fisch gezien niet toe behoort. Leden die naar onze 
gemeente overgeschreven worden in het kader van 
het voorkeurlidmaatschap (perforeren), worden ver-
meld in Kerkklanken. Zo worden zij in onze gemeen-
te van harte welkom geheten. Voorkeurleden heb-
ben dezelfde rechten en plichten als geografische 
leden.
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Gasten
Gezinnen of personen die met onze gemeente mee 
willen leven, maar niet perforeren, heten we even-
eens van harte welkom. Zij dienen wel zelf hun ei-
gen kerkenraad in te lichten omtrent deze keuze. 
Vervolgens worden zij bezocht door de scriba.  Die 
licht toe dat gasten dezelfde rechten en plichten 
hebben als geografische- en geperforeerde leden, 
behalve ten aanzien van het actieve en het passieve 
kiesrecht. Dat heeft men alleen in de geografische 
gemeente.

5.1.8
Kennismakings- en informatieavond 
Een keer per twee jaar wordt een kennismakings- 
en informatieavond gehouden voor nieuw ingeko-
menen. De betreffende gemeenteleden en gasten 
worden hiervoor persoonlijk schriftelijk uitgenodigd. 
De avond wordt georganiseerd door het consistorie.

5.2
Bezoekcommissie 
De bezoekcommissie bezoekt gemeenteleden, in 
het bijzonder hen die weduwe of weduwnaar zijn en 
hen die ouder zijn dan 75 jaar. De leden van de com-
missie 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 adressen-
bestand van de doelgroep bij te houden. De predi-
kant en een ouderling adviseren de commissie.

5.3
Homoseksualiteit
In het beleidsplan 2014-2018 van onze gemeente is 
in het hoofdstuk over pastoraat het beleidsvoorne-
men opgenomen te komen tot  bezinning over het 
thema homoseksualiteit. De bezinning heeft vorm 
gekregen binnen het consistorie en binnen de ker-
kenraad uitmondend in een gemeenteavond. Dit 
heeft geleid tot de onder 4.3.1 en 4.3.2 aangehaalde 
brief, die aan de gemeenteleden is uitgereikt. Daar-
in heeft de kerkenraad een antwoord heeft gezocht 
op de vragen die in het beleidsplan zijn opgenomen: 
welke plaats hebben homoseksuelen in de gemeen-
te? Hoe wordt homoseksualiteit en het uitkomen 
daarvoor pastoraal begeleid?

5.3.1
Broeders en zusters in Christus

Welke plaats hebben homoseksuelen in de ge-
meente? Het antwoord op de eerste vraag ligt voor 
de hand. Gemeenteleden met een homoseksuele 
geaardheid zijn net als alle andere gemeenteleden 
broeders en zusters in Christus. Het zou eigenlijk 
niet nodig moeten zijn dit op te schrijven omdat het 
zo voor de hand ligt. De geschiedenis heeft echter 
geleerd dat dit toch niet zo vanzelfsprekend is als 
het lijkt. Broeders en zusters met een homoseksuele 
geaardheid zijn binnen en buiten de christelijke ge-
meente gediscrimineerd en buitengesloten. 
Daarom hechten we eraan te beginnen met het be-
nadrukken van het uitgangspunt dat zij net als an-
dere gemeenteleden broeders en zusters in Chris-
tus zijn.

Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerburg a/d Rijn heeft in 
zijn lezing op de gemeenteavond in april 2015 deze 
laatste positie toegelicht. Een meerderheid van de 
kerkenraad kan zich vinden in de richting die hij 
wees. Een relatie ligt volgens ons niet voor de hand 
gezien verschillende Bijbelteksten. Mensen die er-
voor kiezen om single door het leven te gaan willen 
we dan ook van harte steunen. 

Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat God mensen in 
hun zwakheid tegemoet komt. Als de gave van de 
onthouding je niet gegeven is, kan het beter zijn een 
relatie van liefde en trouw aan te gaan. In het begin 
van de Bijbel is tenslotte al te lezen dat het niet goed 
is voor de mens om alleen te zijn. God zoals we hem 
in de Bijbel leren kennen gaat een weg met mensen, 
waarin er sprake is van beweging en ontwikkeling. 
Zijn gebod is niet in beton gegoten. We hebben in 
het bovenstaande geprobeerd zijn wil voor onze tijd 
te verstaan. 

Als je ervan overtuigd bent dat God mensen in hun 
zwakheid tegemoet komt kun je als gemeente niet 
achterblijven. Homoseksuele broeders en zusters 
zijn volwaardige gemeenteleden die van harte wel-
kom zijn in de kring rond de avondmaalstafel. Ook 
als zij een relatie van liefde en trouw aangaan is er 
voor hen daar een plaats. Een inzegening van een 
homoseksuele relatie ligt daarentegen niet voor de 
hand want de status van een huwelijk heeft deze re-
latie naar onze overtuiging niet. Ook voor een plek 
in de kerkenraad zien wij in het geval van een homo-
seksuele relatie geen ruimte. Dat is misschien niet 
consequent gezien de overtuiging dat we hier wel te 
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maken hebben met broeders en zusters in Christus. 

Toch hebben we ervoor gekozen hier een grens 
te trekken om op die manier recht te doen aan de 
verscheidenheid van opvattingen rond deze zaak in 
onze gemeente. Op deze wijze geven we de grove 
contouren weer van het beleid dat we willen voeren.

