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1. Inleiding
De Hervormde gemeente te Wilnis, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland, belijdt gemeente
van Christus te zijn. Christus is het Die Zijn Kerk en Zijn gemeente regeert door Zijn Woord en Geest
en Die Zijn Kerk vergadert, voedt, beschermt en onderhoudt. Levend uit Gods genade in Jezus
Christus vervult de kerk en vervult de gemeente de opdracht van haar Heere en Heiland om Gods
Woord te horen en te verkondigen.
Het beleidsplan staat in dit Bijbels perspectief en is niet meer en niet minder dan een nuttig
hulpmiddel voor het bestuur van de gemeente, ten dienste van de gemeente. Het beleidsplan
verwoordt de visie op de identiteit van de gemeente, op het verstaan van haar opdracht in de wereld,
op standpunten over concrete onderwerpen, en op nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van deze
zaken in een beleidsplan komt ook de continuïteit en de overdracht ten goede bij toetreden van
nieuwe leden tot de gemeente en bij wisselingen binnen de kerkenraad.
Dit beleidsplan is vastgesteld:

met inachtneming van de geldende kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in
Nederland per 1 mei 2017.

in samenhang met de plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde gemeente te Wilnis.2

na raadpleging van de gemeente.
Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs
arbeiden de bouwlieden hieraan.

. Ten tijde van de opstelling van dit beleidsplan zijn een groot aantal voorstellen tot wijziging van kerkorde en
ordinanties in behandeling via “Kerk 2025”. Na afronding van de besluitvorming daarover zal op geëigende tijd en
wijze de plaatselijke regeling daarop worden aangepast.
2
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2. De identiteit van de gemeente
2.1. Inleiding
Voorop staat dat wij geloven dat Gods eigen Zoon, Jezus Christus, Die mens geworden is om
mensen tot God te brengen, Zijn Kerk en gemeente bijeenbrengt en bijeenhoudt totdat Hij
terugkomt. Wij geloven dat daardoor ook de Hervormde gemeente te Wilnis, als deel van de
wereldwijde kerk van Christus, haar oorsprong vindt in Gods trouw en genadeverbond. Het bestaan
van de gemeente en haar toekomst ligt vast in God.
2.2. Roeping
De gemeente is een gemeenschap van christenen, dat wil zeggen volgelingen en leerlingen van
Christus Jezus. Hem mogen wij kennen uit de Bijbel. Hij heeft zichzelf gegeven in liefde en Hij heeft
aan iedereen de opdracht gegeven God lief te hebben boven alles, en de naaste lief te hebben als
zichzelf. Deze opdracht geldt voor ieder persoonlijk, en voor elke christelijke gemeente als geheel.
Hieraan ontleent ook de Hervormde gemeente te Wilnis haar identiteit. Leven en werk van de
gemeente en van haar leden worden steeds weer getoetst aan deze opdracht en worden steeds
opnieuw daarop gericht. Dit tot eer en verheerlijking van Christus, tot uitbreiding van Zijn
Koninkrijk, en tot behoud van – zonder Christus vanwege hun zonden verloren – mensen.
Dit gemeente-zijn betekent dat wij ons geroepen weten om tot eer van God te leven, en missionair en
diaconaal betrokken te zijn, zowel op onze naaste omgeving als wereldwijd. Allen die door een
oprecht geloof aan Christus zijn verbonden, zijn in onderlinge liefde eveneens aan elkaar verbonden
en zien met elkaar uit naar Zijn wederkomst. Zo is de gemeente, in al haar verscheidenheid maar
bouwend op hetzelfde fundament, betrokken op elkaar en op anderen.
2.3. Grondslag
De grondslag van de gemeente is haar Heere en Heiland, Jezus Christus. Want in Hem leven wij,
bewegen wij ons en bestaan wij (vgl. Handelingen der Apostelen 17:28). Wie Hij is, wat Hij voor
ons betekent en wat Hij van ons vraagt, wordt verkondigd in de Heilige Schrift, alle 66 canonieke
boeken van het Oude en Nieuwe Testament. De gemeente belijdt dat heel deze Schrift door God is
(in)gegeven en dat deze nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op
te voeden in de rechtvaardigheid, met als doel dat elke christen tot alle goeds is toegerust (naar 2
Timotheüs 3:16,17). Daarom weet de gemeente zich in dankbare gehoorzaamheid aan de Schrift
gebonden, en vormt het volgen van de Heere Jezus in overeenstemming met de Schrift de basis
van al het werk door en binnen de gemeente.
In dit verband onderschrijft de gemeente het op de Schrift gebaseerde belijden van de kerk. Dit
belijden is in de eerste plaats verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis en in de
geloofsbelijdenissen van Nicea en Athanasius, waardoor de gemeente zich verbonden weet met de
algemene christelijke Kerk. In de tweede plaats is dit belijden neergelegd in de catechismus van
Heidelberg, in de Nederlandse geloofsbelijdenis en in de Dordtse leerregels, waardoor de gemeente
zich verbonden weet met de gereformeerde traditie. De gemeente wenst dit belijden – als
hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland - te bewaren, zich daardoor te
laten leiden en dit uit te dragen.3 Zij weet zich daarbij gesteund door hen die zich rekenen tot de
Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Allen die leiding geven aan activiteiten binnen de gemeente, weten zich met het vorenstaande
verbonden en zijn daarop aanspreekbaar.

