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I. Plaatselijke regeling Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 
 

A. De identiteit van de Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 
De kerkenraad heeft met het oog op de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland per 1 mei 2004 
het zogenaamde Convenant van Alblasserdam ondertekend. De tekst van dit Convenant is hieronder 
integraal weergegeven. Het geeft een goed beeld van hoe we als Hervormde gemeente in de 
Protestantse Kerk in Nederland willen staan. 
 
Onze Hervormde gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Hervormde Kerk. Dat houdt 
onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een 
schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke 
gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en 
leven. 
 
In de beide sacramenten, te weten de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige 
Doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw 
van God. 
 
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene 
belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van 
Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie 
en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie 
bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse 
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 
 
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere 
ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. 

De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord 
en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen 
en mogen worden: 
· Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de 

zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de 
zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat 
hiermee in strijd is, verwerpen. 

· Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder 
meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie 
van Leuenberg en de Barmer Thesen. 

· Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om 
ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de 
gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen. 

· Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, 
dat Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des 
geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden 
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besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods 
hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten. 

· Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen 
als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, 
belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest. 

· Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van 
God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn 
onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op bijbelse wijze tucht oefenen over hen 
die deze instelling van God ontkrachten. 

· Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst 
toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde 
grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus. 

 
Het is ons verlangen dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord 
en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking. 
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons 
Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods. 
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B. Plaatselijke Regeling 
 
1. De samenstelling van de kerkenraad 
 

1.1 Aantal ambtsdragers 
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
 
 Ambt  Aantal 
 Predikant  1 
 Ouderling  3  
 Ouderling-kerkrentmeester  3 
 Diaken  3 
 Totaal  10 
 
1.2 Vaste adviseurs 
Als adviseurs kunnen  aan de kerkenraadsvergadering deelnemen de kerkelijk werkers die in een 
bediening zijn gesteld. 
 
2. De verkiezingen van ambtsdragers 
 
2.1 Stemrecht 
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Gastleden hebben geen stemrecht. 
 
2.2 Regels voor het stemmen 
De stemming geschiedt schriftelijk, in een gesloten vergadering. Indien er meer kandidaten zijn dan er 
verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht 
en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat 
vervuld moet worden. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft 
behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 
 
2.3 Stemmen bij volmacht 
Er kan niet bij volmacht worden gestemd.  
 
2.4 Moment van verkiezingen 
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt in de regel plaats in november. De uitnodiging tot het 
doen van aanbevelingen (Ord. 3-6-3) wordt tenminste drie weken voordat de verkiezing plaats heeft 
door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste drie weken voordat de 
verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan. 
 
2.5 Verkiezingsvergadering 
Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een gesloten vergadering van stemgerechtigde leden. 
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2.6 Verkiezing van predikanten 
In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-5 worden predikanten verkozen door de kerkenraad. 
 
3. De werkwijze van de kerkenraad 
 
3.1 Aantal vergaderingen 
De kerkenraad vergadert in de regel 10 maal per jaar. 
 
3.2 Termijnen 
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste vijf dagen van tevoren bijeengeroepen door het 
moderamen, onder vermelding van de zaken die aan de orde zullen komen (de agenda) en de notulen 
van de vorige vergadering. 
 
3.3 Verslag 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld dat in de eerstvolgende vergadering door 
de kerkenraad wordt vastgesteld en door de preses en scriba ondertekend. 
 
3.4 Moderamen van de kerkenraad 
 
3.4.1 Verkiezing moderamen 
De in Ord. 4-8-2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering 
van het kalenderjaar. 
 
3.4.2 Plaatsvervangers moderamen 
In de vergadering genoemd in art. 3-4-1 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba 
aangewezen. 
 
3.4.3 Samenstelling moderamen 
De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit een preses, een scriba en 
een assessor . In het moderamen hebben ten minste een predikant, een ouderling, een ouderling-
kerkrentmeester en een diaken zitting. 
 
3.4.4 Taakomschrijving van het moderamen 
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de 
kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, 
en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad het afdoen van zaken van formele en 
administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.  
 
3.5 Het horen en kennen van de gemeente 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak 
en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de 
gemeente. Deze bijeenkomst wordt  aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de 
bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst 
voorafgaan. In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente 
wil horen. 
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3.6 Toegang tot de kerkenraadsvergaderingen 
De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden en andere belangstellenden als toehoorder tot een 
bepaalde vergadering toegelaten worden. 
 
