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1. Missie en Visie
1.1. Missie
De hervormde gemeente Hoogblokland vormt een plaatselijke gemeente van Christus die,
geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten.
Christus is het Hoofd van de gemeente.
De gemeente is in oorsprong, ontwikkeling en doel het eigendom van Christus en niet het
eigendom van mensen. Ze bestaat allereerst ten behoeve van haar Hoofd, tot eer van
God. Ze is er voorts tot getuigenis en dienst in deze wereld.
Uit kracht van Gods verbond worden de kinderen van de leden der gemeente gedoopt.
Volwassenen die niet als kind gedoopt zijn, worden, na in het midden der gemeente belijdenis van hun geloof te hebben afgelegd, door de Heilige Doop in de gemeente opgenomen.
Uit kracht van Gods verbond behoren ook niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden tot de
gemeente. Voor gedoopte gemeenteleden geldt dat Gods belofte, die in hun doop betuigd en
verzegeld is, oproept tot bekering en geloof.
De gemeente belijdt dat het geloof door de Heilige Geest en door de verkondiging van het
Woord wordt gewerkt en versterkt. Ook versterken de sacramenten dit geloof.

1.2. Visie voor de gemeente
In onze gemeente zal het Woord van God, de Heilige Schrift, voluit centraal staan. Aan dit
Woord weten we ons gebonden. En we weten ons verbonden met de gereformeerde belijdenisgeschriften (de drie formulieren van enigheid).
Dit Woord roept de gemeente op:
• tot persoonlijke bekering door geloof in de Heere Jezus Christus om van daaruit in
een persoonlijke relatie met God te leven tot Zijn eer.
• om in hartelijke onderlinge verbondenheid en betrokkenheid samen gemeente van
Christus te zijn.
• om in getuigenis en dienst Jezus Christus te verkondigen als Redder en Verlosser
voor deze wereld.
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Hoogblokland heeft in 2004, bij het ontstaan
van de Protestantse Kerk in Nederland, “de Verklaring”, aangehecht aan de notitie “Verbonden met het Gereformeerd Belijden” ondertekend en geeft op grond daarvan leiding aan het
leven en werken van de gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De verklaring is als bijlage 1 aan dit beleidsplan toegevoegd.
Het Woord: “Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw” (2 Tim. 2:13) is voor ons een betrouwbaar
Woord, waarmee wij verder kunnen en dat ons kracht geeft.
Wij leven van Gods trouw; daarom behoren wij trouw te zijn aan Hem en aan Zijn Kerk.
Wij begeren ons te houden aan zijn Woord, verkondiging van het evangelie en bediening van
de sacramenten. We doen dit op vele manieren, in de prediking, pastoraat, catechese,
jeugdclubs en kringwerk.
De verbondenheid verstaan we niet als een verbondenheid aan de letter, maar aan de geest
van de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met
dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan
de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen. In de gemeente zal de nodiging tot
het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot openbare belijdenis
van het geloof zijn gekomen.
Als Hervormde Gemeente blijven we ons bewust van de grote plaats die de Nederlandse
Hervormde Kerk in de geschiedenis van ons volksleven heeft. We houden vast aan de autoriteit van de Bijbel, het levende Woord van God, dat door inspiratie van de Heilige Geest,
door mensen is geschreven.
De gemeente is onopgeefbaar verbonden met het volk Israël. We bezinnen ons erop hoe we
hiermee omgaan.
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2. Eredienst
2.1. Erediensten
2.1.1. Zondagse erediensten
De gemeente komt zondags tweemaal, en op de christelijke feestdagen één of tweemaal
samen rondom de bediening van het Woord of de bediening van Woord en Sacrament. In de
visie op de gemeente vormt het samenkomen van de gemeente de kern van het gemeentezijn (vgl. de beschrijving van de christelijke gemeente in het boek Handelingen en in de brieven van de apostel Paulus). In haar vorm wordt de eredienst bepaald door sobere richtlijnen,
zoals die zijn gegeven door de synode van Dordrecht (1618/1619) en door het gebruik van
de Herziene Statenvertaling (HSV).
De formulieren, gebruikt in de eredienst, zijn de klassieke formulieren, in de hertaalde versie.
De samenzang van de gemeente vindt haar uitingsvorm in de Psalmen volgens de berijming
van 1773, met daaraan toegevoegd Enige Gezangen.
Wij geloven dat we, als gemeente en voorganger, samen voor Gods aangezicht zijn. In de
gemeentegids schrijven we: ”De kerk wordt wel eens de ‘werkplaats van de Heilige Geest’
genoemd. Je komt daarom niet alleen in de kerk om rust te vinden in de schaduw van het
kruis, maar vervolgens ook om geïnspireerd, bemoedigd en zo nodig ook vermaand te worden. Verder dienen deze samenkomsten ook de onderlinge gemeenschap.”