3

Dit is uitvoeriger verwoord in een aparte verklaring die is opgenomen als aanhef van de plaatselijke regeling.

Hervormde gemeente te Wilnis

4

Beleidsplan ´18–´21, voorl. vastgesteld 31mei17

3. De eredienst
3.1. Inleiding
De erediensten (kerkdiensten) vormen de kern van het gemeente-zijn; tijdens de samenkomst van
de gemeente bevinden we ons immers in de werkplaats van de Heilige Geest, waar Christus Zelf in
ons midden wil zijn (Mattheüs 18:20) en de Heere tot ons spreekt door middel van de verkondiging
van Zijn Woord. De gemeente is geroepen trouw te zijn in het bijwonen van de erediensten en daarin
met eerbied te verschijnen voor God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde,
en Zijn Zoon Jezus Christus. De kerkenraad gaat de gemeente hierin voor. De kerkenraad is geroepen
ervoor te waken dat het Woord op de juiste wijze wordt bediend. Ook ziet de kerkenraad toe op het
heilig houden van de bediening en het gebruik van de sacramenten. Voorts is de pastorale zorg van
de kerkenraad mede erop gericht bij voortduring te wijzen op het belang van een trouwe kerkgang en
alle gemeenteleden op te roepen deel te nemen aan de erediensten en in het bijzonder ook de beide
diensten die op de zondagen worden belegd.
3.2. Orde van dienst
De liturgie is de weg waarin de gemeente verschijnt voor het aangezicht van de Heere, waarin zij zich
aan Hem onderwerpt en zich door Hem laat aanspreken om daarna opnieuw uitgezonden te worden in
de wereld. De eredienst bevat, kort gezegd, de volgende elementen. De dienst begint met het zingen
van een lied en stil gebed. De dienst en de gemeente worden onder Gods hoede gesteld (votum en
groet) en daarop wordt Gods lof gezongen. Dan volgt -in de regel in de ochtenddienst- de dienst van
schulderkenning, verootmoediging en vergeving. Daartoe worden de Tien Geboden gelezen. Deze
wijzen de gemeente erop hoe God wil dat het leven van de gelovigen wordt ingericht en leren dat wij
daarbij in alles onvolkomen en schuldig blijven. Ook wijst de Wet de weg om in een leven van
dankbaarheid voor de Heere te leven. De lezing van de Wet wordt beantwoord met een psalm van
verootmoediging of toewijding. In het gebed wordt de schuld beleden, en wordt gepleit op de beloften
van vergeving en genade. Ook wordt gebeden om de verlichting met de Heilige Geest. In het lezen
van de Schrift spreekt de Heere ons aan en in de prediking wordt de Schrift uitgelegd en toegepast.
Zingend stemt de gemeente in met de verkondiging. De dankbaarheid wordt ook duidelijk in de
gaven die we brengen, in het gebed waarin we ons opnieuw toewijden aan de Heere, Hem bidden om
Zijn genade en leiding in ons leven. De gebeden omvatten ook de voorbede met en voor
gemeenteleden die bijzondere reden hebben tot dankbaarheid of voorbede hebben gevraagd
vanwege bijzondere omstandigheden waarin zij verkeren, zoals ziekte en rouw. Verder is er op
gezette tijden voorbede voor kerk, overheid, onderwijs en Israël terwijl actualiteit ook kan leiden
tot voorbede. Wetend dat de Heere onze gebeden hoort en op Zijn wijze beantwoorden zal, zingen
we tot Zijn lof. Met het ontvangen hebben van de zegen mogen we de kerk verlaten, uitgezonden om
gezegend tot zegen te zijn.
In de avonddiensten belijden we ons gemeenschappelijk geloof met de kerk van alle eeuwen en alle
plaatsen. Dit wordt normaal gedaan met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, maar dit
kan ook door het lezen van een ander gedeelte uit de belijdenisgeschriften van de kerk. De gemeente
stemt zingend in met het gemeenschappelijk beleden geloof. In de avonddiensten wordt in het
bijzonder aandacht geschonken aan uitlegging van de klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften.
Voorafgaand aan iedere dienst is er het consistoriegebed waarin de dienst en de dienaar des Woords
aan de Heere worden opgedragen. Na afloop van de dienst vindt - eveneens in de consistoriekamer dankzegging voor de dienst plaats.
3.3. Woord en sacrament
Woord en sacrament zijn de elementen waaromheen de eredienst vorm en inhoud krijgt. De
betekenis van het Woord komt tot uiting in de prediking en wordt zichtbaar gemaakt in de
bediening van de sacramenten van de Heilige Doop en van het Heilig Avondmaal.