5.3.2 
Hoe omgaan met deze seksuele identiteit
Op de vraag hoe zij vervolgens om zullen gaan met 
deze seksuele identiteit lopen de meningen binnen 
de christenheid en ook binnen onze gemeente uit-
een. De constatering dat de meningen over deze 
vraag uiteengaan binnen de christelijke gemeente is 
reden tot bescheidenheid. 

Blijkbaar is een duidelijk antwoord op de gestelde 
vraag minder makkelijk te vinden dan we graag zou-
den willen. De een meent op grond van de Schrift 
dat de homoseksuele geaardheid zonde is. Een 
ander meent op grond van de bijbel dat je een ge-
aardheid geen zonde kunt noemen maar noemt de 
homoseksuele daad wel zonde. Een derde kiest na 
lezing van de Schrift voor het woord gebrokenheid 
en meent dat er in de gebrokenheid geen ruimte is 
voor een huwelijk maar wel voor een alternatieve re-
latie van liefde en trouw oeren.

Het belangrijkste uitgangspunt voor pastorale be-
geleiding hebben wij hierboven al weergegeven. Wij 
benaderen gemeenteleden met een homoseksuele 
geaardheid als broeders en zusters in Christus. Als 
daar behoefte aan is van hun kant zijn wij van har-
te bereid samen met hen te zoeken naar de wil van 
God voor hun leven. De verantwoordelijkheid voor 
dat samen zoeken naar de wil van God ligt in eer-
ste instantie bij de predikant en in tweede instantie 
bij de pastorale ouderlingen. Beiden kunnen hierop 
worden aangesproken zodat de mogelijkheid tot 
een pastoraal gesprek niet afhankelijk is van de klik 
die al dan niet bestaat met één enkele persoon. 

Een van de grootste problemen waar homoseksue-
len binnen en buiten de kerk tegenaan lopen is het 
taboe. Mensen durven er niet mee naar buiten te 
komen vanwege hun angst voor mogelijk negatieve 
reacties. Dat maakt hen eenzaam en alleen. Wij zijn 
van mening dat het niet zo hoort te zijn in de chris-
telijke gemeente. Wij hopen dat broeders en zusters 

met een homoseksuele geaardheid open durven 
zijn over dat wat hen bezighoudt. 

De belangrijkste voorwaarde om open te kunnen zijn 
is de acceptatie van de ander als broeder en zuster 
in de Heer. Een klimaat van liefde en geborgenheid 
helpt om kwetsbaar te durven zijn en geheimen niet 
op te kroppen. Voor dat klimaat zijn wij samen als 
gemeente verantwoordelijk. Daar ligt ook een taak 
voor de catechese. 

In het catecheseprogramma wordt aandacht be-
steed aan seksualiteit. Homoseksualiteit komt daar-
bij ook ter sprake. Door dit tijdens catechese te 
thematiseren hopen wij ruimte te scheppen om hier 
van jongs af aan al open over te zijn.
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VORMING & TOERUSTING
Het doel van activiteiten in het kader van vorming 
en toerusting voor de gemeente is om samen Chris-
tus na te volgen en leerlingen van Hem te worden 
en te blijven. 

Vorming en toerusting krijgt in onze gemeente op 
verschillende manieren gestalte. De daarop betrek-
king hebbende activiteiten zijn:
 • Catechese
 • Bijbelstudies
 • Gemeenteavonden
 • Wijk Contact Avonden (WCA)

De commissie vorming en toerusting is een denk-
tank die zich bezint op de lange termijn vragen die 
raken aan vorming en toerusting. De praktische uit-
werking van de plannen ligt vaak bij het jeugdwerk 
of de evangelisatiecommissie.

6.1. 
CATECHESE 
 
6.1.1. 
Jongerencatechese
De doelstelling van de jongerencatechese is het 
introduceren van en het vertrouwd maken met de 
bronnen en de kernbegrippen 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 twee leef-
tijdsgroepen (12-14 en 15-17), waarin op de leeftijd 
toegespitst catechesemateriaal Leer & Leef (HGJB) 
behandeld wordt.

6.1.2. 
Belijdeniscatechese
De belijdeniscatechese beoogt gemeenteleden voor 
te bereiden op het doen van  openbare geloofsbe-
lijdenis en de doop wanneer zij niet gedoopt zijn als 
kind.
 

6.2. 
BIJBELSTUDIE

6.2.1. 
Bijbelkringen en groeigroepen
In onze gemeente functioneren een Bijbelgespreks-
kring, een Bijbelthemakring, een Groeigroep (voor 
jongeren) en een huisbijbelkring. Daarbij gaat het 
om verdieping van de kennis van en inzicht in de 
Bijbel.

6.2.2. 
Vrouwen ontmoetingsochtenden
Het doel van deze laagdrempelige bijeenkomsten 
is de onderlinge ontmoeting van vrouwen uit onze 
gemeente rondom een thema of Bijbelstudie. Verder 
is er gelegenheid voor het samen zingen, en zijn er 
ook leuke creatieve momenten.

6.2.3
Gemeenteavonden 
De kerkenraad organiseert per jaar tenminste drie 
gemeenteavonden. Daarbij gaat het om de toerus-
ting van de gemeente door de behandeling van een 
onderwerp dat voor de opbouw van de gemeente 
belangrijk is.
Daarnaast is er ook gelegenheid voor onderlinge 
ontmoeting en voor het stellen van vragen aan de 
kerkenraad.
 