3.7 Archief 
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, het lopend archief van het college van 
kerkrentmeesters bij de secretaris van kerkrentmeesters en het lopend archief van het college van 
diakenen bij de secretaris van het college van diakenen. De overige archieven van de kerkenraad 
berusten bij het streekarchief in Heusden. 
 
3.8 Commissies 
De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden ingesteld en 
die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad. 
 
4. Besluitvorming 
Besluitvorming vindt plaats conform Ord. 4-5: 
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met 

eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar dan wordt besloten met 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken 
de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel 
verworpen. 

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen 
moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen 
mondelinge stemming bezwaar maakt. Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen 
staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. 
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op 
wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. Indien voor een vacature geen 
van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee 
kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. 
Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 

4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden van het 
kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig 
is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op 
een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het 
quorum niet aanwezig is. 
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5. De eredienst 
 
5.1 Regeling van de erediensten en samenkomsten  
De erediensten worden gehouden in de Hervormde kerk, Grote Kerkstraat 26 te Wijk en Aalburg. Op 
zondag zijn de diensten om 9.30 en 18.30 uur. Op Goede Vrijdag en Oudejaarsavond zijn de diensten om 
19.30 uur en op nieuwjaarsmorgen, tweede feestdagen en Hemelvaartsdag om 9.30 uur. Op bid- en 
dankdagen worden de diensten gehouden om 14.00 en 19.30 uur. 
 
5.2 Het beantwoorden van de vragen bij de bediening van de Heilige Doop 
Bij de bediening van de doop aan de kinderen kunnen zowel belijdende leden als  doopleden de 
doopvragen beantwoorden. 
 
5.3 Toegang tot het Heilig Avondmaal 
Tot de deelname aan het Heilig Avondmaal worden alleen belijdende leden toegelaten. 
 
5.4 Levensverbintenissen 
Levensverbintenissen van twee personen of meer personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, 
kunnen niet voor Gods aangezicht worden gezegend, ingezegend of bevestigd.  
 
5.5 Huwelijksdienst 
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste zes weken van tevoren in te dienen bij de 
kerkenraad. Tenminste een van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn. Na ontvangst van het 
verzoek voert de predikant een gesprek met betrokkenen. Tenminste twee weken voorafgaande aan de 
kerkdienst waarin het huwelijk wordt gezegend, wordt dit bekendgemaakt in het kerkblad. 
 
Namens de kerkenraad wordt aan het bruidspaar de trouwbijbel overhandigd in de Herziene 
Statenvertaling (of desgewenst de Statenvertaling) door de ouderling van dienst. In huwelijksdiensten gaat 
als regel de plaatselijke predikant of diens plaatsvervanger voor. Alleen in bijzondere omstandigheden kan 
hier na bespreking in de kerkenraad van afgeweken worden. Huwelijksdiensten zijn erediensten en 
derhalve zijn alle bepalingen van het houden van een eredienst van toepassing. 
 
5.6 Liturgie 
· In de morgendiensten wordt de wet des HEEREN voorgelezen. In de avonddiensten wordt het christelijk 

geloof beleden, gebruik makend van één van de belijdenisgeschriften. 
· De avonddiensten zijn leerdiensten waarin bij voorkeur één van de drie Formulieren van Enigheid wordt 

behandeld. 
· De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt, is de Herziene Statenvertaling. 
· Tijdens de diensten wordt niet-ritmisch gezongen. Gebruikt worden de psalmen in de berijming van 

1773 en de zogenaamde enige gezangen. 
· Voorafgaand aan de morgendienst op eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag worden 

een aantal geestelijke liederen gezongen. De keuze van de liederen is de verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad. 

· Er wordt gebruik gemaakt van de hertaalde formulieren. 
· De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerktelefoon en opgenomen op geluidsdragers. 
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5.7 Sacramenten  
 
5.7.1 De Heilige Doop 
De Heilige Doop wordt in de regel bediend in een morgendienst (op zondag) in het midden van de 
gemeente.  De doopvragen worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen. De doopbediening 
vindt plaats voor de preek. De gedoopte kinderen blijven tijdens het dankgebed direct na de 
doopbediening in de kerk. 
 
Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt doopzitting plaats, waar de ouders onderwezen worden in de leer 
van de Heilige Doop aan de hand van het doopformulier.  
 
5.7.2 Het Heilig Avondmaal 
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. Dit geschiedt 
vier maal per jaar, zo mogelijk op de eerste zondag in de maanden maart, juni, september en december. 
De avonddienst op de zondag van de bediening is een dienst van dankzegging op de viering van het Heilig 
Avondmaal. 
 
De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt, indien mogelijk in de 
morgendienst, voorbereiding gehouden op het sacrament. In de voorbereidingsweek wordt een 
bijeenkomst belegd ter bezinning op het Heilig Avondmaal.  
 
Tevens wordt in de voorbereidingsweek censura morum gehouden.  
 
Gasten die voornemens zijn aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, worden geacht zich voorafgaand 
aan de viering in verbinding te stellen met de kerkenraad. Tijdens de avondmaalsdienst worden zij mede 
genodigd.  
 
5.8 Rouwsamenkomsten 
· Op verzoek van de familie zal er een rouwsamenkomst gehouden worden, voorafgaand aan de 

begrafenis. 
· Hoewel geen ambtelijke erediensten in de volle zin van het woord, is de kerkenraad 

eindverantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens deze diensten.  
· In rouwsamenkomsten gaat als regel de plaatselijke predikant of diens plaatsvervanger voor. Alleen in 

bijzondere omstandigheden kan hier na bespreking in de kerkenraad van afgeweken worden. Bij de 
begrafenis is behalve de predikant, indien mogelijk, ook een kerkenraadslid aanwezig. 

· Indien de betreffende nabestaanden dit niet afwijzen, wordt de rouwdienst uitgezonden via de 
kerktelefoon. 

· Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van nabestaanden 
op zich. Zo mogelijk wordt de aan de begrafenis voorafgaande condoleance door een afvaardiging van 
de kerkenraad met Schriftlezing en gebed afgesloten.  

· De namen van overleden gemeenteleden worden in de oudejaarsdienst voorgelezen. 
· Er zal geen medewerking worden verleend aan een rouwsamenkomst op het crematorium. 
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6. Vermogensrechtelijke aangelegenheden 
 
6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 
· Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden.  
· Het college van kerkrentmeesters kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een 

penningmeester, dit voor de duur van één jaar. 
· Van de drie kerkrentmeesters zijn er drie ouderling. 
· Het college van kerkrentmeesters wijst de penningmeester aan als administrerend kerkrentmeester, 

die belast wordt met de aansturing van de boekhouding van het college, welke uitbesteed kan 
worden aan een externe organisatie.  

· De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het 
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 1.000,- 
per betaling, met uitzondering van de reeds door het college geaccordeerde offertes en bestaande 
contracten. 

· Tijdens de collegevergadering in de maand januari wijst het college de plaatsvervangers van de 
voorzitter, secretaris en penningmeester aan. 

 
6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 
· Het college van diakenen bestaat uit drie leden.  
· Het college van diakenen kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester, dit 

voor de duur van één jaar.  
· De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding van het college.  
· De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het 

door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 1.000,- 
per betaling, met uitzondering van de betaling van collectegelden en contracten met externe 
partijen.  

· Tijdens de eerste  vergadering van het college in het nieuwe kalenderjaar wijst het college de 
plaatsvervangers van de voorzitter, secretaris en penningmeester aan. 
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C. Ondertekening 
Aldus te Wijk en Aalburg vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 20 juni 2019. 
 
 
 
 
ds. M.A. Kuijt    R. Verzijl 
preses    scriba 
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II. Beleidsplan Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 
 
Dit beleidsplan is tot stand gekomen dankzij inzet van vele gemeenteleden. In het voorjaar van 2018 
organiseren we een serie gemeenteavonden waar de vraag centraal stond  
 

Hoe kunnen we een gemeente zijn naar Gods hart? 
 
Hierop zijn vele antwoorden gekomen: de bouwstenen. Deze bouwstenen hebben we vertaald naar een 
concept beleidsplan. Het voorjaar van 2019 stond in het teken van de concept teksten die we tijdens 
drie gemeenteavonden met elkaar besproken hebben.  
 
Hoe kunnen we meer een gemeente naar Gods hart zijn? 
 