Hervormde gemeente te Wilnis

5

Beleidsplan ´18–´21, voorl. vastgesteld 31mei17

3.3.1. Bediening van het Woord
De verkondiging van het Evangelie is het hart van de eredienst. Het is door de werking van Woord
en Geest dat de Heilige Geest de gemeente vergadert, sterkt, opbouwt, vertroost en vermaant. In
de prediking wordt het heilsplan van God verkondigd. Dit sluit in dat de prediking – in
overeenstemming met Schrift en belijdenis – het werk van Vader, Zoon en Geest binnen de
gemeente ontvouwt. Vanuit dat werk wordt de gemeente de weg tot het heil door het geloof in
Christus verkondigd en klinkt de uitnodiging om te komen tot dat heil. Daarnaast wordt in de
prediking de noodzaak van het ware geloof en bekering aan de hoorders voorgehouden en gaat
een appèl uit aan de gemeente tot een geheiligd leven in dankbare gehoorzaamheid aan het Woord
van God. De verkondiging richt zich op de concrete gemeente van vandaag, in haar volle breedte
en voor alle generaties. Gestreefd wordt daarbij naar een herkenbare en begrijpelijke prediking.
3.3.2. Bediening van de Heilige Doop
De Heilige Doop wordt in een eredienst in het midden van de gemeente bediend aan de kleine
kinderen van de gemeente. In voorkomend geval wordt de Heilige Doop bediend aan oudere
kinderen of aan volwassenen, nadat dezen – direct voorafgaande aan de doop – in het midden van
de gemeente belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.
Inhoud en betekenis van de Heilige Doop vinden we gegrond op Gods Woord uitgelegd in het
klassieke doopformulier. Dit formulier zal dan ook – in de zogeheten hertaalde versie - tijdens de
eredienst, voorafgaand aan de bediening van de Heilige Doop, worden gelezen. Om de bediening
van het sacrament zuiver te houden, zal tijdens de doopzitting gesproken worden over de leer van
de Heilige Doop. Ingeval van kinderdoop wordt dan tevens gesproken over de levenswandel van de
doopouders of wettige vertegenwoordigers. Wanneer de doop bediend zal worden aan een
volwassene wordt gesproken over zijn of haar levenswandel.
Doopouders of andere wettige vertegenwoordigers kunnen de doopbelofte slechts afleggen indien
zij (doop)lidmaten zijn van onze gemeente. Indien een van de beide doopouders niet gerechtigd is
tot het afleggen van de doopbelofte, kan deze haar of zijn instemming betuigen met de belofte die
door haar echtgenoot of zijn echtgenote is afgelegd.
Voorts zal – indien zorgen hieromtrent daartoe aanleiding geven – het belang worden onderstreept
van het door de ouders afleggen van openbare belijdenis van het geloof en van een trouwe
kerkgang. De doop verplicht de doopouders immers om hun kinderen in de weg van het geloof
voor te gaan en degenen die na het afleggen van belijdenis gedoopt zijn zelf in de weg van het
geloof te gaan.
De Heilige Doop is een zeker en betrouwbaar teken van de inlijving in de gemeenschap met
Christus. Dit is een eenmalig, uniek gebeuren, waarin het in de eerste plaats gaat om het handelen
van God en dat is gefundeerd op Zijn beloften. Het opdragen of zegenen in plaats van de