6.3
WIJK CONTACT AVONDEN (WCA’s)
De wijkcontactavonden worden georganiseerd in 
samenwerking met de evangelisatie- commissie. 
Deze avonden zijn inmiddels deel gaan uit maken 
van de gemeentepraktijk. Alle ingeschreven ge-
meenteleden van enkele straten worden uitgenodigd 
en komen bij elkaar in het huis van een gemeentelid. 
Vanuit een Bijbelgedeelte wordt  aandacht besteed 
aan verschillende aspecten van het gemeente-zijn. 
Doel van deze avonden is versterking van het besef 
van gemeente-zijn en contact met rand- en buiten-
kerkelijken. De Wijk Contact Avonden worden om 
de twee jaar georganiseerd.

06 > VORMING & TOERUSTING
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7.0
DIACONIE
Als diaconie willen we een bijdrage leveren aan het 
welzijn van de samenleving, het bestrijden van ar-
moede en onrecht en zorgdragen voor mensen in 
acute noodsituaties, zowel dichtbij als ver weg. 

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.

Voor het werk van de diaconie is de Heere Jezus 
Christus de basis en het voorbeeld. Hij kwam om 
te dienen en Zijn leven te geven voor ons. Hij zocht 
het verachte, minderwaardige op. Hij riep op om de 
minste te zijn en anderen te dienen. Het leven van 
Jezus mag ons als christenen tot voorbeeld dienen 
bij het opzetten en uitvoeren van diaconale werk-
zaamheden.

Als diakenen worden we opgeroepen tot de dienst 
van barmhartigheid en gerechtigheid voor de ge-
meente en de wereld. We willen dit niet alleen doen, 
maar ook de rest van de gemeente aansporen hier 
een bijdrage aan te leveren.

7.1 
Werkveld diaconie 
Het werkveld van de diaconie is breed. Er kan een 
aantal werkgebieden worden onderscheiden:

7.1.1
De dienst aan de samenleving dichtbij
De zorg en aandacht voor de naasten in de eigen 
plaatselijke gemeente en de eigen directe omge-
ving. Denk aan de ondersteuning van de Voedsel-
bank of Schuldhulpmaatje. Hierbij speelt ook de sa-
menwerking met andere diaconieën een rol.

7.1.2
Die dienst aan de samenleving ver weg
Op veel verschillende gebieden zijn er organisaties 
die voor de uitvoering van werelddiaconale taken 
samenwerken. Denk aan de verschillende doelen die 
we ondersteunen, zoals het werk van Willem-Hen-

ri en Ditteke den Hartog voor de GZB, de IZB, de 
Stichting Woord en Daad, of ons sponsorkind.
 
7.1.3 
Het diaconale werk in de gemeente en de kerk
Diakenen hebben een rol in de viering van het avond-
maal, bij de inzameling van de gaven en nemen deel 
aan de kerkenraadsvergaderingen. Belangrijk zijn 
ook de activiteiten die de diaconie ontwikkelt  om 
het diaconale bewustzijn en betrokkenheid van de 
gemeente te vergroten.

7.2
Algemeen
Diaconaat is die kant van geloven en kerk-zijn die 
zich onbaatzuchtig inzet voor de naaste. Dat gebeurt 
op ten minste drie manieren: door voor mensen te 
zorgen die zichzelf niet kunnen verzorgen, door hen 
in solidariteit nabij te zijn, en door hun bondgenoot 
te zijn in hun strijd of verzet tegen kwaad en on-
recht. Dit geldt voor onze naasten in onze samenle-
ving dichtbij, alsook ver weg. 

7.3 
Organisatie 
Het College van Diakenen (CvD) is een zelfstandig 
orgaan met een eigen begroting en jaarrekening. De 
leden van de diaconie zijn onderdeel van de kerken-
raad van Hervormde Gemeente Willige Langerak. 
Het CvD telt drie leden, bestaande uit een voorzitter, 
secretaris en een penningmeester. De voorzitter is 
tevens lid van het moderamen van de kerkenraad.

7.2 
Financiën 
De wekelijkse collecten vormen de belangrijkste 
en vaste bron van inkomsten voor de diaconie. An-
dere bronnen van inkomsten zijn giften, legaten en 
de opbrengst uit vermogen. Het CvD heeft de taak 
verantwoordelijk om te gaan met de financiële mid-
delen. Jaarlijks stelt het CvD een begroting en jaar-
rekening op, in lijn met de kerkordelijke richtlijnen. 
Het CvD waarborgt de Algemene Nut Beoogde In-
stelling (ANBI) status zoals verkregen van  de Belas-
tingdienst via de PKN.

07 > DIACONIE
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7.5
Collecten 
Samen met het college van kerkrentmeesters 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 (bijvoorbeeld indivi-  
 duele hulp aan gemeenteleden);
• Diaconaat vanuit de kerk, in de buurt, 
 zoals: armoedebestrijding via de voedsel- 
 bank en het  herkennen van armoede;
• Diaconaat vanuit de kerk ver weg (via   
 hulporganisaties);
• Diaconaat algemeen (noodhulp).
Naast deze diaconale doelen zamelt de diaconie 
ook geld in voor:
• Evangelisatie;
• Het Studiefonds voor aanstaande 
 predikanten.