1. Door veel meer stil te staan bij de kracht van het gebed 
Het gebed is een machtig wapen. Het gebed is de motor van ons persoonlijk leven en van de 
gemeente. We verlangen ernaar om een gemeente te zijn die die functioneert door de kracht van 
het gebed. Hier willen we in groeien. 
 
Concreet betekent dit: 
· We houden in de komende jaren opnieuw een serie preken over het gebed. Deze serie zal 

concreet ingaan op vragen zoals: waarom is het gebed eigenlijk zo belangrijk? Hoe bidden we 
op de juiste manier? Wat zijn voorbeelden uit de Bijbel rondom het bidden? Wat als mijn 
gebed niet verhoord wordt? Hoe leren wij onze kinderen bidden? Waarom draai ik niet mee op 
een gebedskring en hoe kan ik dat veranderen? Hoe kom ik tot de stap om thuis hardop te 
bidden? En als er thuis visite is, wat dan? 

· Een paar keer houden we een preekbespreking naar aanleiding van een dienst over het gebed. 
We delen elkaars vreugde en teleurstellingen. Ongetwijfeld maken we van een van de 
preekbesprekingen ter plekke een gebedskring. 

· Een van de huiskringen (zie elders) zal gaan over het thema ‘bidden’. Een jaar lang verdiept 
een groep gemeenteleden zich in dit belangrijke thema. Tijdens een gemeenteavond horen we 
wat hun verdieping heeft opgeleverd.  

· We betrekken ook onze kinderen en de jongelui bij dit onderwerp. Zij krijgen iets concreets 
mee vanuit de erediensten en preekbespreking. Ook op catechisatie zal het hierover gaan. 
Jong geleerd, is oud gedaan! 
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2. Door Bijbelstudie te stimuleren 
De Bijbel is ons geestelijk voedsel. Om geestelijk te groeien, is het belangrijk om elke dag te lezen 
in Gods woord en daarover na te denken. Lastig in de praktijk van elke dag. Het schiet er vaak bij 
in. We willen elkaar hierin meer stimuleren. 
 
Concreet betekent dit: 
· Vanuit de prediking ontvangen we regelmatig concrete handvaten en tips voor persoonlijke 

Bijbelstudie voor die week. Dat geeft verdieping en we houden de preek langer vast. 
· We starten met kleinschalige huiskringen met als globale opzet: 

o Er draaien meerdere kringen in de gemeente 
o Kringen ontmoeten elkaar om de beurt thuis 
o Er zijn maximaal 10 leden 
o Thema’s verschillen per kring: Bijbelboek, persoon uit de Bijbel of een thema 
o Kringen organiseren en leiden zichzelf 
o Samenstelling van kringen vindt op een natuurlijke manier plaats 
o De kringen wisselen elk jaar (of eventueel om 2 jaar) van samenstelling 
o Er is gezamenlijke opening en sluiting van elk seizoen. 

· Met de bestaande kringen zal de kerkenraad in overleg gaan rondom de verhouding tussen 
hun kring en de huiskringen. 
 

3. Door meer aandacht te hebben voor onze jeugd 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat geldt ook voor onze gemeente. Het is belangrijk 
dat we meer oog krijgen voor onze kinderen en jong volwassenen. Zij groeien op in een 
maatschappij waar God geen rol speelt. We rusten hen toe en stimuleren hen God te zoeken 
zodat ze staande kunnen blijven. Dat begint al bij de kleintjes. 
 
Concreet betekent dit: 
· Voor de ouders van jonge kinderen organiseren we een avond over kinderbijbels. 
· Predikant staat met de catechisanten regelmatig stil bij de vraag hoe zij catechisatie ervaren. 

Daar waar nodig kan de opzet wat aangepast worden. Catechisanten kunnen zelf onderwerpen 
aanbrengen om een keer een avond over te spreken. 

· We organiseren een avond voor de jeugd in lijn met de beleidsplanavonden van voorjaar 2018. 
Ook hun mening en antwoorden op de vragen ‘hoe gaat het met je als gemeentelid?’ en ‘wat 
zijn volgens jou de bouwstenen van een christelijke gemeente?’ zijn relevant. 

· We stimuleren dat de jeugd meer met elkaar naar de kerk komt en na de dienst napraat bij 
iemand thuis. Trust kan hierin een belangrijke rol vervullen. 