2.1.2. Sacramenten
De sacramenten (Heilige Doop en Heilig Avondmaal) zijn tekenen en zegels (waarmerken)
van Gods verbond, dat gefundeerd is in het kruis en de opstanding van onze Heere Jezus
Christus. Beide sacramenten wijzen naar de verzoening tussen God en mens, die tot stand
gebracht is door Christus, en waaraan mensen deel hebben door het geloof in Hem.
Het Heilig Avondmaal wordt minimaal vijf keer per jaar gevierd.
Het sacrament van de Heilige Doop wordt in overleg met de ouders bediend. De liturgie
wordt door predikant en ouders met elkaar afgestemd. In een doopdienst kunnen, in overleg
met de voorganger, de kinderen van de gemeente naar voren komen.
In de gemeente is het niet mogelijk overgedoopt te worden.
Over hoe wij omgaan met kerkleden die overgedoopt zijn, in combinatie met een ambtelijke
functie, zal nog een nader standpunt ingenomen worden.

2.2. Themadiensten en diensten op christelijke feestdagen
Wat geldt voor de prediking, geldt ook voor het zingen van de gemeente: de Schrift is de
norm, maar ook verstaanbaarheid is belangrijk. We houden principieel vast aan het zingen
van Psalmen in de eredienst. Soms kan ook een Bijbels lied (een Bijbellied, een gezang of
een Opwekkingslied) gezongen worden.

2.2.1. Themadiensten
Per jaar worden zes themadiensten gehouden, m.m.v. een (kinder)koor met muzikale ondersteuning. In deze diensten klinkt een eenvoudige en appellerende verkondiging. Tijdens de
bid- en dankdagen wordt de middagkerkdienst afgestemd op de kinderen van de basisschool. Bij deze diensten is een gedrukte liturgie aanwezig.

2.2.2. Diensten op christelijke feestdagen
Het zingen van andere liederen kan onder meer in bijzondere diensten, zoals op feestdagen
en bid- en dankdagen. Dan moeten er wel liturgieën aanwezig zijn

2.2.3. Huwelijksdiensten
Het is goed dat bruid en bruidegom een zegen vragen over hun huwelijk in een kerkdienst.
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Onder een huwelijk verstaat de kerkenraad een huwelijk van man en vrouw, dat op het gemeentehuis burgerlijk is gesloten.
De kerkenraad maakt geen gebruik van de in de kerkorde geboden mogelijkheid tot het zegenen van alternatieve levensverbintenissen; wij zien die niet als een Bijbelse weg.
Huwelijksdiensten zijn ambtelijke diensten van de gemeente en geen diensten van bruidspaar of familie. Daarom wordt een liturgie gehanteerd die in lijn is met de gebruikelijke liturgie
voor de zondag, in overleg met het bruidspaar.

2.2.4. Begrafenisdiensten
De predikant wordt gevraagd een begrafenisdienst te leiden, ook als het een randkerkelijk
gemeentelid betreft. Hij zal de dienst met de nabestaanden afstemmen, waardoor er ook een
evangeliserende taak van uit kan gaan.
Als aangegeven wordt dat de overledene gecremeerd wordt, zal de predikant van onze gemeente wel een dienst mogen leiden, maar de gemeente is niet ambtelijk aanwezig bij de
crematie.
De kerkenraad overweegt nog specifieke passages in dit beleidsplan op te nemen over het
standpunt ten opzichte van euthanasie en zelfdoding.

2.3. Prediking
Centraal in de eredienst staat de prediking als verkondiging van het Woord van God. Deze
prediking is uitleg en toepassing van de Heilige Schrift en geschiedt in verbondenheid en in
gemeenschap met de onder 1.2 genoemde belijdenis van de kerk.
De prediking wordt inhoudelijk niet bepaald door de tijd waarin we leven, maar staat wel in
relatie tot deze tijd en de omstandigheden waarin de gemeente zich bevindt.
Met grote dankbaarheid wil de gemeente staan in de traditie om op de zondag, de dag van
de Heere, niet alleen ’s morgens, maar ook ’s avonds bijeen te komen. Deze tweede dienst
op de zondag zal mogelijk het karakter hebben van een leerdienst, waarin de belijdenisgeschriften (met name de Heidelbergse Catechismus) en/of één of meer brieven uit het Nieuwe
Testament in een aaneengesloten serie preken aan de orde gesteld worden.
Wanneer daar aanleiding toe is, kan een bepaalde kerkdienst een bijzonder karakter dragen.

2.3.1. Prediking
In de prediking staat de Heere Jezus centraal. Hij is gestuurd door Zijn Vader. De Heilige
Geest brengt het werk van de Heere Jezus in ons hart. Het gaat in de prediking om de bediening van de genade van Christus voor zondaren! Een goede preek laat ons zien wie wij
zijn uit onszelf: mensen die God niet zoeken en op weg zijn naar de eeuwige verlorenheid.
Maar een goede preek haast zich vervolgens om aan zulke mensen de liefde en de vergeving van God in de Heere Jezus, die wij in de weg van geloof en bekering mogen aannemen,
aan te prijzen! De prediking laat ons daarnaast ook zien hoe het leven vanuit de vergeving er
uitziet: een bestaan waar de dankbaarheid als een rode draad doorheen loopt, gedragen
door de kracht van de Geest.
De boodschap is eigentijds (dat is betrokken op de huidige tijd) en verstaanbaar, appellerend
en bemoedigend, zodat de gemeente erdoor wordt gevoed.
Graag bevorderen we ook het gesprek in de gemeente over de inhoud van de prediking.
Daadwerkelijke invloed kunnen we niet uitoefenen. Een goed hulpmiddel is wel het organiseren van preekbesprekingen.