7.6 
Projecten 
Ieder jaar wordt een aantal projecten ondersteund 
door onze gemeente. Dat betreft onder andere de 
volgende projecten dan wel organisaties:
• GZB: het werk van Willem-Henri en 
 Ditteke  den Hartog in Malawi. 
 Wilt u meer weten over hen of over hun   
 werk, dan kunt u contact opnemen met de  
 diaconie;
• IZB (Niels de Jong in Rotterdam);
• ZOA (acute noodhulp);
• Woord en Daad sponsorkind;
• Stichting ‘Op weg met de Ander’/ RDC;
• Komt allen te samen;
• Kliederkerk;
• HGJB (eenmaal per 2 jaar wordt in samen 
 werking met de jeugdclubs gewerkt aan   
 een speciaal project, waarbij de gehele 
 gemeente zoveel mogelijk wordt 
 betrokkken. Dit om het diaconale werk ook  
 bij de jeugd onder de aandacht te brengen.

Om de betrokkenheid van de gemeente bij de 
projecten te vergroten, geven we in Kerkklanken 
gerichte informatie, eventueel ondersteund met 
folderinformatie. Bij de afkondiging van de collecte 
in de dienst wordt door de ouderling van dienst 

gebruik gemaakt door de diaconie verstrekte 
informatie. Deze informatie kan ook gebruikt worden 
in de voorbede voor deze projecten.

7.6.1
Verjaardagsfonds
Ieder gemeentelid ontvangt voor zijn verjaardag 
een felicitatie. Gemeenteleden ouder dan 16 jaar 
krijgen daarbij de mogelijkheid om een bijdrage aan 
een goed doel te geven, om anderen te laten delen 
in hun dankbaarheid voor een nieuw levensjaar. 
De opbrengst komt ten goede aan het op de kaart 
aangegeven diaconale doel, dat per jaar gekozen 
wordt. 

7.7
BETROKKENHEID EN ONDERSTEUNING

7.7.1
Bloemengroet
Elke zondag ontvangt een gemeentelid als groet 
en teken van verbondenheid namens de gemeente 
een bloemengroet. Deze is bedoeld voor ernstige 
en/of langdurige ziektegevallen, geboorten, 
verjaardagen 80+ en huwelijksjubilea. Iedere week 
zorgt een gemeentelid voor een mooi boeket. Op 
zondagmorgen staat dit boeket voorin de kerk en 
na de dienst wordt dit  bezorgd bij het betreffende 
gemeentelid.
 
7.7.2 
Diensten via kerktelefoon of internet
Voor gemeenteleden die niet meer in staat zijn zelf 
de kerkdienst bij te wonen, bestaat de mogelijkheid 
om via de kerktelefoon of internet de diensten mee te 
vieren. Desgewenst wordt bij deze gemeenteleden 
voor de dienst een liturgie bezorgd.
Een keer per kwartaal wordt een bezoek gebracht 
aan de kerktelefoonluisteraars, die dan de 
gelegenheid hebben om een gift te geven. 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). 
De diaconale bestemming van deze giften wordt 
jaarlijks vastgesteld.

7.7.3 
Kerkauto
Voor gemeenteleden die niet zelfstandig naar de 
kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid om 
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per toerbeurt deze taak willen vervullen. 

7.7.4 
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. Aan de gemeenteleden wordt in de 
kerkdienst op dankdag gevraagd om de attenties te 
bezorgen.
 
7.7.6
Organisaties

7.7.6.1
Sociale Kaart Krimpenerwaard
De Sociale Kaart Krimpenerwaard is een 
website met informatie over formele en informele 
organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & 
welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Deze 
kaart is een hulpmiddel, waarmee mensen met een 
hulp- of ondersteuningsvraag zoveel mogelijk zelf 
hun weg kunnen vinden. Meer informatie vindt u op 
www.socialekaartkrimpenerwaard.nl 

7.7.6.2
Diaconale Werkgroep Schoonhoven
In Schoonhoven is een diaconale werkgroep 
gevormd (samen met Hervormde Gemeente 
Schoonhoven), die zich bezighoudt met steun 
aan zieken en ouderen zonder sociaal netwerk. 
Ook ondersteunt  zij mantelzorgers die geen 
sociaal netwerk hebben. Het gaat hierbij vaak om 
praktische hulp zoals boodschappen doen, hulp in 
huis, kluswerk of vervoer naar het ziekenhuis.

7.7.6.3
Op Weg met de Ander
De Nederlands hervormde vereniging ‘Op Weg met 
de Ander’ is een vereniging van en voor mensen met 
een beperking. De vereniging streeft naar integratie 
en participatie van gemeenteleden met een 
handicap. De vereniging organiseert onder andere 
kerkdiensten in de Krimpenerwaard waarvan er 1 
keer per 2 jaar een plaatsvindt in onze kerk. Voor 
meer informatie zie: www.opwegmetdeander.nl

7.7.6.4
De Herberg 
De Herberg is het Pastoraal Diaconaal Centrum 
in Oosterbeek. Het  wil als verlengstuk van de 
plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis 
en geestelijke begeleiding bieden aan individuele 
gemeenteleden. Het is een plaats voor mensen 
om op adem te komen bij problemen. Denk aan 
overlijden, huwelijks- of gezondheidsproblemen, 
burn-out klachten of eenzaamheid. De Herberg 
biedt daarnaast de mogelijkheid om meer tijd met 
God te kunnen doorbrengen. Voor meer informatie 
zie www.pdcdeherberg.nl

7.7 
Toerustingsactiviteiten
Om beter inzicht te krijgen in kerk en samenleving 
bezoeken de diakenen bijeenkomsten van kerkelijke 
en niet-kerkelijke (particuliere) instanties.

