Beleidsplan
Hervormde gemeente van b.a.
'Maranatha' te Tricht
2020 – 2023

VOORWOORD
De samenkomst in de zondagse erediensten is het centrum van het gemeenteleven en de prediking van Gods
Woord is het hart van de eredienst. Om het belang van de erediensten te onderstrepen, hebben we het
hoofdstuk over de eredienst (hoofdstuk 9) verplaatst naar hoofdstuk 3.
Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene overwegingen als leidraad
gediend:
1. Het beleidsplan beoogt het onder ons geldende beleid te verwoorden. Beleidsvoornemens naar de
toekomst worden apart vermeld.
2. Het beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en hoofdzaken. Een beleidsplan is niet geschikt om allerlei
praktische uitwerkingen tot in detail te regelen. Niet alleen veranderen dit soort zaken regelmatig, het zou
ook ten koste gaan van de leesbaarheid van het beleidsplan. Toch blijft het niet bij algemeenheden; de
nodige vraagstukken waarover in het verleden aparte besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn in dit
beleidsplan opgenomen uit oogpunt van duidelijkheid.
3. Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld en hoeven daarom niet in het beleidsplan te worden behandeld.
Omwille van de leesbaarheid van het beleidsplan zijn deze zaken op veel plaatsen toch in de beschrijving
meegenomen.
De valkuil van een beleidsplan is dat het de gedachte kan oproepen dat er veel maakbaar is. We leven echter
vanuit het vertrouwen dat wij als mensen achter de Heere onze God aan mogen komen. Net als in het vorige
beleidsplan eindigen we het voorwoord met een Bijbeltekst: “Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs
zwoegen zijn bouwers eraan” (Psalm 127). In afhankelijkheid van Zijn onmisbare Zegen moge dit beleidsplan
dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw van Zijn gemeente.
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Profiel van de gemeente

1.1 Identiteit
De Hervormde Gemeente b.a. "Maranatha" te Tricht, verder te noemen “de gemeente”, neemt binnen de
Protestantse Kerk in Nederland haar plaats in als een Hervormde gemeente op Gereformeerde grondslag, en
rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbare Woord
van God, gezaghebbend voor leer en leven. Hierop gebaseerd zijn onze belijdenisgeschriften: de
Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
1.2 Identiteit en prediking
Als gemeente hechten wij het hoogste belang aan de prediking van het Evangelie. De prediking die wij
voorstaan is:
Bijbels. Al de Schrift is van God ingegeven (2 Timotheüs 3:16), en heeft absoluut gezag. Menselijke
overtuigingen, meningen, gevoelens of bevindingen zijn ondergeschikt aan het onvoorwaardelijke gezag van
de Bijbel.
Bevindelijk. Christus moet persoonlijk als Zaligmaker en Heere worden gekend. Dit kan niet als automatisch
worden verondersteld, maar wordt door de Heilige Geest in harten van zondaren gewerkt.
Appellerend. Verder is de belofte van het Evangelie, dat een ieder, die in de gekruisigde Christus gelooft, niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft; welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar Zijn
welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van
bekering en geloof. (Dordtse Leerregels, art. 2:5).
Christocentrisch. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de
mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. (Handelingen 4:12).
1.3 Identiteit en gemeente
Wij geloven dat God voor de ambten alleen broeders roept die Godvrezend zijn, en hier in leer en leven blijk
van geven (1 Timotheüs 3:1-7, Titus 1:5-9).
De kern van gemeente-zijn bestaat uit drie dimensies:
• de omgang met God
• de gemeenschap met elkaar
• de dienst aan mens en samenleving
Beeldend gezegd: het gaat om de relatie met 'boven, binnen en buiten'. De band tussen deze drie wordt
gevormd door de liefde.
1.4 Ontstaansgeschiedenis en omgeving
Onze gemeente is 5 oktober 2014 geïnstitueerd als gemeente van bijzondere aard. De term “van bijzondere
aard” geeft aan dat wij een zelfstandige gemeente naast de geografische Hervormde Gemeente van Tricht
zijn. Al vanaf 1962 worden er diensten belegd waarin predikanten van de Gereformeerde Bondsrichting
voorgaan. Dit vond oorspronkelijk plaats onder verantwoording van de plaatselijke afdeling van de
Gereformeerde Bond en na 2004 onder verantwoording van de Stichting Hervormd-Gereformeerde
Evangelisatie te Tricht. Voor 1981 waren er twee diensten per zondag in de kantine van de Greefa. Sinds 1981
hebben we ’s middags een enkele dienst in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Tricht. Het
aantal diensten is in de loop der jaren stapsgewijs uitgebreid.
We hebben eenmaal per jaar een overleg met vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente te Tricht.
Ons beleid is om de goede relatie die we met de Hervormde Gemeente te Tricht hebben te onderhouden. Als
zustergemeentes is het goed om met elkaar mee te leven en elkaar op de hoogte te houden wat betreft de
zaken die er in de gemeente spelen.
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De leden van onze gemeente kiezen over het algemeen bewust voor onze gemeente. Dit heeft als gevolg dat
we weinig randkerkelijkheid hebben. De leden van de gemeente komen voornamelijk uit Geldermalsen,
Tricht en Meteren. De kerkelijke afkomst is divers.
Op verschillende niet identiteitsgevoelige vlakken is er samenwerking met de Hervormde gemeente te Tricht.
Bijvoorbeeld EHBO en het diaconaal platform West-Betuwe.
1.5
-
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Beleidsvoornemens
In de kerkenraad en in de gemeente willen we ons bezinnen op onze identiteit en op de hervormdgereformeerde prediking
Ook willen we ons bezinnen op de vraag welke vormen en gebruiken van gemeenteleven passen bij
onze hervormd-gereformeerde identiteit.

2

De kerkenraad

In dit hoofdstuk is beschreven wat onze visie is op de ambten en hoe de kerkenraad is gestructureerd en
welke beleidsvoornemens de kerkenraad heeft.
2.1 Visie op de ambten
De taak van de ouderlingen is het weiden van de gemeente Gods en als voorbeelden daar opzicht over te
hebben (1 Petrus 5:2,3). Verder hebben zij de opdracht om toe te zien op een ordelijk gemeenteleven en
opzicht te hebben over de prediking en instandhouding van de openbare erediensten, zoals verwoord in het
klassieke Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen.
De diakenen zijn geroepen om degenen van de gemeente bij te staan die niet zelf in het dagelijks onderhoud
kunnen voorzien (Handelingen 6:1,2), zodat niemand gebrek lijdt. Diaconale zorg in haar verschillende
vormen en facetten rust op het fundament van de heilsgave van God in Christus. De diaconale zorg is een
zaak van de hele gemeente, die mag leven van de gaven die God schenkt tot opbouw van Zijn gemeente.
Hoewel de nadruk in de Bijbel valt op het werk van elk gemeentelid, vinden we op verschillende plaatsen
toch gegevens die wijzen op het ambt van diaken. Een ambt waarvoor mensen van Christuswege geroepen
worden.
De diakenen zamelen daarvoor middelen in en delen deze zorgvuldig en blijmoedig uit aan diegenen die dat
nodig hebben, vergezeld met troostvolle woorden uit de Schrift. Daarnaast is het de roeping van de diakenen
om te zien naar mensen in nood buiten de eigen gemeente.
Gods Woord wijst er bij monde van Paulus rond huwelijk en gemeenteleven op dat man en vrouw ieder een
eigen positie en roeping hebben (1 Kor. 11, 1 Kor. 14, Ef. 5, 1 Tim. 2). Naar aanleiding van deze Bijbelse
gegevens, zijn we als kerkenraad van mening dat het vervullen van de ambten een taak is voor een man en
niet voor een vrouw. Dit geldt ook in de huidige tijd en cultuur.
De afspraken en regelingen rondom verkiezen en aftreden van ambtsdragers zijn vastgelegd in de plaatselijke
regeling.
2.2 Structuur en organisatie kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit acht ambtsdragers. Onderverdeeld in de volgende functies:
• twee Ouderlingen
• drie Ouderling-kerkrentmeesters
• drie diakenen
Momenteel onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om een deeltijdpredikant te beroepen. We worden
bijgestaan door een consulent die de kerkenraad adviseert. Ook is er (ambtelijke) ondersteuning van buiten
de gemeente als het gaat om bijvoorbeeld pastoraat en belijdeniscatechese.
Zowel het college van diakenen als het college van kerkrentmeesters vergadert apart van de gehele
kerkenraad.
De kerkenraad vergadert ongeveer tien maal per jaar. In Bijlage I zijn de hoofdtaken binnen de kerkenraad
weergegeven.
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2.3
-
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Beleidsvoornemens
Het is een blijvend aandachtspunt om goed contact te houden met de jeugd van de gemeente. We
willen de verenigingen regelmatiger bezoeken om zo de wederzijdse betrokkenheid te versterken.
Af en toe komen er via de secretaris uitnodigingen via binnen voor toerustingsavonden. Het
voornemen is de komende jaren hier meer aan mee te doen.
Het voornemen is binnen de kerkenraad er over na te denken of het wenselijk is dat er een
kerkrentmeester buiten de kerkenraad wordt aangesteld. Uiteraard onderzoeken we welke
mogelijkheden en route de kerkorde daarin voorschrijft.