2.3.2. Voorbereidingstijd prediking en preekbesprekingen
De predikant, aan wie de prediking is opgedragen, dient voldoende tijd voor de voorbereiding
te ontvangen, zodat de gemeente gevoed wordt vanuit de levende bron die de Schriften
vormen. De kerkenraad ziet erop toe dat voor de plaatselijke predikant deze voorbereidingstijd beschikbaar is. Van tijd tot tijd zal er ook gelegenheid zijn voor de gemeenteleden om
met de predikant over de preek door te praten.
De preekbesprekingen kunnen uitgroeien tot een gezamenlijke ontmoeting van jong en oud.
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2.3.3. Prediking gericht op jongeren
Het is bekend dat de bewuste geloofskeuze vaak gemaakt wordt vóór het 25e levensjaar.
Daarom zal in de prediking ook gerichte aandacht aan de jongeren besteed worden.

2.4. Na de eredienst
2.4.1. Koffie drinken na de dienst
Na de zondagse eredienst vindt eenmaal in de maand een ontmoeting plaats onder het genot van een kopje koffie/thee.

2.4.2. Nazorg na de diensten
De ouderlingen – hoewel met verschillende gaven – kunnen door gemeenteleden aangesproken worden over de inhoud van de diensten. (Dat kan na de dienst, maar ook bijv. op
huisbezoek.) Belangrijk is in ieder geval dat zij de gemeente stimuleren tot gesprek (en vragen) over wat de erediensten hebben ‘losgemaakt’. Dit ‘aanspreekbaar zijn voor de gemeente’ kan o.m. bij ‘bijzondere diensten’ vorm kunnen krijgen, let wel: niet als een verplichting,
maar op een spontane manier.

3. OPBOUW VAN DE GEMEENTE
3.1. Ambten in de gemeente
3.1.1. Ambten
Naast het algemeen ambt van de gelovigen zijn er in de gemeente bijzondere ambten, te
weten die van predikant, ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken. Zij vormen de kerkenraad. De kerkenraad stelt het aantal leden van de kerkenraad vast, rekening houdend
met de PKN-kerkorde.

3.1.2. Ambtsdragers
Ambtsdragers zijn door God tot het ambt geroepen. Tegelijkertijd komen de ambtsdragers
juist uit de gemeente voort.
Hoewel vrouwelijke gemeenteleden ook bekleed zijn met het ambt van de gelovigen en zij
geroepen worden tot dienst in de gemeente, staan, naar de overtuiging van de kerkenraad,
op grond van de Bijbelse gegevens, de bijzondere ambten van predikant, ouderling en diaken voor hen niet open. De kerkenraad schakelt, waar mogelijk, vrouwelijke gemeenteleden
in bij het gemeentewerk. Hij is zich ervan bewust dat, vanuit het algemeen ambt van de gelovigen, alle gemeenteleden een taak en roeping hebben in de gemeente en dat deze taken
niet uitsluitend gelegd blijven bij de ambtsdragers.
De kerkenraad is van plan om flexibel en menselijk om te gaan met het inhoud geven aan
het ambt van de gelovigen.

3.2. Kerkenraad
3.2.1. Algemeen
De kerkenraad heeft een essentiële plaats in de opbouw en voor het leven van de gemeente.
Hij heeft verschillende verantwoordelijkheden. Om te beginnen rondom de zondagse erediensten. De ambtelijke aanwezigheid is niet een traditioneel snufje ter opluistering van het
geheel. Het is bepaald niet zo dat de predikant de enige ‘speler’ is en de kerkenraadsleden
zich ‘figuranten’ moeten voelen. Ze kunnen enorm veel betekenen in de wijze waarop zij de
voorganger a.h.w. ‘uitgeleide doen naar het schip’ (Hand. 20:38). Vanuit het ‘schip’ (de kansel) zal het net van het Evangelie worden uitgeworpen voor het behoud van mensen en de
opbouw van de gemeente. Niet genoeg kan daarom de waarde van het gebed in de consistoriekamer worden benadrukt, waarin gemeente en voorganger aan God worden opgedragen. Dat gebed kan de hand van de Heilige Geest in beweging brengen. Het geeft kracht
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aan de prediking. Bij afwezigheid van gebed zullen onherroepelijk sleur en doodse vormelijkheid toeslaan.
De taak van de ouderlingen is ook om rondom de diensten toe te zien op ‘de zuiverheid van
de leer’, waarbij de Heilige Schrift de norm is (waarbij wel gezegd moet worden dat ons verstaan van Gods openbaring altijd maar ‘ten dele’ is.) De handdruk na de dienst symboliseert
deze toeziende taak. Als een voorganger geen ‘klare wijn’ schenkt, zal hij zich daarvoor
moeten verantwoorden. Hopelijk zal dit niet nodig zijn en zullen de gesprekken naderhand
vooral gaan over de boodschap die vanuit het Woord van God is doorgegeven.