Hierbij moet gedacht worden aan het interkerkelijk 
diaconaal overleg Schoonhoven (IDO), Krimpener-
waard ring (voormalige classis Gouda). Ook 
worden informatiebijeenkomsten over instanties als 
Schuldhulpmaatje of de Voedselbank bezocht.
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Het college van kerkrentmeesters (CvK) heeft als 
taak zorg te dragen voor het beheer 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 ook buiten) de gemeente kenbaar 
wordt gemaakt. De financiële zaken van diaconale 
aard vallen niet onder zijn verantwoordelijkheid. 
Ook draagt het CvK zorg voor het gebruik, de goede 
bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de 
kerkelijke gebouwen.

Om de doelstelling goed en helder uit te voeren, 
ressorteren onder het CvK de benodigde 
commissies en werkgroepen.

8.1 
Organisatiestructuur
Het CvK bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters 
(waarvan één voorzitter) en twee lidmaat-
kerkrentmeesters (secretaris en penningmeester).
De lidmaat-kerkrentmeesters bekleden geen ambt 
en zijn derhalve geen lid van de kerkenraad. De 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een 
lidmaat-kerkrentmeester zijn voor het overige gelijk 
aan die van een ouderling-kerkrentmeester.

De zittingstermijn van een lidmaat-kerkrentmeester, 
die door de kerkenraad wordt benoemd, is gelijk 
aan die van een ouderling-kerkrentmeester. De 
zittingstermijn is vier jaar, met de mogelijkheid 
van herbenoeming voor weer vier jaar. Daarna is 
nog tweemaal herbenoeming mogelijk voor een 
periode van telkens twee jaar, zodat de zittingsduur 
maximaal 12 jaar bedraagt.
Bij een vacature kunnen door de gemeente  
kandidaten worden voorgedragen, 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;
• Beheercommissie (orgel, pastorietuin,   
 beheer en schoonmaak kerkgebouw en    
 begraafplaats);
• Exploitatiecommissie ‘De Bron’;
• Rommelmarktcommissie;
• commissie Kerkklanken;
• commissie Financiën.

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

8.2.
Beleidsinvulling
De eigendommen die de gemeente in haar bezit 
heeft zijn het kerkgebouw, de pastorie en het 
verenigingsgebouw ‘De Bron’ en de begraafplaats 
met het baarhuisje.

8.2.1
Gebouwen en begraafplaats
De gebouwen worden onderhouden aan de hand 
van een meerjarenplan conform de BRIM (Besluit 
Rijkssubsidiering 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, onder 
vermelding van het jaar van uitvoering. In dit 
meerjarenplan is ook  een financiële begroting 
opgenomen. Het meerjarenplan geeft een duidelijk 
inzicht in de kosten.
Per jaar wordt per gebouw een dotatie in de 
onderhoudsvoorziening gestort, rekening houdend 
met de niet jaarlijkse grote werkzaamheden. 
Hierdoor wordt een reservering gevormd voor de 
grote uitgaven.
De begraafplaats wordt gebruikt voor het begraven 
van meelevende gemeenteleden van onze gemeente 
en is sinds 2018 niet langer uitsluitend bestemd 
voor meelevende gemeenteleden woonachtig op 
het grondgebied van de voormalige burgerlijke 
gemeente van Willige Langerak.

08 > COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
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8.2.1
Verenigingsgebouw ‘De Bron’
In het verenigingsgebouw ‘De Bron’ vinden 
verschillende activiteiten plaats. Naast  
vergaderingen zijn dat catechisaties, Bijbelkringen, 
jeugdclubs, de kinderoppas en zondagschool, 
de gemeenteavonden en het koffiedrinken na de 
morgendienst. De bovenzaal kan ook verhuurd 
worden voor andere doeleinden, bijvoorbeeld de 
viering van een verjaardag.
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 doopouders 
zelf. Voor het gebruik van ‘De Bron’ wordt een 
vergoeding gevraagd voor de koffie, thee en andere 
consumpties. Het opruimen en afsluiten van De 
Bron wordt door de doopouders zelf verzorgd.

8.2.2 
Rommelmarkt en oliebollenactie
De rommelmarktcommissie organiseert ieder jaar, 
meestal op de laatste zaterdag van de maand 
augustus, een rommelmarkt. Deze rommelmarkt 
vindt plaats op en rondom het kerkplein aan de 
Montignylaan/de Populierenlaan.
Aan het eind van ieder jaar wordt de oliebollenactie 
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.

8.2.3 
Kerkklanken
Kerkklanken is de naam van het samen met de 
hervormde gemeente Schoonhoven uitgegeven 
kerkblad. Dit blad verschijnt, behalve in de 
vakantietijd, één keer per veertien dagen.
De commissie bestaat uit de redacteuren 
(predikanten en eindredacteur), kerkrentmeesters, 
en  gemeenteleden/medewerkers van de hervormde 
gemeenten Willige Langerak en Schoonhoven.
De hervormde gemeenten verzorgen telkens voor 
een jaar om de beurt de redactie van Kerkklanken. 
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 het beheer van 

de abonnementen.