kinderdoop en de zogeheten geloofsdoop van wie reeds eerder (als kind) is gedoopt zijn hiermee in
strijd. Daarom wordt hieraan geen medewerking verleend. Een gemeentelid heeft na het
ondergaan van een tweede doop geen toegang tot het ambt, tenzij na inkeer en schuldbelijdenis.
Voor overige functies zal de kerkenraad dit van situatie tot situatie bezien na een pastoraal gesprek
met het gemeentelid over de motieven voor de tweede doop en de visie op de gemeente en de
sacramenten.
3.3.3. Viering van het Heilig Avondmaal
Inhoud en betekenis van het Heilig Avondmaal vinden we gegrond op Gods Woord uitgelegd in het
klassieke avondmaalsformulier. Dit formulier zal dan ook – in de zogeheten hertaalde versie - in de
diensten rond de bediening van het Heilig Avondmaal worden gelezen. Het Heilig Avondmaal wordt
in een eredienst in het midden van de gemeente gevierd, in de regel vier maal per jaar. De viering
van het avondmaal wordt in de avonddienst afgesloten met een dienst van dankzegging voor het
sacrament.
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De kerkenraad draagt zorg voor een ordelijke en heilige viering van het Avondmaal. Met het oog
daarop wordt de zondag voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal bij voorkeur in de
ochtenddienst voorbereiding gehouden, waarin de gemeente wordt opgewekt tot verootmoediging
en vertrouwen. Zo mogelijk wordt in diezelfde week van voorbereiding een gemeenteavond belegd
ter bezinning op de viering van het Heilig Avondmaal. Als regel houdt de kerkenraad voorafgaand
hieraan censura morem (letterlijk: beoordeling van de zeden). Voorts wordt de gemeente in de
gelegenheid gesteld om met de kerkenraad zorgen rond belijdenis en wandel van
avondmaalgangers te delen, teneinde deze zo mogelijk door pastorale zorg of vermaning weg te
nemen.
Het Heilig Avondmaal staat open voor belijdende leden van de Hervormde gemeente te Wilnis. Ook
belijdende leden van andere kerkelijke gemeenten zijn van harte welkom om deel te nemen aan
het Avondmaal indien zij in hun gemeente toegang hebben tot de tekenen van brood en wijn.
Daartoe worden zij opgeroepen zich voorafgaand aan de bediening van het Avondmaal met de
kerkenraad in verbinding te stellen.
Voor gemeenteleden die verlangen aan het Heilig Avondmaal deel te nemen maar die niet meer in
staat zijn de eredienst bij te wonen, kan het Avondmaal, op een andere plaats plaatsvinden.
Daarbij dienen de ambten vertegenwoordigd te zijn en zal zowel het Woord als een deel uit het
avondmaalsformulier gelezen worden.
3.4. Gemeentezang in de eredienst
3.4.1. Waarom de psalmen in de eredienst?
In de eredienst heeft het zingen door de gemeente een belangrijke plaats. De heilige God ‘troont
op de lofzangen van Israël’ (Psalm 22:4). Al zingende wordt Hij gediend. In een lof- en
aanbiddingslied, om Hem te eren en te prijzen. Maar ook in een lied als gebed; al zingende bidden
en danken we. Er zijn ook liederen die klagen en vragen stellen, die moeite en zorg, zonde en