3.2.1. Pastorale zorg
Onder het pastoraat verstaan we de herderlijke zorg, die de pastor (predikant) samen met de
ouderlingen en diakenen over de gemeente heeft. Een prachtige omschrijving ervan vinden
we in 1 Petrus 5:2 en 3: ‘de kudde van God hoeden’, ‘bereidwillig toezicht daarover houden’,
‘niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen
die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.’ ’In onze pastorale zorg stellen we ons afhankelijk op van en dienstbaar op aan onze Goede Herder, die Zijn leven stelde voor de schapen.

3.2.2. Doelstelling
Binnen het pastoraat wordt vooral aandacht besteed aan zieken, bejaarden, jonge gezinnen,
of daar waar op enigerlei wijze sprake is van zorg en verdriet. Pastorale zorg is vooral ook
daar nodig waar leden van de gemeente de neiging hebben af te haken, als zij het Bijbelse
spoor bijster raken, of op de een of andere manier vastlopen in hun leven. Pastoraat moet
doelmatig en gestructureerd plaatsvinden, maar daarnaast is spontane actie op grond van
‘signalen’ erg belangrijk.
In het pastoraat streven we ernaar dat alle gemeenteleden zich opgenomen weten in de liefde van God in Christus en in een christelijke gemeenschap. Onmisbaar is, naast het pastoraat van ambtsdragers, het liefdevolle omzien naar elkaar van gemeenteleden onderling.
Apart vermelden we ook het jeugdpastoraat. Predikant en jeugdouderling hebben de verantwoordelijkheid om te zien naar de jongeren van de gemeente. Zij leven in een periode, waarin hun leven grondig door elkaar wordt geschud. Zij hebben zeker zorg nodig.

3.2.3. Wat doen we nu?
Regulier huisbezoek
Eenmaal in de twee jaar ontvangen de gemeenteleden, die daar prijs op stellen, huisbezoek
van een of meerdere ambtsbroeders. De vraag, die hier gesteld zal worden is, ‘hoe de plantjes erbij staan.’ Belangrijk voor de ouderlingen, wat dit huisbezoekwerk betreft, is de communicatie hierover gaande te houden, knelpunten te bespreken, zorgen te delen, enz. Een
middel om beter te communiceren is het houden van zogeheten consistorievergaderinge; dat
zijn bijeenkomsten van predikant en wijkouderlingen waar specifiek gesproken wordt over
pastorale noden en wensen.
Ter ondersteuning van de ouderlingen, kunnen mogelijk ook bezoekbroeders worden gevraagd. Een bezoekbroeder kan de ouderlingen werk uit handen nemen door bij gemeenteleden op bezoek te gaan en een pastoraal gesprek te voeren.
Wijkzorg
Pastoraat aan zieken, thuis en in het ziekenhuis, bij geboorte, jubilea, ouderen, en na het
overlijden van gemeenteleden, pastoraat in gezinnen, waar problemen, zorgen of spanningen zijn.

3.2.4. Hoe bereiken we ons doel?
Ouderlingen en diakenen voorzien van de nodige informatie inzake pastorale arbeid. Dit kan
aangedragen worden in tijdschriften, kerkelijke bladen, maar ook is de mogelijkheid van het
volgen van bijv. toerustingcursussen.
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Regelmatig evalueren van het pastoraat en het zoeken naar mogelijkheden om de pastorale
arbeid zo goed mogelijk te laten functioneren.

3.3. Diaconie
3.3.1. Inleiding
Het woord ‘diaken’, afkomstig van het Griekse woord ‘diakonos’, betekent ‘dienaar’. In het
N.T. wordt dit woord vele malen en op vele manieren gebruikt. We verwijzen hiervoor naar
de bevestigingsformulieren van de Ned. Herv. Kerk.
In de kerk gaat het om de verkondiging van de liefde van God voor een verloren mensheid,
een liefde zó groot, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16). Door de op deze liefde gebaseerde gehoorzaamheid van de Zoon tot in de dood van het kruis, is Jezus ons voorgegaan in het dienen. Hij kwam immers niet om gediend te worden, maar om te dienen. Daarom is ook ieder lid van de gemeente tot dienst aan zijn broeders en zusters geroepen. Sommigen van hen, aldus het bevestigingsformulier, worden geroepen tot het vervullen van ambten of bedieningen.

3.3.2. De diakenen
In navolging van Christus is de dienst van de diakenen, verenigd in het College van Diakenen (CvK), erop gericht om namens de gemeente hulp te bieden aan degenen, die dit nodig
hebben, dichtbij en veraf. Tevens is het de taak van de diakenen te dienen bij het Heilig
Avondmaal.
Om deze taken te kunnen verrichten, zal de gemeente ervoor zorgen dat de middelen hiertoe beschikbaar zijn. Vandaar dat de diakenen ook de leiding hebben over het inzamelen
van diaconale gaven tijdens de erediensten en op andere geëigende wijzen.
Vanuit de Bijbel en de kerkorde kunnen we de taken van de diakenen verder als volgt samenvatten.
• Het inzamelen, beheren en besteden van diaconale gelden. Hierbij kan worden aangetekend dat diaconaal geld grotendeels besteed dient te worden en niet moet worden
opgepot voor het vormen van een vermogen. Normaal gesproken moeten jaarlijkse
inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Vanzelfsprekend moet verantwoord met de te beheren gelden worden omgegaan. De diaconie kan hierbij verzekerd zijn van de hulp van hiertoe ingestelde overkoepelende organen.
• Het beoefenen van ‘de dienst der barmhartigheid’ door met zieken en hulpbehoevenden te bidden en troostrijke woorden te spreken.
• De gemeente bewust te maken en te houden om een diaconale gemeente te zijn.
• Door een actieve rol te spelen bij het organiseren van diaconale activiteiten, het vervullen van bestuursfuncties bij organisaties, die een diaconale doelstelling hebben en bij
wat er verder van belang kan zijn voor het goed functioneren van het diaconaat.