8.2.4 
Gezichtenboek
In 2013 is het eerste gezichtenboek uitgedeeld aan 
gemeenteleden in een ringband en in 2015 is een 
aanvulling uitgereikt.
In 2019 is een geheel nieuw gezichtenboek 
ontwikkeld, dat vooral digitaal beschikbaar wordt 
gesteld op een besloten gedeelte van de website 
van onze gemeente. Daarnaast is het mogelijk een 
papieren versie van het gezichtenboek op te vragen 
voor diegenen die daar behoefte aan hebben. 
Om de twee jaar zal een actualisering plaatsvinden 
van het gezichtenboek en zal de gemeente tijdig 
geïnformeerd worden over de wijze waarop de 
actualisering beschikbaar wordt gesteld.

8.3
Financiën
Het CvK verkrijgt zijn gelden op de volgende 
manieren:
- Kerkbalans en collecten;
- Solidariteitsfonds;
- Quotumcollecte;
- Bijzondere acties;
- Legaten;
- Subsidieregeling BRIM;
- Verhuur van kerk en ‘De Bron’.

8.3.1 
Kerkbalans en collecten
De jaarlijkse actie Kerkbalans, waarbij aan de 
gemeenteleden een vrijwillige bijdrage wordt 
gevraagd, vorm 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.

8.3.2 
Solidariteitsfonds
Het solidariteitsfonds is een fonds van de landelijke 
kerk (PKN) voor plaatsen waar een gemeente onder 
het gemiddelde leeft en niet in staat is op eigen 
kracht het gemeenteleven financieel draaiende te 
houden. Dit fonds stelt onder meer geld beschikbaar 



voor predikantsopleidingen, jeugdwerk, allerlei 
vormen van pastoraat en kerkopbouw. Voor het 
Solidariteitsfonds wordt aan de doop- en belijdende 
leden één keer per jaar een bijdrage gevraagd via 
een acceptgirokaart.

8.3.3
Quotum
De quotumafdracht is een jaarlijkse bijdrage voor de 
financiering van het bovenplaatselijke kerkenwerk. 
Het gaat hierbij om diverse administratieve zaken, 
de ledenadministratie, algemeen jeugdwerk, 
opleiding en zorg voor predikanten, toerusting van 
ambtsdragers en financiële ondersteuning van 
gemeenten. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk 
van het aantal lidmaten en doopleden en daarnaast 
van de bezittingen van onze gemeente. Ter dekking 
van de quotumafdracht wordt twee keer per jaar een 
collecte gehouden. Bij deze collecten gebruikt het 
CvK speciaal voor dit doel gemaakte enveloppen.

8.3.4
Bijzondere acties
Een andere belangrijke bron van inkomsten vormen 
bijzondere acties. Deze acties zijn de rommelmarkt 
en de verkoop van oliebollen. De opbrengsten 
van deze acties komen in eerste instantie ten 
goede aan het restauratie- en bouwfonds. Andere 
bestemmingen mogen alleen na toestemming van 
het CvK en in overleg met de commissie worden 
gekozen.
 
8.3.5 
Legaten
Legaten worden direct toegevoegd aan het eigen 
vermogen, tenzij anders vermeld.

8.3.6
Subsidieregelingen
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 orgel.

8.3.7
Verhuur Kerkgebouw en ‘De Bron’
Voor speciale diensten van mensen buiten de 
gemeente mag de kerk worden verhuurd volgens 
de jaarlijks geldende tarieven en voorwaarden 

van het CvK. Voor het aangaan van andere 
huurovereenkomsten is altijd voorafgaande 
toestemming nodig van het CvK.
Het verenigingsgebouw ‘De Bron’ kan gehuurd 
worden voor vergaderingen, familiebijeenkomsten 
etc. zowel door gemeenteleden als door derden 
in overleg met en na toestemming van het CvK. 
Hiervoor zijn door het CvK tarieven opgesteld die 
bij de beheercommissie op te vragen zijn.

8.4
Orginasatiestructuur
Het college bestaat uit drie ouderling-
kerkrentemeesters en twee lidmaat-kerkrent-
meesters.

8.5
Financieel
De laatste jaren zijn de vrijwillige bijdragen van de 
gemeenteleden licht meegestegen met de stijgende 
kosten. Gemiddeld is per deelnemer dezelfde 
bijdrage gegeven, het aantal deelnemers is met ruim 
10% gestegen. De kosten zijn voornamelijk gestegen 
door het duurder worden van de predikantsplaats – 
voornamelijk door afdrachten aan de landelijke kerk 
– en de hogere reserveringen die gedaan moesten 
worden voor het onderhoud van de pastorie.
De nalatenschap, die in 2003 is verkregen en 
waarvan het vruchtgebruik (rente) alleen mag 
worden aangewend voor het onderhoud van het 
kerkgebouw, interieur, kerkorgel en begraafplaats, 
wordt geheel overeenkomstig deze bestemming 
besteed. De opbrengsten van de collecten zijn licht 
gestegen.