3

Eredienst

Zonder eredienst is er geen kerkelijke gemeente. De eredienst vormt de kern van het gemeentezijn. Tijdens
de samenkomst bevinden wij ons immers in de werkplaats van de Heilige Geest, waar God Zelf aanwezig is
en tot ons spreekt door middel van Zijn Woord (Matth. 18:20: Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn
Naam, daar ben ik in het midden van hen). Ook komt de eenheid in Christus in de samenkomst van de
gemeente tijdens de eredienst het sterkst tot uiting. De verkondiging van Gods Woord is het hart van de
eredienst en gefundeerd op de opdracht van de Heere Jezus “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden
heb, in acht te nemen.”(Matth. 28:19). De Heere Zelf heeft de prediking geschonken als middel om Zijn heil te
verkondigen.
Onze middagdiensten worden op dit moment bezocht door 175 à 200 bezoekers. De avonddiensten worden
minder goed bezocht, gemiddeld door zeventig bezoekers. In de afgelopen jaren is de wens om meer
avonddiensten te beleggen gerealiseerd.
We willen de gemeente blijven stimuleren om trouw te zijn in het bezoeken van beide diensten
Liturgie en gebruiken
De orde van dienst (liturgie) bestaat uit de volgende vaste onderdelen:
• 1. Afkondigingen + voorzang (voorzang alleen ’s middags)
• 2. Stil gebed
• 3. Votum en groet
• 4. Lezing van de wet of de geloofsbelijdenis
• 5. gebed
• 6. Schriftlezing
• 7. Dienst der offeranden (collecten)
• 8. Prediking
• 9. Dienst der gebeden
• 10. Gemeentezang
• 11. Zegen
De zondagse diensten vinden wekelijks om 14.30 uur plaats. Daarnaast worden er 36 keer per jaar om 19.00
uur avonddiensten gehouden. Voor de avonddiensten vragen we de predikanten die voorgaan een leerdienst
te houden, waarbij de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld.
Voorafgaand aan (en na afloop van) de dienst wordt het consistoriegebed uitgesproken door de
dienstdoende ouderling. Voor de dienst worden de afkondigingen door een kerkenraadslid gedaan. Ook licht
hij in het kort een Psalm toe, waarna de gemeente één of twee verzen van deze Psalm zingt.
Voor de diensten worden gastpredikanten van hervormd-gereformeerde signatuur uitgenodigd. Leidraad
daarbij is het adresboekje van de Gereformeerde Bond, waarbij wij vooral de “klassieke” Bondspredikanten
met een bevindelijke prediking uitnodigen. Bij dit beleid speelt ook de reisafstand een rol.
Zodra we een eigen deeltijdpredikant of een predikant die dienstwerk verricht hebben, zal deze een aantal
van de diensten voor zijn rekening nemen.
Tweemaal per jaar vindt een preekbespreking na de dienst plaats, die door de betrokken predikant wordt
geleid.
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Achter in de kerk liggen zgn. kinderkerkboekje. De kinderen kunnen daarin de belangrijkste punten uit de
dienst noteren en die thuis met hun ouders bespreken. De kinderen worden daardoor meer bij de prediking
betrokken.
Voor de Schriftlezing wordt gebruik gemaakt van de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling (HSV). De
predikant die voorgaat is vrij in het gebruik van een van deze vertalingen.
3.1 Sacramenten
De kerk van de Reformatie kent twee sacramenten, namelijk de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. De
Heilige Doop is een instelling van God, waardoor de Heere Zijn verbond aan ons en onze kinderen, als
erfgenamen van Gods Koninkrijk bevestigt en verzegelt.
Het Heilig Avondmaal is een opdracht van onze Heere Jezus Christus, die Hij aan Zijn gemeente heeft
gegeven. (“Doe dat tot Mijn gedachtenis” Lukas 22:19).
Bij de sacramentsdiensten wordt ter onderwijzing van de gemeente gebruik gemaakt van de hertaalde
formulieren.
3.1.1 De Heilige Doop
De Heilige Doop wordt in onze gemeente bediend aan kleine kinderen van de leden. Dit gebeurt op grond
van Gods verbond, niet op grond van iemands geloof. Wanneer iemand, die niet als kind is gedoopt, dit op
latere leeftijd alsnog wil, dan zal voorafgaand aan de doop openbare geloofsbelijdenis moeten worden
afgelegd.
Bij het ten doop houden van kinderen kunnen zowel ouders, die belijdend lid zijn als ouders die dooplid zijn,
de doopvragen beantwoorden. Tenminste acht dagen voor de bediening vindt de doopzitting plaats, geleid
door de predikant en in aanwezigheid van een ouderling, waarbij -zo mogelijk- beide ouders worden
verwacht. Hierbij worden de ouders in het kort onderwezen in de leer van de Heilige Doop. Als een of beide
doopouder(s) geen belijdend(e) lidma(a)t(en) (is) zijn, wordt van hen verwacht dat zij de
belijdeniscatechisatie gaan volgen en belijdenis van het geloof afleggen.
Bij de doopaanvraag zal met de ongedoopte volwassenen en met de ouders van de te dopen kinderen
worden gesproken over de Bijbelse betekenis van de doop, maar ook over hun motivatie en geloof, dit omdat
de doop niet slechts een automatisme mag zijn.
Wij merken dat de kinderdoop steeds minder vanzelfsprekend wordt. Sommigen relativeren de betekenis
hiervan, terwijl anderen zelfs tot het besluit komen over te gaan tot herdoop of overdoop. Deze ontwikkeling
kan niet los worden gezien van de moderne cultuur en denkwijze, waarin het individu centraal staat, wat
volkomen haaks staat op de Bijbelse leer. In de kinderdoop schittert de genade van God voor verloren
mensen, die niets aan hun zaligheid toe kunnen doen. Hij is de eerste in ons leven en de genade komt
volledig van Zijn kant. Cruciaal is dat de kinderdoop de belovende God centraal stelt en niet de gelovende
mens. Als we geestelijke ogen krijgen om de rijkdom en het Evangelie in onze doop als kind te zien, dan
zullen we de kinderdoop niet relativeren of ons laten herdopen.
De beleidslijn van onze gemeente is als volgt. Gemeenteleden, die zich laten herdopen zonder dit te
herroepen, zullen geen ambten, leidinggevende taken of andere functies kunnen uitvoeren. Ook is de weg
naar het avondmaal pas open na een gesprek met de kerkenraad, waarbij spijt betuigd wordt. Deze
beleidslijn doet ons de pijn van verdeeldheid van het lichaam van Christus voelen, maar is ingegeven voor de
liefde tot de gemeente en de hoop haar door Gods genade voor afglijden te behoeden.
3.1.2 Het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar in het midden van de gemeente gevierd. Deze viering staat
open voor hen, die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd en lid zijn van de gemeente, die niet
volharden in openlijke zonden. Ook belijdende leden van andere kerkelijke gemeenten binnen de
Protestantse Kerk in Nederland zijn als gast welkom, mits zij zich vooraf met de kerkenraad in verbinding
hebben gesteld. Van hen die aan het Heilig Avondmaal deelnemen, wordt verwacht dat zij gepaste, nette
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kleding dragen. Het is de gewoonte dat vrouwen met gedekt hoofd aangaan. Allen, die zich met ergerlijke
zonden besmet weten, worden vermaand zich van de tafel van de Heere te onthouden, zolang zij zich niet
bekeren. Met Gods hulp zullen wij weren, allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
Op de zondag voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal wordt er een voorbereidingsdienst
gehouden. Aan het begin van de voorbereidingsweek wordt er censura morum gehouden. Dit is een
kerkenraadszitting waarop de gemeente gelegenheid gegeven wordt bezwaren tegen belijdenis en
levenswandel van lidmaten kenbaar te maken. Dit kan een ruzie of aanstootgevende zonde zijn, zoals
genoemd in het formulier. Hierbij mag worden verwacht dat eerst een persoonlijke benadering onder vier
ogen is gezocht. Indien dat de zaak niet oplost, kunt u het voorleggen aan de kerkenraad (zie Matth. 18: 1518). Wanneer het door gebed en onderling gesprek het dan komt tot berouw en verzoening, is de weg weer
vlak naar een zegenrijke viering van het Heilig Avondmaal.
3.2 Openbare belijdenis
De openbare belijdenis vindt plaats voor het aangezicht van God en (als regel) in het midden van de
gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis is een met mond en hart uitspreken van:
• De overgave met heel het hart aan de Drie-enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest)
• De aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de HEERE te dienen.
• De belofte om trouw te zijn in het lezen van Gods Woord en in het gebed
Zij die al gedoopt zijn willigen hiermee tevens het verbond in, dat aan hun voorhoofd is betekend en
verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn ontvangen dit sacrament na de openbare belijdenis van het geloof.
De openbare belijdenis houdt ook in:
• Het beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de belijdenis van
de kerk
• Een toegang verkrijgen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal
• Een uitspreken van de intentie mee te werken aan opbouw van de gemeente.
Het hiervoor genoemde betekent ook dat van hen die belijdenis des geloofs wensen af te leggen een trouw
kerkelijk meeleven met onze gemeente wordt verwacht. Via pastorale zorg wordt er naar gestreefd hen
ervan te overtuigen, dat dit ook een tweemalige kerkgang per zondag omvat (op die dagen, dat er twee
diensten zijn). Op de aannemingsavond wordt niet alleen gesproken over de tijdens de catechese opgedane
kennis, maar ook over het geloof in de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker.
3.3 Kerkmuziek
In onze erediensten zingen we uitsluitend uit de berijming van het lied- en gebedenboek van Israël, de
“Psalmen”, aangevuld met Enige Gezangen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de berijming van 1773. Er
wordt niet-ritmisch gezongen.
De zondag van of na Hervormingsdag worden ’s middags aansluitend aan de dienst twee coupletten van het
Lutherlied gezongen. Om de verbondenheid met het koningshuis tot uitdrukking te brengen, worden op de
zondag van of na Koningsdag aansluitend aan de dienst twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.
Voorafgaand aan de eredienst bij bijzondere gelegenheden zoals Kerst, Pasen en Pinksteren worden ook
andere geestelijke liederen gezongen, waarvan de inhoud door de kerkenraad wordt getoetst aan de Heilige
Schrift. Het laatste geldt ook voor de geestelijke liederen, die tijdens de Kerst- en Paaszangdienst worden
gezongen. Met name aan de Kerst- en Paaszangdienst worden door jongeren een muzikale bijdrage geleverd.
Over het gebruik van de instrumenten zijn nadere afspraken gemaakt.