3.3.3. Wat er concreet nu gedaan wordt
• Jaarlijks opstellen van het collecterooster en ter goedkeuring aanbieden aan de kerkenraad;
• inzameling, beheer en besteding van diaconale gelden;
• dienen bij het Heilig Avondmaal;
• aandacht voor het werelddiaconaat (Luisterend Dienen), (medische) zending;
• aandacht voor jeugdwerk en evangelisatiewerk;
• aandacht voor gehandicapten;
• het steunen en verzorgen van uitzendingen via de lokale omroep, of via andere technische middelen;
• het onderhouden van contacten middels het steunen van de HVD (bezoekwerk);
• het onderhouden c.q. steunen van de internetdiensten of op een andere verantwoorde
wijze;
• ouderenwerk, fruitbakjes;
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• financiële ondersteuning van instellingen, organisaties, instanties en/of personen, met
wie we ons verbonden voelen;
• (tijdelijke) ondersteuning van gemeenteleden.

3.3.4. Wat we hiernaast nog willen doen
• Aandacht voor zieken, werklozen, sociale noden (zeker als die onvoldoende door sociale instellingen wordt behartigd);
• diaconale bezoeken;
• diaconale bewustwording bij gemeente stimuleren, haar bij het werk betrekken en ook
informatie proberen te krijgen over zaken, die bij de diaconie niet bekend zijn;
• geven van voorlichting;
• bezinning op ontwikkelingen in de maatschappij en de gemeente in het kader van haar
diaconale taak.

3.3.5. Hoe we deze doelen kunnen bereiken
• Het inventariseren van de gemeente om erachter te komen wie tot het diaconale aandachtsgebied gerekend kan worden;
• communiceren met de wijkouderling i.v.m. diaconale noden;
• het ontwikkelen van een duidelijk beleid t.a.v. activiteiten naar de gemeente;
• het verstrekken van meer informatie naar de gemeente om haar er zo meer bij te betrekken en het diaconale bewustzijn te stimuleren;
• meer werkzaam zijn in eigen gemeente;
• telkens evalueren van zaken en het stellen van prioriteiten.

3.3.6. Evangelisatie / Zending
Wij dienen ons er goed van bewust te zijn dat de kerk in het geheel van de samenleving een
marginale plaats is gaan innemen. Landelijke ontwikkelingen gaan ons dorp niet voorbij. Het
is noodzakelijk, vanwege de opdracht van Christus om alle volken tot Zijn discipelen te maken, dat we de kerk als het ware binnenstebuiten keren en ons richten op ‘degenen die buiten staan’. Bovendien, als je binnen de kerkmuren belijdt dat Jezus Christus de enige Weg is
tot behoud, dan is het nogal onbarmhartig om hiervan buiten de kerkmuren niets te laten
merken. Verstaanbaarheid is hierbij essentieel. Het is ook nodig dat we in de huid kruipen
van onze niet-kerkelijke dorpsgenoten. Binnen de PKN kerken zijn er verschillende organen
(zoals de IZB) die hierbij ondersteunende diensten kunnen verrichten. De verspreiding van
het blad Echo is één van de activiteiten die we ter hand nemen. Ook het organiseren van
een Alphacursus behoort tot de mogelijkheden.
Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de grenzen van ons land, maar de opdracht van
Christus is wereldomspannend. Daarom houden we ons ook gericht met zendingswerk bezig. Het werk van verschillende zendingsorganisaties wordt door middel van collecten en
giften financieel ondersteund, maar er is ook aandacht voor in de voorbeden. Zowel voor het
evangelisatie- als voor het zendingswerk is de evangelisatie/zendingscommissie actief. De
leden van deze commissie verrichten verschillende activiteiten.
Belangrijk is dat we als gemeente ook zelf een zendende gemeente zijn.
Eerder kreeg dit “een gezicht” door een zendingsechtpaar uit de gemeente.
Op dit moment wordt naar een nieuwe activiteit uitgekeken.
De kerkenraad wil zich in nauw overleg met de commissie bezinnen op mogelijkheden en
vormen van plaatselijke evangelisatiearbeid.