· We organiseren regelmatig muzikale uitvoeringen in de kerk die passen bij de jeugd en onze 
identiteit, alhoewel dat laatste af en toe best spannend zal zijn. We begrijpen dat we de jeugd 
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van tegenwoordig op een zo eigentijds mogelijk manier moeten benaderen. Zonder dat onze 
identiteit verandert. 

· Ook organiseren we regelmatig avonden voor de jongeren en nodigen we een externe spreker 
uit. Het gaat dan over een voor de jeugd relevant onderwerp. Daar waar mogelijk zoeken we 
de samenwerking met andere kerkelijke gemeenten in de buurt. 

· We stimuleren de samenwerking tussen de Evangelisatiecommissie, projectgroep en het 
jeugdwerk. Dit bevordert het gemeentezijn en gezamenlijk kunnen meer bereiken. 

· Aan de jongeren zal extra nadrukkelijk gevraagd worden om belijdeniscatechisatie serieus te 
overwegen.  
 

4. Door de huwelijkstoerusting te vervolgen en het gezin meer centraal te stellen 
We zijn ervan overtuigd dat een stabiel christelijk gezin belangrijk is. Gezinnen, geleid door man 
en vrouw die in afhankelijkheid van God leven en op een gezonde manier met elkaar omgaan. 

 
Concreet betekent dit: 
· We nodigen de komende jaren echtparen uit om mee te doen met de huwelijkstoerusting. En 

als er voldoende belangstelling is, organiseren we een serie avonden.  
· Ook nodigen we de echtparen uit die eerder meededen voor een terugkomavond.   
· We stimuleren elkaar om thuis hardop te bidden, samen iets te lezen en te bidden bij het naar 

bed brengen. We besteden aandacht aan de vraag hoe ouders hun kinderen kunnen voorleven 
in het geloof.  
 

5. Door het omzien naar elkaar te stimuleren 
Binnen onze gemeente sturen veel leden kaarten naar gemeenteleden die geconfronteerd 
worden met de gebrokenheid van het leven. Daaruit spreekt onze onderlinge betrokkenheid en 
liefde tot elkaar. Iets om mee door te gaan! Anderzijds ervaren sommige gemeenteleden onze 
gemeente als afstandelijk voelen zich minder onderdeel van een christelijke gemeenschap. Daar 
willen we iets aan doen. 
 
Concreet betekent dit: 
· De begeleiding van onze PPB’ers (Psycho Pastorale Begeleiding) brengen we breder onder de 

aandacht. Het tijdelijk samen optrekken kan de weg van een gemeentelid verlichten. 
· Onze predikant vraagt regelmatig tijdens de eredienst aan de gemeente om ook zelf door de 

weeks voorbede te doen voor een gemeentelid of een zorg in de gemeente. 
· De gebedskringen ontvangen vanuit de gemeente gebedspunten en brengen deze punten in 

het gebed bij onze God. De gebedskringleiders zullen hier ook proactief vragen om 
gebedspunten vanuit de gemeente. Privacy van gemeenteleden wordt hier gerespecteerd. 
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· De diaconie zal meer aandacht vragen voor het thema ‘ieder gemeentelid een diaken’ om 
elkaar te stimuleren in het omzien naar elkaar. 
 

6. Door elkaar vaker te ontmoeten en meer met elkaar te doen 
Onderlinge verbondenheid en vertrouwen begint met elkaar regelmatig te ontmoeten en iets met 
elkaar te doen. Ook is het belangrijk af en toe te evalueren hoe het met ons gaat als christelijke 
gemeente. 
 
Concreet betekent dit: 
· We organiseren een serie samenzang- en muzikale avonden waarbij we oog hebben voor de 

breedte van onze gemeente. 
· Tijdens het winterseizoen 2018/2019 organiseren we een serie ouderenmiddagen voor 

ontmoeting en ontspanning. Als de deelnemers dit willen, gaan we hier de komende jaren mee 
verder. 

· Regelmatig staan we stil bij ons eigen gemeenteleven. We evalueren hoe het met ons gaat als 
gemeente naar Gods hart. 

· We maken een ledenboek, zowel geprint als digitaal. De privacywetgeving passen we netjes 
toe. 

· We bieden meer ruimte voor kanselmededelingen. Belangrijke zaken die spelen in ons 
gemeenteleven krijgen hiermee een plaats in de eredienst. We houden het kort omdat de 
eredienst niet de plaats is om de kopij van Voetius voor te lezen. 
 