Bij huwelijksdiensten kunnen voor het votum en/of na de groet op verzoek enkele geestelijke liederen,
anders dan de Psalmen (en Enige Gezangen) worden gezongen.
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Als er een vacature binnen het organistenteam ontstaat, wordt er gezocht naar een opvolg(st)er van
hervormd-gereformeerde/reformatorische signatuur, zo mogelijk binnen de gemeente. We willen periodiek
een bijeenkomst van (een afvaardiging van) de kerkenraad met de organisten gehouden, waarbij evaluatie
centraal staat.
3.4 Andere kerkdiensten
Naast de zondagse erediensten zijn er ook andere diensten waarin we als gemeente samenkomen rondom
Gods Woord. Deze diensten worden kort aangestipt in de onderstaande paragrafen.
3.4.1 Huwelijksdienst
De dienst van bevestiging en inzegening vindt plaats in het midden van de gemeente en wordt in de regel
geleid door onze eigen (hulp)predikant. Er wordt gebruik gemaakt van de hertaalde versie van het klassieke
huwelijksformulier. Namens de kerkenraad krijgt het bruidspaar de zogenaamde trouwbijbel in de
Statenvertaling of in de Herziene Statenvertaling overhandigd. Fotograferen en filmen is alleen vóór het
votum en na de groet toegestaan.
3.4.2 Rouwdienst
Een rouwdienst is, strikt genomen, geen ambtelijke eredienst, maar een door de predikant geleide
bijeenkomst, die wordt belegd op verzoek van de nabestaanden. De predikant draagt er zorg voor dat de
invulling van de dienst past bij de Bijbelse visie op leven en sterven. Dat houdt in dat de bijeenkomst een
waardig en sober karakter draagt, waarin de verkondiging van het Woord centraal staat. Op verzoek van de
nabestaanden kunnen, naast de Psalmen, ook enkele geestelijke liederen worden gezongen. Bijdragen van
nabestaanden worden aan het begin of aan het einde van de dienst gedaan. Als er sprake is van crematie,
dan zal aan de crematieplechtigheid op Bijbelse gronden geen medewerking worden verleend.
3.4.3 Zangbijeenkomst op 2e feestdagen
Op Tweede Kerst- en Paasdag (tenzij deze op zondag valt) wordt er, afhankelijk van hoe de dagen vallen, een
zangbijeenkomst georganiseerd. De te zingen liederen gezongen worden vooraf aan de kerkenraad
voorgelegd.
3.4.4 Bid- en dankdagen
De bid- en dankdagen worden gehouden op de landelijke, daartoe bestemde dagen. In de morgendienst is er
speciaal aandacht voor de kinderen van onze gemeente.
3.5 EHBO werkgroep
Er is een EHBO-commissie die optreedt bij calamiteiten. Deze groep bestaat uit gemeenteleden met een
medische, verpleegkundige of EHBO-achtergrond en uit de kosters.
3.6
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Beleidsvoornemens
- We willen de gemeente blijven stimuleren beide diensten trouw te bezoeken.
- We willen periodiek een bijeenkomst van (een afvaardiging van) de kerkenraad met de organisten
houden, waarbij evaluatie centraal staat.