lijden bezingen. Ook dat mag gebeuren in de dienst, samen ons leed voor God neerleggen. De
Bijbel staat vol van zingen.
Welke liederen worden dan gezongen? In de Bijbel wordt gesproken over ‘psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen’ (Efeze 5:18-21 en Kolossenzen 3:16). Het liedboek van het volk Israël is het
Psalmboek. Hierin wordt bezongen al wat een mens in zijn leven en zijn omgang met de Heere
ervaart. Er zijn psalmen van zondebesef en boetedoening, van vergeving en dankbaarheid, van
recht en onrecht, van aanvechting en bemoediging. Ook zijn er psalmen van lofprijzing en psalmen
die de schepping bezingen, en nog vele andere. In de psalmen komt heel het menselijke leven
voorbij.
De Kerk heeft vanouds de psalmen overgenomen, maar ook vele andere hymnen en geestelijke
liederen gekend en gezongen. Na de Reformatie is in Nederland de calvinistische traditie gevolgd,
die inhield dat er – kort gezegd – in de eredienst uitsluitend psalmen werden gezongen, zij het
aangevuld met enkele gezangen. Daar zijn ook goede redenen voor:
de psalmen zijn gegeven in het Woord van God en houden ons dus dicht bij de Schrift;
de inhoud van de psalmen is voldoende om de volle rijkdom van de Schrift te kunnen
bezingen;
de Heere Jezus heeft zelf de psalmen met zijn leerlingen gezongen, vooral ook bij het laatste
avondmaal;
in de psalmen zijn we verbonden met Israël.
De hiervoor genoemde traditie is ook kenmerkend voor onze gemeente. Mede daarmee wordt een
gemeente als de onze getypeerd. We zingen graag, van harte én uit overtuiging de psalmen in de
eredienst, aangevuld met de hiervoor vermelde enige gezangen. Dit laatste laat al zien dat het niet
een kwestie van principe is, in die zin dat het tegen Schrift en belijdenis zou ingaan als andere
liederen dan de psalmen zouden worden gezongen. Het is eerder zo dat we ons zó verbonden
weten met de psalmen, dat de voorkeur ernaar uitgaat deze in de eredienst te zingen.
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3.4.2. De berijmde tekst van de psalmen
De psalmen vormen zodoende het hart van het gezongen antwoord van de gemeente op de diverse
elementen uit de eredienst. Voor het zingen van de psalmen wordt tot nu toe gebruik gemaakt van
de berijming die in 1773 is ingevoerd. Deze is dus bij velen onze gemeente bekend en ook geliefd
omdat daarin het geloof wordt ervaren. Vele teksten worden uit het hoofd gekend.
Dat neemt niet weg dat tekstgedeelten van deze berijming in de huidige tijd voor velen vaak
onduidelijk of zelfs onbegrijpelijk zijn geworden. De reden is dat woorden en zinswendingen in
onbruik zijn geraakt of van betekenis zijn veranderd. Ook is al lang bekend dat de berijming niet in
alle opzichten helemaal Schriftuurlijk is. Er bestaat een nieuwe berijming (1968), die is opgenomen
in het Liedboek van de Kerken. Soms zijn daarin psalmen of psalmverzen beter te begrijpen en
zelfs meer in overeenstemming met de Schrift. Dat is echter niet over de hele linie het geval.
De kerkenraad meent dat gestreefd moet worden naar beter begrijpelijke berijmingen. Gehoopt