3.4. Kerkrentmeesterschap
3.4.1. Grondgedachte
Gods Woord spreekt meermalen over materiële aspecten van het gemeenteleven. In het
Oude Testament was er de zorg voor de eredienst in tabernakel, tempel en synagoge (zie
ook de Mozaïsche wetgeving). Ook in het Nieuwe Testament vinden we de zorg voor het
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stoffelijke in de gemeente (zie bijv. Joh. 6:5 e.v., Hand. 4:37, Ef. 4:11, 1 Tim. 5:18). Wij achten het Bijbels om niet te vervallen in een dualisme tussen het stoffelijke en het geestelijke.
Zakelijke besluitvorming over bijvoorbeeld gelden heeft op dit kerkelijke gebied ook geestelijke aspecten.

3.4.2. Wat willen we doen?
Het college van kerkrentmeesters (CvK) stelt zich ten doel het zorg dragen voor alle stoffelijke aangelegenheden in de kerkelijke gemeente van Hoogblokland, voor zover deze niet van
diaconale aard zijn, en het verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden, overeenkomstig bepalingen van de kerkorde en ordinanties; dit alles met inachtneming van de bepalingen, in de plaatselijke regelingen gesteld, zodat hiermee het geestelijk welzijn van de gemeente zo goed mogelijk wordt gediend.

3.4.3. Wat doen we nu?
Het genoemde doel wordt nagestreefd door:
• Het beheren van gelden en goederen, waaronder gebouwen (kerk, pastorie), orgel en
eventuele andere vermogensbestanddelen van de gemeente.
• Het zorgdragen voor geldwerving.
• Het voorbereiden en opstellen van de begroting en jaarrekening van de gemeente en
de daarbij behorende financiële administratie.
• Het regelen van de wijze van gebruik van het kerkgebouw, inclusief de daarbij behorende (vergader)ruimten.
• Het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten- en
trouwboeken.

3.4.4. Hoe bereiken we ons doel?
Het college van kerkrentmeesters streeft op zichzelf geen ander doel na dan hiervoor geformuleerd.
De geldwerving vindt plaats d.m.v. collecten in de eredienst en door het systeem van vrijwillige bijdragen. Jaarlijks wordt het collecterooster ter goedkeuring aan de kerkenraad aangeboden. Het college van kerkrentmeesters geeft de gemeente, a.d.h.v. een begroting en jaarrekening, inzicht in de benodigde gelden en de (geplande) bestedingen.
Ook dragen diverse acties, zoals tuinplantjesverkoop, oliebollenverkoop, verkoop Heukelumse krakelingen e.d., bij aan de geldwerving.

3.4.5. Financieel beheer
Voor de aanvang van het jaar stelt het college van kerkrentmeesters een begroting op. Na
afloop van het jaar geeft zij d.m.v. een jaarrekening, met balans, inzicht in het gevoerde beheer en beleid.

3.4.6. Zorg voor kerkelijke medewerkers
Het college van kerkrentmeesters zorgt voor de salariëring van de kerkelijke medewerkers
(inclusief de predikant) en alle bijkomende regelingen.

3.4.7. Gebruik van de kerk
Het in gebruik geven van de kerk is voorbehouden aan het college van kerkrentmeesters.

3.4.8. Bijhouden van het ledenbestand
Het college van kerkrentmeesters heeft de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een
goede administratie van de lidmaten, doop- en geboorteleden, ten dienste van haar eigen
werk en het ambtelijke werk in de gemeente.
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3.4.9. Commissie van beheer
Het college van kerkrentmeesters laat zich bij de uitvoering van taken bijstaan door een
commissie van beheer. Deze commissie werkt overeenkomstig het opgestelde reglement
van 12 maart 1992.

3.5. Jeugdwerk
3.5.1. Doel jeugdwerk
Het jeugdwerk heeft als doel de jongeren bewust te maken van de rijkdom van een leven
met God. Daarbij wordt gewezen op Christus, de enige Weg tot behoud. Binnen het jeugdwerk worden de jongeren zich bewust van hun plaats in de gemeente. Het kerkelijke jeugdwerk dient als een onderdeel van de totale geloofsopvoeding te worden beschouwd.
Aangezien ook de scholen een onderdeel vormen van de opvoeding, behoort samenwerking
met christelijke scholen in bepaalde projecten tot de mogelijkheden.
Voor de jongsten is er de Vakantie Bijbel Week, de clubs en de kindernevendienst. Ook voor
de oudere jeugd zijn er clubs.
De jeugdouderling draagt specifieke verantwoordelijkheid voor het coördineren van het
jeugdwerk in de gemeente. De jeugdouderling draagt tevens zorg het werven en begeleiden
van de leiding.
De jeugdouderling stimuleert onze jongeren in hun geloofsleven binnen de gemeente en
begeleidt hen ook bij evenementen en activiteiten buiten de gemeente, zoals jongerendagen
en HGJB activiteiten, uiteraard in nauw contact met de predikant.
Hij wordt ondersteund door de jeugdraad, die de gezamenlijke activiteiten mee coördineert.
Onze jongeren groeien op in een cultuur, die over het algemeen sceptisch staat tegenover
het christelijk geloof. Ze hebben daarom voortdurende aandacht nodig.