4

Pastoraat

4.1 Pastoraat in Bijbels perspectief en het doel van het pastoraat
Pastor betekent herder. In het pastoraat gaat het om de herderlijke zorg in en ten dienste van de gemeente
(de kudde). De Heere maakt zich bekend als Herder van Zijn volk (bijvoorbeeld in Psalm 23 en 80). Hij zond
ook herders (profeten) aan Zijn volk Israël om het te weiden en te hoeden. In de door de Heere Jezus
vertelde gelijkenis van de goede Herder, geeft Hij aan dat Hijzelf de goede Herder is, die Zijn leven geeft voor
de schapen (Joh. 10:11).
De Heere Jezus heeft zelf mensen uitgezonden om in Zijn Naam de ambtelijke dienst te verrichten. Zijn
opdracht aan de apostelen luidde: “Weid en hoed Mijn schapen en lammeren”. Het uiteindelijke doel van het
pastoraat is om gemeenteleden te leiden tot De Heere Jezus, hen aan te sporen om Hem te volgen, en te
komen tot kennis van de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Wie afdwalen of achterop raken, moeten worden teruggebracht. Wie de Heere niet kennen, moeten tot
bekering en geloof worden geroepen.
In het pastoraat gaat het om het ‘weiden en hoeden van de kudde’: het voeden met het Brood des Levens en
het waken over de geestelijke welstand en het geestelijke welzijn van de gemeente. Dit werk is opgedragen
aan de ouderlingen en de predikant.
4.2 Uitgangspunten van het pastoraat
Bij het verlenen van pastoraat is het van belang dat wordt gehandeld vanuit een houding die strookt met
Gods Woord en die in lijn is met de identiteit van de gemeente. Hieronder volgt voor enkele belangrijke
zaken een uitwerking.
4.2.1 De huwelijksbevestiging
Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God beleden en erkend.
Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd of ingezegend worden. Verder leert de Bijbel ons dat de
seksuele gemeenschap tussen man en vrouw alleen plaats behoort te hebben binnen het huwelijk. Wanneer
een kerkelijke huwelijksbevestiging wordt aangevraagd door personen die op dat moment al samenwonen,
of waarvan bekend is dat men seksuele gemeenschap heeft gehad voor het huwelijk, zal gevraagd worden
hiervan schuld te belijden voor de kerkenraad. Dit betekent ook dat er wordt beloofd om in de periode tot
het huwelijk niet onder een dak te wonen, en zich te onthouden van seksuele gemeenschap.
Het huwelijk, als levenslange en exclusieve verbintenis tussen man en vrouw, is een instelling van God en een
afspiegeling van de band van Christus met Zijn gemeente. Alleen binnen de kaders van dit huwelijk kan er
sprake zijn van seksuele gemeenschap. Alternatieve relaties en seksuele uitingen buiten het huwelijk worden
in de Bijbel veroordeeld als zonde. Zij beantwoorden niet aan het ontwerp en het doel van God. Dit betekent
dat alternatieve relaties, anders dan het Bijbelse huwelijk, niet onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad gesloten of ingezegend kunnen worden.
Speciale pastorale zorg zal worden verleend aan hen die met een andere geaardheid worstelen.
Wij vinden het belangrijk dat personen die het huwelijk willen aangaan een goede voorbereiding ontvangen.
Dit zal praktisch worden vormgegeven door een serie huwelijksgesprekken of huwelijkscatechese.
4.2.2 Begin en einde van het leven
Het leven is van de conceptie tot de laatste adem ons door God gegeven, en in Zijn hand. De Bijbel verbiedt
het beëindigen van het leven, wat geldt voor het leven voor de geboorte en voor het leven bij de ouderdom.
Het uitvoeren van abortus als het leven van de moeder geen gevaar loopt en actieve euthanasie worden
door ons op Bijbelse gronden verworpen.
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4.3 Welke vormen van pastoraat kennen we op dit moment?
Niet alle vormen van pastoraat worden in deze paragraaf beschreven. Pastoraat rondom de sacramenten,
belijdenis en catechese, wordt op een andere plaats in dit beleidsplan genoemd.
4.3.1 Huisbezoek
Het structurele huisbezoek is gestart met de instituering van de eigen gemeente (2014). Het streven van de
kerkenraad is om ieder gemeentelid minimaal één keer per twee jaar te bezoeken. Naast kennismaking een
meeleven vragen we wat men heeft aan de prediking en hoe men dit praktisch toepast in het (geloofs)leven.
Ook andere onderwerpen kunnen ter sprake worden gebracht zoals huwelijk, opvoeding, gebruik van
Bijbel(vertaling) tijdens de eredienst, smartphonegebruik tijdens de eredienst, (belijdenis)catechisatie,
gebruik van sacramenten, etc. Daarnaast proberen we te peilen of er financiële of psychische nood is. Het
doel van huisbezoek is bevordering van het geestelijk leven, mee te leven met de gemeenteleden, ambtelijk
leiding te geven en een verbindende rol te vervullen bij het zoeken naar praktische hulp.
Huisbezoeken worden afgelegd door onze (hulp)predikant, de ouderlingen en de diakenen. De gemeente is
door de kerkenraad in drie geografische wijken ingedeeld, waarbij de wijkouderling het eerste aanspreekpunt
is.
4.3.2 Ziekenbezoek
Als er zieken zijn in de gemeente worden deze personen gebeld en/of bezocht door een kerkenraadslid.
Naast het meeleven met de zieke en degenen die rondom hem/haar staan, wordt de zieke bemoedigd vanuit
Gods Woord. De frequentie van de bezoeken wordt afgestemd met de zieke en hun gezins- of familieleden.
4.3.3 Bezoek door pastoraal werkers team
Binnen onze gemeente zijn er twee pastoraal werkers. Deze mensen leggen bezoeken af bij gemeenteleden
met nood rondom bijvoorbeeld een depressie / burn-out, opvoedingsproblemen, huwelijksproblemen, etc.
4.3.4 Andere bezoeken
In onze gemeente worden door diverse personen bezoeken afgelegd. Op dit moment zijn er twee leden van
het pastoraal team, twee bezoekzusters, een bezoekbroeder en kerkenraadsleden die verschillende bezoeken
afleggen.
Nieuw ingeschreven leden worden welkom geheten met een bezoek door twee kerkenraadsleden.
Ook als er sprake is van een ongeval, ontslag, scheiding, geboorte huwelijk, jubileum, etc. worden er een of
meerdere bezoeken afgelegd.
4.4 Ambtsgeheim en pastoraat
In het ambtelijk bezoekwerk is het een vereiste dat er onderling vertrouwen is. Alleen dan durven mensen uit
te spreken wat hen werkelijk bezighoudt. De ambtsdragers hebben ieder persoonlijk bij de bevestiging in het
ambt voor Gods aangezicht beloofd geheim te houden wat hen tijdens het uitoefenen van het ambt ter ore
komt. De plicht tot geheimhouding geldt ook voor de pastoraal werkers en de bezoekbroeders. De
geheimhoudingsplicht geldt levenslang en stopt dus niet bij het einde van de ambtsperiode.
4.5 Afspraak rond pastoraat
We streven er naar dat moeilijke ambtelijke bezoeken gedeeld worden met meerdere kerkenraadsleden en
dat ambtelijke bezoeken bij een vrouw alleen, altijd afgelegd worden door minstens twee personen.
De kerkenraad probeert op een goede manier contact te houden met de jongeren van onze gemeente.
Regelmatig houden we een avond voor studerende jongeren.
De kerkenraadsleden zijn voor en na de erediensten meestal in de consistorie te vinden. Een bijwerking van
dit gebruik is dat er op zondag weinig contact is met de andere gemeenteleden. Om het contact tussen de
kerkenraad en de gemeente op de zondagen te bevorderen heten we iedereen die in de kerk komt welkom
en wensen iedereen een goede dienst toe. Dit doen de kerkenraadsleden bij toerbeurt.
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4.6
-