7. Door aantrekkelijk te zijn voor niet kerkelijke dorpsgenoten 
Binnen onze gemeente is – naast de inzet van de Evangelisatiecommissie – weinig aandacht voor 
het evangelisatiewerk. Hierin kunnen we de komende jaren groeien. Hoe kunnen we een 
aantrekkelijke gemeente zijn voor niet kerkelijke dorpsgenoten? Met als doel dat ook zij onze God 
leren kennen. 
 
Concreet betekent dit dat we de komende tijd nadenken over de wijze waarop we willen 
evangeliseren. De rol van de Evangelisatiecommissie is hierin uiteraard belangrijk, maar we zijn 
ons er van bewust dat iedereen hier een verantwoordelijkheid in heeft. 
 

8.  Door ons te bezinnen op de eredienst 

De komende beleidsperiode van vier jaar willen we ons nader bezinnen over onze erediensten. 
Het gaat dan om de vraag  ‘waarom doen we de eredienst zoals we die doen?’. We doordenken 
Bijbelse lijnen en komen tot weloverwogen conclusies. 
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Prediking 

De prediking is het kloppend hart van de eredienst.  ‘In het gewaad van het Woord komt Christus 
tot ons’ (Calvijn).  In de verkondiging horen wij de klop van Christus op de deur van ons hart. De 
verkondiging van Christus is volgens de apostel Paulus ‘bediening der verzoening (2 Korinthe 5:11 
e.v.). Dat betekent dat de nodiging tot Christus en de oproep tot geloof en bekering niet 
ontbreken mogen. Daarnaast is er in de prediking aandacht voor groei in de genade en kennis van 
Christus en geeft de prediking richting aan de praktische invulling van het christen-zijn. De 
predikant zoekt naar een balans in de verhouding rechtvaardiging/heiliging. Hij zoekt naar wegen 
om de prediking te vertalen naar de hedendaagse tijd en heeft daarbij oog voor het geheel van de 
gemeente, voor jongeren en ouderen, voor denkers en doeners. Hij is zich bewust van de breedte 
van de gemeente, de spanningsboog van de hoorders, het nut van voorbeelden en zoekt naar 
verstaanbare woorden zonder te kort te doen  aan de diepgang van de Schrift. Hij streeft naar een 
heldere opbouw en structuur van de preek. Van de predikant wordt verwacht dat hij intensief de 
Heilige Schrift bestudeert en voldoende tijd daarvoor ter beschikking heeft. De kerkenraad 
schenkt hem daarvoor de mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Van de gemeente wordt 
verwacht dat zij bidt voor de predikant, zich openstelt voor het gepredikte Woord als het Woord 
van God, ‘dat ook werkzaam is in u die gelooft’. (1 Thess.2:13) Van de gemeente wordt verwacht 
dat zij reageert op de prediking en dat zij eventueel  thema’s aanreikt  die de opbouw van de 
gemeente en verdieping van het geloofsleven dienen.  
 
Preekbespreking 

Bij opening en afsluiting van het winterwerk wordt gemeente-breed een preekbespreking 
gehouden. Daarnaast zal in het winterseizoen met de jeugd één of meerdere keren een 
preekbespreking gehouden worden. 
 
Psalmen en gezangen zingen 

We zijn gewend zowel psalmen als gezangen te zingen tijdens onze erediensten. We zingen de 
psalmen in de berijming van 1773 en we zingen de zogenaamde ‘Enige gezangen’. Tijdens de 
beleidsplanavonden van voorjaar 2018 zijn hier vragen over gesteld: 
1. Waarom kunnen we naast de ‘Enige Gezangen’ ook niet andere gezangen zingen? 
2. De organist speelt een melodie van een gezang, maar we zingen de liederen niet. Hoe zit dat 

nu precies? 
3. De predikant citeert in zijn preek een lied en waarom zouden we dat lied niet met elkaar 

mogen zingen?  
 
Goede vragen. Lastige vragen. 
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We willen ons tijdens de komende beleidsplanperiode bezinnen over vragen als: 
1. Waarom zingen wij alleen Psalmen en Enige Gezangen? Hoe is dit gegroeid in de 

kerkgeschiedenis? Hoe zijn ontwikkelingen gegaan in andere kerkgenootschappen en 
buitenland? 