3.5.2. Indeling jeugdwerkgroepen
In het Jeugdwerkplan staat het beleid met betrekking tot het jeugdwerk gedetailleerd weergegeven. Het jeugdwerk richt zich op een zestal leeftijdsgroepen: kinderclub Benjamin
(groep 3-5) jeugdclub Esther/Pura (groep 6-8), tienerclub 12 t/m 17 jaar, 16+ club, 18+ club
en 21+ club. De jeugdwerkactiviteiten staan onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad.

3.5.3. Jongerenbegeleiding / Jongerenpastoraat
De jeugdouderling is het aanspreekpunt voor de jongeren.
De jeugdouderling stelt in overleg met de kerkenraad een jeugdraad samen. Deze raad zal
leiding geven aan het jongerenpastoraat. Bij bovenstaande moeten we niet vergeten dat we
als gehele gemeente verantwoordelijk zijn voor onze jongeren.
Als kerkenraad bezinnen we ons erop hoe we hier als totale gemeente aan kunnen bijdragen.

3.6. Relatie tussen kerkenraad en “organen”
- Verantwoordelijkheid “organen” en kerkenraad
De basisprincipes zijn als volgt.
• Alle door de kerkenraad erkende kerkelijke “organen” vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
• De leidinggevenden cq. de verantwoordelijke persoon/personen van een “orgaan”
dienen op verzoek verantwoording af te leggen aan de kerkenraad over het beleid,
het werk, de activiteiten en het functioneren van het “orgaan”.
• De mate van zelfstandigheid en afhankelijkheid ten opzichte van de kerkenraad is in
principe voor elk orgaan even groot. Hierbij bestaat geen onderscheid tussen de diverse “organen”.
• Met behoud van genoemde wederzijdse verantwoordelijkheid, kan in de praktijk het
contact en de aansturing belegd zijn (dit betekent: vanuit de kerkenraad gedelegeerd
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zijn) bij CvK, CvD of Jeugdraad. Hierbij blijft onverkort gelden hetgeen hier vermeld
wordt voor “organen”.
- Wat en wie is een kerkelijk “orgaan”?
Een kerkelijk “orgaan” is dit pas na expliciete goedkeuring door de kerkenraad. Bij het opstellen van dit beleidsplan zijn dit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderoppas
Commissie van beheer, zendings- en evangelisatiecommissie, orgelcommissie
Bijbelkring ‘Achterkerk’, Huisbijbelkring, Ouderen-Bijbelkring, Studiekring en Vrouwengespreksochtend
Catechisaties
Jeugdraad, Kindernevendienst, Benjamin, Esther/Pura, Tienerclub, 16+ club, 18+
club, 21+ club
Stuurgroep Organisatie Gemeentedag
Commissie voor de themadiensten
Verzorging liturgiebladen
Koffie drinken na de dienst
Bezoekwerk (HVD en Bep Klein)
Muzikale activiteiten (Gemeentekoor)
Tryfosa
Commissie Activiteiten Markt (CAM) - Rommelmarkt
Verjaardagfonds
E.H.B.O.

Een “orgaan” staat vermeld in de meest actuele “bijlage Gemeentegids”.
“Passage” staat wel vermeld, maar behoort nadrukkelijk niet tot de kerkelijke “organen”. Zo
behoort ook de Gebedskring o.l.v. familie Hoekstra niet tot de kerkelijke “organen”.
- Jeugdraad
In de relatie kerkenraad-jeugdwerk is de Jeugdraad ingebed. Een uitzondering hierop is weer
de catechisatie: deze valt niet onder de Jeugdraad, maar rechtstreeks onder de kerkenraad.
De Jeugdraad is een overkoepelend orgaan, onder leiding van de jeugdouderling. Het
jeugdwerk krijgt hiermee separaat aandacht. Tevens is er een goede waarborg dat ten aanzien van dit jeugdwerk consistent wordt gehandeld en dat onderling afstemming plaats vindt.
- Commissies
De commissies vallen organisatorisch onder CvK of CvD, maar – net zoals bij het jeugdwerk
– geldt ook voor de commissies onverkort hetgeen hier vermeld wordt voor “organen”.
- Gebruik faciliteiten
Door de kerkenraad erkende “organen” mogen voor vergaderingen en bijeenkomsten gratis
gebruik maken van het kerkgebouw, waarbij koffie/thee ook gratis is, mits dit vooraf met CvK
als zodanig is geregeld, de “huisregels” stipt nagekomen worden en men zich houdt aan de
instructies van en afspraken met de koster.
- Financiën
Diverse “organen” voeren een eigen financiële administratie. Met uitzondering van die van
Tryfosa en CAM dienen deze administraties geheel transparant te zijn voor CvK en CvD,
omdat de “organen” qua voortbestaan afhankelijk zijn van gelden van CvK en CvD, òf omdat
ze zijn opgezet/ingesteld door CvK of CvD.
Bij Tryfosa en CAM ligt dit anders: zij zijn financieel geheel zelfstandig, en vanaf de oprichting grote “sponsor” van CvK.
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4. CATECHESE, VORMING EN TOERUSTING
4.1. Catechese
De catechese kent de volgende specifieke elementen:
• de overdracht van Bijbelkennis.
• de waarde van de belijdenisgeschriften doen verstaan.
• de jongeren de betekenis van hun doop leren verstaan en bewust worden.
• de jongeren voorbereiden op en toe laten groeien naar het doen van belijdenis van
het geloof in het midden van de gemeente.
Catechisatie wordt gegeven aan aparte leeftijdsgroepen (vanaf ca. twaalf jaar), die bij voorkeur niet groter zijn dan ca. twaalf personen.
Om de jongeren te vormen tot discipelen van Christus heeft de gemeente een belangrijk instrument in de catechese. Met dit werk is in het bijzonder de predikant belast, maar de hele
kerkenraad draagt daarbij verantwoordelijkheid. Van belang is ook om de ouders bij het catechesewerk te betrekken. De methode, die momenteel gebruikt wordt, is Reflector.
Ter voorbereiding op het afleggen van de openbare belijdenis is er de belijdeniscatechese.
Het is goed te benadrukken dat de stap naar de belijdeniscatechese niet samenvalt met de
stap om openbare geloofsbelijdenis te doen, maar dat het een eerste stap is op weg naar de
openbare belijdenis.