-
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Beleidsvoornemens
Ongewenste intimiteiten, misbruik en onveilige machtssituaties komen helaas ook in kerken voor. We
willen nadenken over hoe we voor alle leden een veilige gemeente kunnen zijn. Hierbij denken we
bijvoorbeeld aan het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het opstellen van een
aanstellingsbeleid voor vrijwilligers.
Voor het pastoraal team willen we een taakomschrijving maken.
Verder willen we nadenken over hoe we verschillende leeftijdsgroepen beter kunnen bereiken, zoals
senioren.
We willen de geheimhoudingsplicht van het pastoraal team en de bezoekbroeders formaliseren

5

Diaconaat

5.1 Wat is diaconaat?
De wortel van het dienstbetoon van de gemeente ligt in het dienen van de Heere Jezus.
Bij de instelling van het avondmaal zegt Hij: “...Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient.”
Als Jezus aan het begin van Zijn lijdensweg gezalfd wordt door een vrouw, zegt Hij, met het oog op het feit
dat Hij niet meer op aarde zal zijn: “Want de armen hebt u altijd bij u...”(Mark. 14:7). Daarmee bindt Jezus
Zijn gemeente de zorg voor de armen en noodlijdenden op het hart. In de Handelingen der apostelen en de
apostolische brieven horen we hoe dit dienstbetoon van de gemeente gestalte krijgt. In Handelingen 11:29 is
sprake van financiële ondersteuning bij een dreigende hongersnood. In Filippenzen 4:10-19 vinden we
eveneens een mooi voorbeeld van materiële ondersteuning die de Filippenzen aan Paulus in zijn
gevangenschap bewezen hebben. Een diaconale gemeente is een gemeente die zorg draagt voor
hulpbehoevenden.
In Galaten 6:10 is sprake van weldoen aan de huisgenoten van het geloof. Dat hiermee geen ‘het hemd is
nader dan de rok’ mentaliteit wordt bedoeld, is wel duidelijk als de apostel dit weldoen uitbreidt naar alle
mensen. Veeleer gaat het om de geloofwaardigheid van de gemeente. Hoe kunnen christenen zout en licht
zijn in hun omgeving als zij onderling geen zorg voor elkaar hebben?!
Diakenen verlenen hulp die onvoorwaardelijk is. Tegelijkertijd is diaconaat niet los verkrijgbaar en staat het in
het geheel van het Evangelie. Diaconaat heeft weliswaar geen missionaire intentie, maar kent wel een
missionaire dimensie.
Diaconaat is niet enkel een kwestie van doen. We moeten ook weten wat we doen en waarom we het doen.
Centraal staat dat God ons als mensen aan elkaar geeft, maar in onze door de zonde getekende wereld
wensen we vaak niet 'mijns broeders hoeder' te zijn. Het komt erop aan dat wij 'naaste' wórden. Zo is
diaconaat direct en onlosmakelijk verbonden met het hart van het Evangelie.
De kerkorde zegt het volgende over de rol van de diakenen:
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld, is aan de diakenen toevertrouwd:
• de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
• de dienst rondom het Heilig Avondmaal;
• het mede voorbereiden van de voorbeden;
• het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
• het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
• het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben;
• het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn;
• het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken
en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
• het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
• zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
5.2 Diaconaat en de gemeente
De gemeente is niet alleen object, maar ook subject van het diaconale werk. Dat diaconaat is alleen mogelijk
in een gemeente die zelf leeft van het werk van Jezus Christus en daarvoor wekelijks samenkomt rondom de
Schriften. In de kerkdiensten wordt het diaconaat van de gemeente in de kern zichtbaar. In het avondmaal
dient Christus de gemeente en dient de gemeente ook elkaar. In de diaconale collecte en in de gebeden
wordt de nood van de naaste gedeeld en voor Gods aangezicht gebracht. De verkondiging van het Evangelie
rust de gemeente vanuit de Bijbel toe tot haar diaconale dienst. De diaken is in de kerkdienst ook als
'voorganger in het diaconaat' aanwezig. Vanuit die kerkdienst bezoekt de diaken de gemeenteleden bij het
huisbezoek, ook om hen op individueel niveau en meer persoonlijk toe te rusten tot hun diaconale werk. Ook
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zelf geeft de diaken concrete zorg aan mensen in verschillende noodsituaties. Met geld kan veel diaconaal
werk worden uitgevoerd. De diaken stimuleert de gemeente tot geven voor diaconale doelen, hij ontvang dat
diaconale geld en zorgt dat het op een verantwoorde manier wordt uitgegeven. Het diaconaat van de
gemeente vindt zo in en vanuit de kerkdiensten plaats.
5.3 Ontstaan van de plaatselijke diaconie
Onze gemeente is vanaf 5 oktober 2014 geïnstitueerd. Voorheen was deze gemeente een Evangelisatie met
een bestuur. In die situatie werden er alleen diaconale collecten gehouden ten behoeve van gekozen doelen
en geen algemene diaconale collecten. Dit houdt dus in dat er nog geen financiële buffer is was gevormd
voor de diaconie. Sinds de gemeentevorming worden er wel algemene diaconale collecten gehouden in de
diensten.
5.4

Huidige situatie

5.4.1 Lopende acties
Hieronder volgt een opsomming van de acties dit op moment gedaan worden met diaconaal geld:
• Als gemeente ondersteunen we een adoptiekind via de stichting Woord en Daad
• Twee-derde van de diaconale collecten is een doorzendcollecte. Ongeveer 45% van de
doorzendcollecten is bestemd voor een internationaal doel, 45% voor een regionaal/landelijk doel,
10% voor een plaatselijk doel.
• De jeugdvereniging en de tienerclub worden jaarlijks ondersteund.
• Weduwen, weduwnaars, zieken en ouderen vanaf 75 jaar ontvangen met kerst een kerstattentie en
een dagboekje.
• Verder organiseren we af en toe een actie voor een diaconaal doel. Bij de bekendmaking en
uitvoering van die actie maken we duidelijk dat het om diaconale hulp gaat.
5.4.2 Taakverdeling
Een persoon binnen de diaconie vervult de functies voorzitter en penningmeester. Een andere diaken is
secretaris en een derde diaken is administrateur.
5.4.3 Signalering van nood
Op dit moment krijgen we noden die er spelen te horen via de huisbezoeken, of wanneer gemeenteleden zelf
met een hulpvraag komen bij de kerkenraad. Verder is er nog geen gestalte gegeven aan specifiek diaconale
bezoeken. Als er bezoek wordt aangevraagd door mensen die lid zijn van een andere gemeente, wordt
tijdens dat bezoek verwezen naar de diaconie van hun eigen gemeente.
5.4.4 Samenwerking
Binnen de gemeente West-Betuwe is een Diaconaal Platform actief. Daaraan nemen naast diaconieën van
PKN gemeenten ook een evangelische gemeente en RK Caritas instelling deel. Er wordt informatie
uitgewisseld en gezocht naar mogelijkheden tot lokale samenwerking. Ook de diaconie van de Maranatha
gemeente is daarbij en bezoekt deze bijeenkomsten.
5.5 Welke diaconale aspecten verdienen meer aandacht?
Betrokkenheid en bekendheid in de gemeente
Om de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconaat te vergroten, willen we regelmatig via de
Maranathabode informeren over de zaken waarmee we bezig zijn.
Ook bij rampen willen we als diaconie financiële hulp verlenen door middel van extra collecten.
Verder leeft de gedachte dat het diaconaat vooral een zaak is van de kerkenraad en van de diakenen in het
bijzonder, terwijl bij de eerste christengemeenten het opviel dat ze een dienende houding hadden naar
mensen die geen christen waren. We willen de hele gemeente bewuster maken van de diaconale taak die we
allen hebben als christen.
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Toerusting diakenen
Af en toe komen er via de secretaris uitnodigingen binnen voor toerustingsbijeenkomsten, waaraan (een deel
van) de diakenen ook deelnemen.
Werkgroep thuishulp
Binnen de gemeente is een Werkgroep Thuishulp opgezet. Deze groep vrijwilligers zet zich in voor mensen
binnen - en eventueel buiten de gemeente, die praktische hulp nodig hebben en zelf geen hulp kunnen
vinden of krijgen. Een tweetal coördinatoren ontvangen de hulpaanvragen en kijken wie daarvoor zou
kunnen worden ingezet.
5.6
-