8.6
Gebouwen 
Het ouderhoud van de gebouwen heeft meer aandacht 
en geld gevraagd dan verwacht. Het onderhoud is 
conform het meerjaren-onderhoudsplan uitgevoerd. 
Eind 2011 is een nieuw meerjaren-onderhoudsplan 
conform de BRIM gemaakt. In 2017 en 2018 is er 
groot onderhoud uitgevoerd aan de pastorie en in 
2019 wordt uitbreiding en renovatie van ‘De Bron’ 
gerealiseerd. Ook de bestrating rondom pastorie en 
‘De Bron’ zal in 2019 vervangen worden alsmede de 
inrichting van de buitenruimte met fietsenrekken. 
Ook het interieur van ‘De Bron’ wordt in 2019 met een 
uitloop naar 2020 vervangen en gemoderniseerd. 
Voor 2020 staat actualisering van het meerjaren 
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onderhoudsplan voor het kerkgebouw op de 
agenda en zal tevens een onderzoek worden gestart 
naar  mogelijke uitbreiding van het kerkorgel met 
meerdere (basis)registers, zodat de samenzang 
beter begeleid kan worden.

22   |   BELEIDSPLAN 2019-2023   |   HGWL    HGWL   |   BELEIDSPLAN 2019-2023   |   23



De evangelisatiecommissie stelt zich ten doel de 
gemeente ervan bewust te maken dat het getuige 
zijn van Christus een wezenlijk kenmerk is van het 
gemeente zijn.

De activiteiten van de evangelisatiecommissie 
zijn erop gericht om de gemeente daarvoor toe 
te rusten. De gemeenteleden gaan het daardoor 
als hun verantwoordelijkheid zien om anderen in 
contact te brengen met het Evangelie en krijgen de 
middelen aangereikt om bestaande mogelijkheden 
te benutten.

9.1 
Organisatie
Het evangelisatiewerk geschiedt onder 
verantwoordelijkheid van de evangelisatiecommissie. 
De evangelisatie-ouderling maakt deel uit van de 
commissie om de afstemming met het beleid van de 
kerkenraad te realiseren. 

9.1.1 
Alpha cursus en Youth Alpha 
In samenwerking met de Hervormde Gemeente 
van Schoonhoven wordt jaarlijks een Alpha cursus 
gegeven. De organisatie van deze activiteit staat 
los van de evangelisatiecommissie. Hetzelfde geldt 
voor YOUTH ALPHA, een jaarlijkse op de jeugd 
gerichte Alpha cursus. De organisatie van deze 
activiteit geschiedt door leden van verschillende 
kerkverbanden. 

9.1.2 
Rommelmarkt 
Op de jaarlijkse rommelmarkt heeft de 
evangelisatiecommissie sinds 2014 een eigen kraam 
waaruit een wervende actie wordt gevoerd. De 
invulling van de actie verschilt per jaar.

9.1.3 
Wijk Contact Avonden  (WCA’s)
Vanaf 2010 zijn aanvankelijk jaarlijks en vervolgens 
tweejaarlijks  contactavonden (WIjk Contact 
Avonden) gehouden in samenwerking met de 
commissie van Vorming en Toerusting in de negen 
wijken waarin de gemeente voor dit doel is verdeeld. 

Per wijk wordt een contactpersoon gezocht bij wie 
de avond wordt gehouden. De WCA’s dienen om de 
onderlinge band tussen de gemeenteleden in de 
betreffende wijk te versterken. Daarnaast hebben 
de WCA’s een missionair karakter omdat ook niet 
meelevende leden van de gemeente voor deze 
(laagdrempelige) avonden worden uitgenodigd 
in de hoop dat zo hun band met de gemeente 
wordt verdiept. Voor de WCA’s wordt jaarlijks een 
programma verzorgd dat is gebaseerd op een 
bijbels thema. 

9.1.4 
Bezoekwerk nieuw ingekomenen 
Eén  commissielid  houdt zich bezig met  het 
brengen van een welkomstbezoek aan  nieuw 
ingekomenen. Dit gebeurt in samenwerking met 
andere gemeenteleden. Van elk bezoek wordt 
verslag uitgebracht aan de sectieouderling.

9.1.5 
Zending
De activiteiten bestaan uit de verkoop van de GZB 
uitgave “Een Handvol Koren”. Daarnaast wordt 
middels collecten het werk gesteund 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.

9.1.6
Tentdagen
Onze gemeente participeert met andere kerken 
in Schoonhoven in de jaarlijkse Tentdagen, onder 
meer door een vertegenwoordiger in de stuurgroep. 
Tijdens De Tentdagen worden, vanuit de doelstelling 
uitnodigen en ontmoeten, activiteiten belegd 
voor jong en oud met een missionair karakter. De 
Tentdagen vallen onder de verantwoordelijkheid 
van het IMO (intergemeentelijk missionair overleg). 
Een lid van de evangelisatiecommissie is tevens lid 
van het IMO.

9.1.7 
Kliederkerk 
In 2018 is de Kliederkerk gestart in samenwerking 
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met de Hervormde Gemeente Schoonhoven en 
de PG ‘De Hoeksteen’. Deze activiteit richt zich op 
buitenkerkelijke kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar 
en biedt een speelse vorm van kerk-zijn. Op een 
ontspannen en creatieve manier is men bezig met 
het geloof door samen ontdekken, samen vieren 
en samen eten. Deze activiteit vindt 4 à 5 maal per 
jaar plaats in de Ichtusschool (Thiendenland II) op 
zondagmiddag van 15:00-17:00 uur. Twee leden van 
de evangelisatiecommissie maken deel uit van het 
kernteam.