4.2. Vorming en toerusting
4.2.1. Kringwerk
De erediensten vormen als het ware de halsslagader voor het gemeenteleven, maar daarnaast zijn voor de opbouw van de gemeente andere momenten van ontmoeting onmisbaar.
We zijn dankbaar dat er in de gemeente een behoorlijk aantal kringen actief zijn, vooral tijdens het winterseizoen. Dit zal zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden.

4.2.2. Gemeenteavonden
Per jaar wordt gestreefd naar twee gemeenteavonden waarin toerusting wordt gegeven ten
aanzien van thema's die voor het gemeente-zijn van belang mogen worden geacht.

4.2.3. Geloofsopvoeding
In de opbouw en toerusting van de gemeente zal ook aandacht zijn voor dooponderricht,
geloofsopvoeding van de (oudere) kinderen, huwelijkscatechese, bezinning rond de viering
van het Heilig Avondmaal en andere specifieke zaken met betrekking tot het gemeenteleven.

5. CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
In ons dorpsleven neemt de Hervormde Gemeente een grote plaats in. Een bewijs daarvan
alleen al is het groot aantal leden, dat zich nog (in meerdere of mindere mate) tot de gemeente rekent.
Het is belangrijk om zuinig te zijn op de opgebouwde band tussen de kerk en het dorpsleven.
Voor de komende tijd betekent dit onder meer:
• In stand houden van de kerstzangdienst (mede ook vanwege de evangeliserende
werking).
• Stimuleren van deelname van de gemeente aan buurtactiviteiten.
• Behoedzaam opereren bij het vijfjaarlijkse dorpsfeest, waarin we streven naar een
positieve inbreng.
• Werken aan een goede relatie met de lokale media.
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6. SPEERPUNTEN VAN BELEID
In dit beleidsplan hebben we een aantal zaken in hoofdlijnen omschreven. Dit is nodig als
verantwoording over het te voeren beleid naar andere instanties en voor de helderheid naar
de gemeente. Het helpt om een consistente lijn vast te houden. De teneur van dit beleidsplan
is dat wij meer willen doen dan ‘slechts goed op de tent passen.’ Steeds zullen we weer
afhankelijk moeten zijn van de Heilige Geest, die ons leidt.
Hij is het, die Zijn gemeente bouwt. Wij zijn daarbij slechts Zijn instrumenten. Het is een hoge
roeping om Zijn instrument te zijn.
Om in afhankelijkheid te leven is voortdurend gebed nodig, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Wat betreft speerpunten van beleid: denkend aan Efeze 4, is het nodig dat de
gemeente de komende tijd dieper geworteld zal raken in haar geloof in Christus. Laten we
met de ene hand mensen (jong en oud) tot Christus brengen en met de andere hand degenen die bij Christus horen, vormen en toerusten tot dienstbetoon en hen helpen te groeien in
het geloof. Onder meer erediensten, kringwerk en bezoekwerk zijn middelen om dit dubbelzijdige doel te bereiken (in afhankelijkheid van de Heilige Geest!).
In relatie tot ons dorp is het belangrijk dat de kerk een gastvrije plaats zal zijn en geen gesloten circuit!
Openheid, verstaanbaarheid en betrokkenheid zijn onmisbaar.
Verder zal het zendingswerk voortdurende aandacht nodig hebben.
Concreet zijn voor de komende periode de volgende speerpunten vastgesteld:
1. jeugdwerk
2. erediensten
3. prediking met aandacht voor jongeren.
Deze onderwerpen krijgen dus in eerste instantie de aandacht van de kerkenraad.
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Bijlage 1
“Verklaring”, aangehecht aan de notitie “Verbonden met het Gereformeerd Belijden”
Als kerkenraad van de hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlandse Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten bezwaard zijn.
Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de
apostel: 'indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw' (2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf
levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee
de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn
kan' (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van
Christus.
Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen
die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen het geheel van
de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis.
Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze
belijdenis overeenstemmen.
In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan
naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de gemeente zal geen
andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig
voor de overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten
gewillig en met vreugde aan te wenden' (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar
blijven oproepen om - in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van
de kerk - de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.
De kerkenraad van de hervormde gemeente te Hoogblokland.
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