-

-
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Beleidsvoornemens
De betrokkenheid van de gemeente bij diaconaal werk willen we vergroten door drie keer per jaar
een stukje te schrijven in de Maranathabode waarin we iets delen over het diaconale werk vanuit
onze gemeente/kerkenraad.
De diakenen hebben het voornemen gebruik te maken van de toerustingsbijeenkomsten die worden
georganiseerd door de PKN.
We bezinnen ons erop hoe we de gemeente meer bewust kunnen maken van hun diaconale taak als
christen.
Voor diaconale hulpverlening binnen de gemeente willen we een financiële buffer opbouwen. We
zetten in op een uiteindelijk maximum van € 30.000,00. In de periode 2020-2023 streven we ernaar
de buffer te laten groeien naar ongeveer € 22.000,00.
In de begroting nemen we op dat er enkele extra collectes zijn bestemd voor ondersteuning na een
ramp.
De diaconie wil zich in de komende periode verder bezinnen op de manier waarop doelen en
hulpvragen worden beoordeeld. Men name het onderscheid diaconale – en niet-diaconale doelen is
daarbij van belang. Dit om de huidige en toekomstige doelen en hulpvragen beter te kunnen
beoordelen en daarin een consistent beleid te voeren.

6

Missionair werk; evangelisatie en zending

“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15)
Het missionair werk, de evangelisatie en de zending geven invulling aan de opdracht van de Heere Jezus, die
Hij aan Zijn discipelen gaf vlak voor Zijn Hemelvaart. In navolging van de discipelen zijn wij als zichtbare
volgelingen van De Heere Jezus in deze wereld en geroepen om het Evangelie te brengen aan allerlei mensen
binnen en buiten de kerk. Met bewogenheid willen we hen die buiten staan aanmoedigen om achter De
Heere Jezus aan te gaan, in Hem te geloven en voortaan te leven voor Hem. In het geloof dat Christus zelf
Zijn kerk bouwt en Zijn koninkrijk uitbreidt, willen we arbeiden in Zijn wijngaard en missionair werk
ondersteunen, ontplooien en continueren, ver weg (zending) en dichtbij (evangelisatie). Zoals in elk aspect
van gemeentezijn geldt ook zeker hier dat de leiding en werking van de Heilige Geest daarbij onmisbaar is.
Er is sinds de instituering van onze gemeente een zendings- en evangelisatiewerkgroep opgericht, die ten
doel heeft aan voorgaande opdracht gestalte te geven. Deze werkgroep verricht haar taken onder
verantwoording van de kerkenraad. In eerste instantie zullen wij beginnen met het werken aan een interne
basis binnen onze nog prille, kerkelijke gemeente. Zodra die basis is gevormd, kan naar buiten worden
getreden.
Wij hechten zeer aan een goede verstandhouding met de Hervormde gemeente Tricht. Omdat veel
Trichtenaren lid zijn van deze gemeente, zullen plannen voor evangelisatieactiviteiten in Tricht dan ook met
de kerkenraad van die gemeente worden besproken.
Aandachtspunt bij onze missionaire taak is de wijze waarop we mensen die het Evangelie niet kennen of
daarvan vervreemd zijn, proberen te betrekken bij de dienst van de gemeente. In dit verband kan worden
gedacht aan aandacht voor aanwezigen voor wie de kerkgang niet vertrouwd is, bij doop-, trouw- en
begrafenisdiensten.
Door middel van het organiseren van maaltijden zoeken we ook contact met mensen die geen binding
hebben met de kerk. Verder houden we ieder jaar de tasjesactie waarmee we mensen uit een bepaalde wijk
van gemeente West Betuwe in aanraking brengen met het Woord van God.
6.1

Beleidsvoornemens
De komende periode willen we de gemeente toerusten voor het evangelisatiewerk. Dat is ook de
opdracht die de kerkenraad aan de werkgroep Evangelisatie meegegeven heeft.
- Als er plannen komen om een evangelisatieactie in Tricht te houden, zullen we dat vooraf goed
afstemmen met de Hervormde gemeente te Tricht.
-
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7

Jongeren

Jongeren zijn door God in het midden van de gemeente gegeven en horen volwaardig bij die gemeente. Ze
zijn aan de zorg van de gemeente toevertrouwd. Het doel is dat zij komen tot het persoonlijke geloof in en
een levende relatie met Jezus Christus. En dat zij in hun dagelijkse leven als christen in afhankelijkheid van
God Hem navolgen.
Het is onze taak als gemeente de jeugd te laten zien dat de kernpunten van het gereformeerd belijden,
opkomend uit de Heilige Schrift, ook in de 21e eeuw geen ballast maar bagage zijn. Het is een uitdaging om
in onze (jongeren)cultuur duidelijk te maken dat jong zijn en met de Heere leven helemaal niet vreemd is,
maar juist de echte vreugde geeft.
Ook het jeugdwerk is een opdracht van de Heere Jezus. En Hij verbind er Zijn belofte aan in Markus 10:14
‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen mensen is het Koninkrijk van
God’.
In de volgende paragrafen worden diverse aspecten van het jongerenwerk beschreven.
7.1 Onderwijs
De jongeren van onze gemeente worden op verschillende manieren onderwezen:
7.1.1 Onderwijs in de prediking
De kerkenraad vindt het van wezenlijk belang dat de jeugd betrokken is op eredienst. Dit geeft de
verantwoordelijkheid aan kerkenraad en predikanten om, ten behoeve van de verstaanbaarheid, met de
jeugd en hun belevingswereld rekening te houden. Op bid- en dankdagen voor gewas en arbeid zijn er
ochtenddiensten, waarin bijzondere aandacht is voor kinderen en jongeren.
7.1.2 Onderwijs door catechese
Buiten de eredienst komt in de catechese het onderwijs het meest nadrukkelijk naar voren. Zie voor de
verdere uitwerking daarvan hoofdstuk 10 over de catechese.
7.1.3 Onderwijs op de scholen
Veel van de kinderen in de gemeente bezoeken het reformatorisch basis- en voorgezet onderwijs. Anderen
gaan naar een protestants-christelijke school. Als gemeente mogen we ouders het grote belang van een
gedegen Bijbelkennis en van de christelijke normen en waarden in het onderwijs meegeven. Het is belangrijk
dat de vorming die zij op school krijgen aansluit bij wat zij vanuit onze gemeente en van thuis meekrijgen.
7.1.4 Onderwijs thuis
Tot slot onderstreept de kerkenraad de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Zij hebben een doopbelofte
gedaan, die niet alleen ingevuld kan worden door het geloofsonderwijs te delegeren naar de kerk en de
school. Juist in het gezin zelf worden onze kinderen gevormd. Wat krijgen ze van de ouders zelf aan
geloofsonderwijs mee?
De kerkenraad wil dan ook de ouders hierin stimuleren en ondersteunen.
7.2 Jongerenpastoraat
Jeugdpastoraat is de herderlijke zorg voor de jongeren van de gemeente. Deze herderlijke zorg heeft een
gemeenschappelijke en een persoonlijke kant, dus oog voor de kudde én voor elk schaap afzonderlijk. De
herderlijke zorg houdt in:
•
•
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De algemene zorg in de constante voeding, toerusting en leiding vanuit het Woord en in de
gemeenschapsbeoefening in de gemeente.
De zorg in de persoonlijke begeleiding van jongeren met het oog op geloofs- en levensvragen en in
bepaalde crisissituaties.