2. Waarom zingen we wel Enige Gezangen en geen andere gezangen? Hoe zijn de Enige 
Gezangen eigenlijk tot stand gekomen? 

3. Welke afwegingen maken we om wel of juist niet gezangen in de eredienst te zingen? 
 

Kinderen naar voren bij doopdienst 

Van de doopbediening krijgen onze kinderen maar weinig mee: ze kunnen het niet zien. Een 
gemiste kans om kinderen getuigen te laten zijn bij het sluiten van het verbond tussen God en de 
dopeling. Daarom willen we bij de doopdienst aan de kinderen (onderbouw basisschool) vragen 
om naar voren te komen. Dan krijgen ze er toch iets van mee. 
 

Hoofdbedekking van de vrouw 

De apostel beschrijft in 1 Korinthe 11: 1 t/m 16 het dragen van een hoofdbedekking door de 
vrouwelijke gemeenteleden als een inzetting. De kerkenraad ziet daarom het dragen van een 
hoofd-bedekking als een Bijbels gegeven, in het bijzonder tijdens de bediening van de 
sacramenten en openbare geloofsbelijdenis. De kerkenraad zal in de komende beleidsperiode een 
avond organiseren waarin dit onderwerp centraal staat.  
 

Oproep tot gebed voor concrete zaken of een persoon, busje voor gebedspunten 

Met en voor elkaar bidden is belangrijk. Juist tijdens de eredienst. Het is belangrijk om zo concreet 
mogelijk voorbede te doen voor elkaar. Er zijn mooie voorbeelden, ook in onze gemeente, waaruit 
de kracht van het gebed blijkt. Hierin willen we verder groeien. Onze predikant zal regelmatig 
concrete gebedspunten meegeven voor ons persoonlijk gebed door de weeks. Ook bieden we 
ruimte om gebedspunten via e-mail te laten weten. We waarborgen de privacy van onze 
gemeenteleden. 
 

Kanselmededelingen 

Momenteel kondigen we in de eredienst zo min mogelijk af om te voorkomen dat we alle 
berichten uit Voetius voorlezen. In de gemeente leeft de behoefte om meer ruimte te bieden aan 
de kansel-mededelingen. Dat verhoogt de saamhorigheid en is een prettige herinnering aan 
activiteiten in onze gemeente. In de nabije toekomst besteden we daarom meer aandacht aan de 
kanselmededelingen. Het vervangt natuurlijk niet de berichtgeving in Voetius.  
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Meer voorgangers vanuit de regio uitnodigen 

Bij het samenstellen van het preekrooster houden we meer rekening met voorgangers die 
predikant zijn in onze regio. Onze gemeenschap gaat verder dan onze dorpsgrenzen en een goede 
band met onze buurtgemeenten zal steeds belangrijker worden. Zeker in onze tijden van 
kerkverlating. 
 
Mogelijkheid om onderwerpen in te dienen voor thema eredienst 

Op zondag krijgen we geestelijke voeding om onze pelgrimsreis te vervolgen. Tijdens onze 
pelgrimsreis gebeurt er van alles. En soms roept dat vragen op die om een Bijbels antwoord 
vragen. Gemeenteleden kunnen onderwerpen indienen bij onze predikant met name aan het 
begin van het seizoen. Als hij de overtuiging heeft dat een onderwerp breder leeft in de 
gemeente, kan hij hier een thema van maken voor een eredienst. 
 
Uitleg geven van de psalmen die we zingen 

De inhoud van de psalmen is lang niet altijd duidelijk. Zeker niet voor onze jonge mensen. Tijdens 
de eredienst zal hier regelmatig meer aandacht aan besteed worden. Als we begrijpen wat we 
zingen, zullen de psalmen ons meer te zeggen hebben. 
 

Overige onderwerpen 

· Samenzang en muzikale begeleiding 
· Met elkaar hardop het Onze Vader bidden 
· Kinderen meer betrekken in de eredienst 
· Wijze van afkondigen en zingen psalm bij overlijden gemeentelid. 

 
 
 

Tenslotte 
De kerkenraad spreekt de wens uit dat het bovenstaand beleid tot eer van God en tot opbouw van Zijn 
gemeente mag dienen. 
 
Wijk en Aalburg, 20 juni 2019 
 
 
 
ds. M.A. Kuijt   R. Verzijl 
preses   scriba 