9.1.8
‘The Passion’ in het ‘Springerpark’
Sinds 2017 wordt op Witte Donderdag ‘The Passion’ 
via een live-uitzending op een groot scherm 
vertoond in het Springerpark. Deze activiteit wordt 
verzorgd door een team waarvan 2 leden van de 
evangelisatiecommissie deel uitmaken samen met 
leden van de Hervormde Gemeente Schoonhoven, 
PG ‘De Hoeksteen’ en vertegenwoordigers van de 
stichting ‘New Generation’. 
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Het jeugdwerk in Willige Langerak wordt 
gedragen door een actieve en enthousiaste groep 
gemeenteleden. Zij zien het als hun taak kinderen 
en jongeren vertrouwd te maken met het evangelie 
van Jezus Christus. 

We willen dit doen vanuit de gedachte en 
overtuiging dat kinder- en jeugdwerk draait om het 
verkondigen van het evangelie. De vraag is wat wij 
onze kinderen en jeugd willen meegeven en hoe we 
ze dat meegeven 

10.1
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 vertrouwd voelen en  
 relaties kunnen opbouwen.
• We willen voor kinderen- en jeugd een   
 plek bieden die vormend is en hun helpt   
 een betekenisvolle plek in de samenleving  
 in te nemen.

10.2
Jeugdraad
De kerkenraad heeft er voor gekozen één ouderling 
verantwoordelijk te maken voor het jeugdwerk. 
Op deze manier wordt het belang van het werk 
voor de jeugd benadrukt 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 ontwikkelingen in de kerkenraad 
en het voorzitten van de jeugdraad. De kerkenraad 
is eindverantwoordelijk voor de bezetting van de 
clubs. De jeugdouderling werkt nauw samen met 
de jeugdcoördinator. Deze pakt de praktische kant 
van het jeugdwerk op, coördineert  activiteiten, 
denkt mee in de bezetting van de diverse clubs en 
is vraagbaak voor de leiding. Ook maakt hij  deel uit 

van de themadienstcommissie.

Samenstelling
De jeugdraad is het formele cement tussen alle 
activiteiten voor de jeugd. In de jeugdraad zijn de 
zondagschool, clubs, jeugdvereniging en ‘Follow 
Me’ vertegenwoordigd.   Ook de jeugdcoördinator 
is aanwezig.    

Taken 
De jeugdraad heeft tot taak de voorgenomen   
doelstellingen te bereiken. In de jeugdraad vindt 
afstemming plaats over relevante activiteiten 
(Bijvoorbeeld de opening van het winterwerk en een 
diaconaal project) en de gang van zaken rondom 
het jeugdwerk. Tevens is er ruimte om ervaringen 
en knelpunten te delen met elkaar.

10.2.1
Clubwerk
Vanaf groep 5 wordt er voor de kinderen een 
clubavond georganiseerd:
• Club ‘Jong leven’ groep 5/6
• Club ‘Jong leven’ groep 7/8
• 12+ Club
• Club 16+

10.2.2
Cathechese 
De doelstelling van de jongerencatechese is het 
introduceren van en het vertrouwd maken met de 
bronnen en de kernbegrippen 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 twee 
leeftijdsgroepen (12-14 jaar en 15-17 jaar), waarin op 
de leeftijd toegespitst catechesemateriaal Leer & 
Leef (HGJB) behandeld wordt.

10.2.3
Jeugdwerk i.s.m. Hervormde Gemeente 
Schoonhoven

10.2.3.1
Jeugd vereniging
Na een periode van afwezigheid zijn we vanuit 
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Willige Langerak weer aangesloten bij de jeugd-
vereniging in Schoonhoven. Elke maandagavond 
is er JV in ‘de Ark’. Tijdens een doorsnee JV-avond 
wordt er vanuit de Bijbel iets gedeeld door één of 
twee van de JV-leden, waar men  over doorpraat in  
kleine groepjes. Dat laatste gebeurt  na een pauze, 
waarin de leden  elkaar uitgebreid ontmoeten. Om 
elkaar echt te leren kennen, begint het seizoen met  
een weekend weg.. 

10.2.3.2
Youth Alpha
Dit is een cursus die jongeren op een laagdrempelige 
manier bekend wil maken met het christelijk 
geloof. Alpha Youth is, ontwikkeld in Engeland 
en overgewaaid naar Nederland en de rest van 
de wereld. Ook in Schoonhoven wordt de cursus 
gegeven, speciaal voor jongeren. De cursus 
wordt gegeven door jongeren uit de verschillende 
geloofsgemeenschappen in Schoonhoven.

Een aantal volwassenen ondersteunt hen hierbij. 
Alpha Youth Schoonhoven is gestart in 2009 en is er 
sindsdien, op 2012 na, elk jaar actief geweest.
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11.1
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 onvoldoende 
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 
kerkelijke inzegening bereiden we voor in één of 
meerdere gesprekken. In deze gesprekken denken 

we na over de betekenis van huwelijk waarbij 
bovenstaande doelen van het huwelijk uitgangspunt 
zijn van gesprek. Daarnaast besteden we aandacht 
aan bijzondere huwelijksjubilea van gemeenteleden 
door een bezoek. 

11.2
Begraven en cremeren

11.2.1
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 rouwof 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 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 
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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 nabestaanden 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 rouwverwerking? 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.  

10.2.11
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 apostolicum! 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 
verbranding die veroordeeld wordt. Toch is ook 
in christelijke kring een toenemende tendens tot 
crematie merkbaar. Verschillende argumenten 
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 graankorrel: 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 begraafplaats 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 verantwoordelijkheid 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) 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 crematieplechtigheid 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
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