Deze vorm van pastoraat bestaat bijvoorbeeld uit het bieden van een luisterend/begrijpend oor en het
bemoedigen van deze jongeren. Overleg tussen kerkenraad en jeugdleiders kan helpen om een goede
“aansluiting” met deze jongeren te krijgen. Verder is het belangrijk dat ook de jongeren aanwezig zijn
wanneer het gezin huisbezoek ontvangt.
Alle gemeenteleden hebben een taak in de algemene en in de toegespitste zorg voor jongeren en moeten
dus als herder 'leiding' geven aan jongeren. Jeugdpastoraat is dus een zaak van de hele gemeente!
7.3 Verenigingswerk
Het verenigingswerk heeft meerdere doelstellingen: naast het vergroten van de kennis van Gods Woord en
verdieping in maatschappelijke thema's is de binding van de jeugd aan de gemeente en elkaar door
ontspanning en sociale contacten heel wezenlijk.
De kerkenraad vindt de vormende en toerustende opdracht in het verenigingswerk belangrijk. We stimuleren
de leidinggevenden van deze activiteiten cursussen te volgen die hen toerusten voor hun taak.
Voor methoden en materialen wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van tijdschriften, boekjes en
cursussen van de HGJB en HJW/LCJ.
Het verenigingswerk in de gemeente bestaat uit de volgende groepen:
• De Tienerclub. Deze is gericht op tieners van 11-13 jaar
• JV de Fakkeldragers, voor de jongeren in de leeftijd vanaf 14 jaar
• Maranatha kidsclub
De kerkenraad beslist over de benoeming van nieuwe leidinggevenden. Het team van leidinggevenden kan
hier natuurlijk wel voorstellen in doen.
7.4

Overig jeugd- en jongerenwerk
• Voor de kinderen van de leeftijd t/m ongeveer vier jaar is er de kindercrèche. Ook daar maken de
kinderen al op een eenvoudige manier kennis met verhalen uit de Bijbel.
• Op de Maranatha Kidsclub ontmoeten kinderen van 4-10 elkaar. Hier is tijd voor een Bijbelverhaal en
een ontspannende activiteit.
• Naast het verenigingswerk is er de jongerengebedskring. Daarbij komt een aantal jongeren
regelmatig bijeen om een Bijbelgedeelte te bestuderen en samen te bidden.

7.5

Beleidsvoornemens
Nu is er met de startzondag een preekbespreking voor de jeugd. We denken erover na of de
frequentie van de preekbesprekingen voor de jeugd hoger kan worden.
- De kerkenraad bezint zich de komende periode hoe we de jongeren meer betrokken laten zijn op de
preek. In relatie hiermee: hoe gaan we om met zaken die afleiden van de preek?
-
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8

Catechese

Catechese is een belangrijk middel om onze jongeren te onderwijzen en te vormen in de dienst van God. In
dit hoofdstuk schetsen we wat we met catechese willen bereiken. Verder beschrijven we de huidige vorm van
catechese en belichten we onze visie op de toekomstige aanpak. Als afsluitende paragraaf geven we de
beleidsvoornemens weer.
8.1 Wat willen we bereiken met catechese?
Door de catechese willen we jongeren de weg wijzen om de Bijbelse leer zich eigen te maken en die te
integreren in hun eigen leven. We vertrouwen erop, en bidden daar ook om, dat God deze manier van
onderwijs wil gebruiken ter vergroting van de feitelijke kennis maar zeker ook als het gaat om geloofskennis.
Het catechetisch onderwijs omvat:
• het lezen en verstaan van de Heilige Schrift;
• het leren kennen en dienen van God;
• de voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof, met daaraan verbonden het deelnemen
aan de sacramenten;
• de toerusting tot het christelijk getuigenis in de wereld;
• het ontdekken en leren aanwenden van de gaven voor de opbouw van de gemeente van Christus;
• de kennis van de belijdenis van de Kerk en de geschiedenis van de Kerk;
• het toepassen van het “christen zijn” in het dagelijks leven.
8.2 Huidige vorm
Er zijn verschillende groepen voor de jongerencatechese. Verder is er ieder jaar gelegenheid tot het volgen
van belijdeniscatechisatie. Het volgen van de belijdeniscatechese brengt geen verplichting met zich mee om
daadwerkelijk belijdenis te doen. Met iedere belijdeniscatechisant wordt persoonlijk gesproken over hoe
hij/zij staat tegenover God en het belijdenis doen, voordat er openbare belijdenis in de gemeente wordt
afgelegd.
De catecheet is theologisch geschoold. Ook zoeken we bij voorkeur naar een jongere catecheet die dicht bij
de jongeren en hun leefwereld staat.
Catechese aan jongeren wordt gegeven in kleine groepen. Dan is er meer ruimte voor persoonlijk contact
tussen de jongeren en de catecheet. Er is een meerjarenplan opgesteld waarmee we willen bereiken dat de
catechisanten tijdens hun catechisatieperiode de hele geloofsleer aangeboden krijgen, ook als er gewisseld
wordt van catecheet. De drie kernwoorden hierbij zijn: gebed, gebod en geloof.
De catechisatie start na de startzondag en loopt door tot het voorjaar.
8.3
-
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Beleidsvoornemens
Gemeenteleden, die nog geen belijdend lid zijn, worden persoonlijk benaderd met de vraag hoe ze
tegenover het belijdenis doen staan.

9

Vorming en toerusting

Eén van de taken van de gemeente is het onderwijzen van de leden in de leer van Gods Woord. Daarbij is het
nodig om deze tijd in het licht van de Bijbel te bezien, en de gemeente toe te rusten om in deze tijd de
principes van Gods Woord uit te leven.
Essentieel is dat het onderwijs dat gegeven wordt in de diverse vormen van toerusting, overeenkomt met de
grondslag van onze gemeente.
9.1 Bijbelkring
Op de Bijbelkring wordt onderwijs gegeven uit Gods Woord. Hierover kunnen vragen worden gesteld, en met
elkaar van gedachten gewisseld.
Op dit moment zien we dat de Bijbelkring voornamelijk door de wat oudere gemeenteleden wordt bezocht.
Graag zouden we zien dat meer gemeenteleden deze avonden gaan bezoeken.
9.2 Jonge lidmatenkring
We zijn een jonge lidmatenkring gestart. Deze kring is bedoeld voor leden tot ongeveer 35 jaar die in de
afgelopen periode belijdenis hebben gedaan.
9.3 Toerustingsavonden
Enkele jaren geleden zijn de toerustingsavonden gestart. Er is een werkgroep opgericht, die voorstellen doet
aan de kerkenraad met betrekking tot de thema’s en sprekers, waarna de kerkenraad toestemming verleent
en voorkeuren uitspreekt. De toerustingsavonden hebben als doel tegenwicht te bieden aan de tijdgeest en
om de noodzaak van een christelijke levenswandel te benadrukken. De praktische organisatie ligt bij de
werkgroep.
9.4 Verenigingen en werkgroepen
De leidinggevenden van de verenigingen maken zelf hun plannen en overleggen met de kerkenraad bij
veranderingen of nieuwe plannen. Ook als er nieuwe leidinggevenden of werkgroepleden nodig zijn, gaat dit
in overleg met de kerkenraad. Financiële ondersteuning wordt per vereniging/werkgroep per jaar bekeken.
9.5 Wijkkringen
Het belangrijkste doel van wijkkringen is elkaar beter leren kennen en het delen van lief en leed met elkaar.
De grondhouding in de wijkkring is liefde en openstaan voor de ander. Dat kan zich in allerlei activiteiten
uiten maar ook door er voor elkaar te zijn als het tegenzit. Of met elkaar te bidden, te zingen, de Bijbel te
lezen. Door met elkaar het leven te delen hopen we als gemeente te groeien in onderlinge verbondenheid.
De gemeente is door de kerkenraad geografisch ingedeeld in tien wijkkringen. In verschillende wijkkringen
worden reeds activiteiten gehouden, maar in andere nog niet.
9.6
-

23

Beleidsvoornemens
Ook jongere gemeenteleden willen we stimuleren de Bijbelkring te bezoeken.
We denken erover na hoe de wijkkringen te stimuleren zijn
We denken na over hoe we huwelijkscatechese vorm zouden kunnen geven

10 Financiën en beheer
10.1 Ledentallen
Het vorige beleidsplan is geschreven vlak na de instituering van onze gemeente. Om die reden stond dat
beleidsplan in het teken van de start van de gemeente. Sinds het moment van verschijnen van het vorige
beleidsplan is er wat het ledenaantal betreft veel veranderd. Op 1 juni 2015 was er sprake van 175 leden (91
doopleden en 84 belijdende leden). De gemiddelde leeftijd was toen 32 jaar. Op het moment van verschijnen
van het nieuwe beleidsplan is er sprake van 236 leden (113 doopleden en 123 belijdende leden). De
gemiddelde leeftijd is 34 jaar. In de afgelopen vier jaar is niet alleen het aantal leden fors gegroeid, maar is
ook het percentage belijdende leden gestegen.
10.2 Inkomsten
Onze inkomsten bestaan uit:
• Collecten
• Verkoop collectebonnen
• Incidentele giften
• Vrijwillige bijdragen (actie kerkbalans)
• Jaarlijkse actie
Collectebonnen
De collectebonnen worden uitgegeven door het College van kerkrentmeesters. Over het algemeen zien we
dat het aantal collectebonnen in de collecten stijgt.
Kerkbalans
De actie kerkbalans is een van de meest belangrijke inkomstenbronnen voor onze gemeente. Alle leden vanaf
18 jaar worden benaderd. In 2015 hebben we voor het eerst meegedaan met de actie kerkbalans.
Jaarlijkse actie
In 2019 zijn we gestart met een actie, die we jaarlijks willen herhalen. Het kan gaan om de verkoop van een
product (zoals ansichtkaarten) , maar ook om het houden van een evenement (zoals een maaltijd of
muziekavond).
10.3 Beroepen predikant
In de afgelopen periode hebben we ons bezonnen op het waarom van een eigen predikant en hebben we de
verschillende mogelijkheden verkend. In de komende jaren willen we toegroeien naar een eigen deeltijd
predikant. Hierbij houden we niet alleen rekening met de financiële mogelijkheden maar ook met het
draagvlak hiervoor in de gemeente.
10.4 Beleidsvoornemen
- Verder onderzoeken of het beroepen van een eigen deeltijd predikant mogelijk is, al dan niet samen
met een andere gemeente.
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11 De (kerk) gebouwen
Vanaf 1981 maken we voor onze kerkdiensten gebruik van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te
Tricht.
Door de afdeling van de Gereformeerde Bond is in dat jaar een (tijdelijke) gebruiksovereenkomst gesloten.
Op die basis maakt onze gemeente al vele jaren gebruik van dit kerkgebouw.
Voor het verenigingswerk maken we gebruik van verenigingsgebouw De Belder.
11.1 Beleidsvoornemens
- In overleg met de Hervormde Gemeente te Tricht formeel vastleggen van in het verleden afspraken
- Bespreken of het mogelijk is om te komen tot vaste bedragen voor het gebruik van de kerk. Dit in
verband met de gewenste voorspelbaarheid van onze uitgaven.
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12 Kerk en Israël
Als christelijke gemeente, maar ook als individuele gelovigen voeren onze wortels terug tot het volk Israël.
Immers, de Heere Jezus, onze Zaligmaker, geboren uit de stam van Juda, heeft gezegd “De zaligheid is uit de
Joden” (Joh. 4:22). De apostel Paulus laat in Romeinen 11:17 duidelijk doorklinken, dat de kerk uit de
heidenen haar plaats ten opzichte van het oude verbondsvolk moet kennen. Ook al is er over een deel van
Israël - ter wille van ons - een verharding gekomen, toch is Gods verbond met Zijn volk in stand gebleven. Wij
zien het als onze Bijbelse plicht om onophoudelijk te bidden of God de “bedekking” wil wegnemen, zodat het
verbondsvolk zijn Messias Jezus zal mogen erkennen. Vanwege het voorgaande zijn wij onopgeefbaar met
het verbondsvolk Israël verbonden.
We merken dat we verlegen zijn het de manier waarop we onze band met Israël kunnen laten zien.
12.1 Beleidsvoornemens
- In de komende periode denken we na over de vraag op welke manier we onze verbondenheid met
het volk Israël meer vorm kunnen geven binnen onze gemeente.
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13 Communicatie
Voor de communicatie maken we gebruik van ons kerkblad, de website, de afkondigingen, de jaarlijkse
gemeenteavond, e-mail en de gemeentegids.
13.1 kerkblad ‘de Maranathabode’
De Maranathabode verschijnt 11 keer per jaar en wordt alleen verstrekt aan de leden van onze gemeente en
aan belangstellenden die onze diensten bezoeken. In de Maranathabode staat o.a. informatie over de
activiteiten in onze gemeente, zoals de kerkdiensten en het kringwerk. Ook een financiële verantwoording
van de voorgaande maand wordt er in opgenomen. Daarnaast is er ruimte voor ingezonden stukken, maar
een ingezonden stuk wordt alleen geplaatst wanneer dit inhoudelijk gezien het geheel van de gehele
gemeente dient.
13.2 de website
In tegenstelling tot ons kerkblad, dat alleen bestemd is voor onze leden en bezoekers van onze kerkdiensten,
is de website ook gericht op mensen buiten onze gemeente. De website is in gebruik genomen maar moet
nog verder worden ingericht.
13.3 de afkondigingen
Tijdens de afkondigingen, die gedaan worden voorafgaande aan iedere kerkdienst, wordt de gemeente
geïnformeerd over de activiteiten van de komende week. Daarnaast worden de gebedspunten (voorbede)
genoemd. We zijn terughoudend bij het noemen van persoonlijke zaken van gemeenteleden. De uitzending
van kerkdienstgemist.nl begint pas nadat de afkondigingen gedaan zijn. Dit doen we ter bescherming van de
privacy van de betrokken leden.
13.4 jaarlijkse gemeenteavond
Tijdens de jaarlijkse gemeenteavond, die meestal in mei wordt gehouden, wordt de gemeente geïnformeerd
over allerlei zaken die in het voorbijgegane jaar zijn gebeurd, zoals de financiële stand van zaken en het
ledenverloop. De gemeente kan worden gevraagd hoe bepaalde zaken leven onder de gemeenteleden en
over belangrijke besluiten wordt er gestemd. In de regel zal er ook een ambtsdragerverkiezing gehouden
worden.
13.5 informatieverstrekking per e-mail
Uitnodigingen voor bijvoorbeeld de jaarlijkse gemeenteavond zullen zoveel mogelijk per e-mail worden
gedaan. Leden die niet over een e-mailadres beschikken, ontvangen een persoonlijke uitnodiging per post.
13.6 de gemeentegids
In de gemeentegids is praktische informatie over onze gemeente opgenomen. Daarnaast worden de leden er
in genoemd, voorzien van o.a. de adresgegevens. Alleen leden die er toestemming voor hebben gegeven,
worden in de gemeentegids opgenomen.
13.7 beleidsvoornemens
- We richten de website verder in en houden deze actueel
- We houden jaarlijks de privacyverklaring actueel, die is opgesteld in het kader van de Algemene
Verordening Persoonsgegevens (AVG)
- Om de drie jaar geven we een nieuwe, actuele gemeentegids uit
- Verder willen we de manier/het moment waarop we kerkdienst.nl aanzetten evalueren
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28