wordt dat de pogingen die de Gereformeerde Bond daartoe in het werk stelt, resultaat zullen
hebben (net als met betrekking tot de Herziene Statenvertaling). In de tussentijd zal gelet worden
op de begrijpelijkheid van te zingen psalmen. Als het mogelijk is, zal uit een andere berijming
gezongen kunnen worden, uiteraard in gevallen waarin een gedrukte orde van dienst wordt
uitgereikt of de gemeente op een andere wijze van de tekst wordt voorzien.
3.4.3. Andere liederen dan de psalmen
De keuze voor de psalmen is niet exclusief. In de eerste plaats kunnen naast de psalmen in de
eredienst ook de twaalf zogeheten enige gezangen, en ook het lied “Ere zij God” worden gezongen.
Verder kan de dienst worden begonnen of worden beëindigd met één of enkele andere liederen dan
psalmen en enige gezangen. Dit zal in ieder geval een plaats hebben rond de christelijke
feestdagen. De gemeente zingt deze liederen dan voorafgaande aan votum en groet respectievelijk
na het uitspreken van de zegen door de predikant.
Ten slotte kunnen er in een aantal diensten (zoals huwelijksdiensten, rouwdiensten, de
scholendiensten, de dienst ter afsluiting van de vakantiebijbelweek, de middagdiensten op bid- en
dankdagen, de middagdienst van de Goede Vrijdag en diensten op tweede feestdagen) enkele
andere liederen worden gezongen. Bij een ander lied denken we in het bijzonder aan het
nieuwtestamentische lied waarin uitdrukkelijk het heilswerk en de Naam van onze Heere Jezus
Christus wordt bezongen.
3.4.4. Begeleiding gemeentezang
“De gemeentezang wordt muzikaal begeleid door het kerkorgel (zie ook par. 9.2). Ook andere
muziekinstrumenten kunnen worden gebruikt. De kerkenraad bepaalt van geval tot geval of dit
plaatsvindt.
3.5. De erediensten
3.5.1. De reguliere erediensten
De ‘gewone’ erediensten vinden elke zondagochtend en zondagavond plaats. Naast de zondagse
erediensten worden kerkdiensten belegd op christelijke feestdagen die niet op een zondag vallen,
en op bid- en dankdagen. Tweemaal per jaar zal een – overigens gewone - dienst gehouden
worden waarbij de Koningin Julianaschool betrokken wordt.
3.5.2. Openbare belijdenis van het geloof
Inhoud en betekenis van de openbare belijdenis van het geloof vinden we gegrond op Gods Woord
uitgelegd in het klassieke belijdenisformulier. Dit formulier zal dan ook – in de zogeheten hertaalde
versie - in de dienst van openbare belijdenis van het geloof worden gelezen. De openbare belijdenis
van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van de gemeente tijdens een
zondagse eredienst.
In deze belijdenis spreekt men de overgave uit aan de drie-enige God, aanvaardt men de roeping om
in een leven van waarachtige bekering de Heere te dienen en om getrouw te zijn in Woord en gebed,
zowel in het midden van de gemeente als persoonlijk. Zij die reeds 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.
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Tevens houdt de openbare belijdenis in:
 een be-amen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de belijdenis in
gereformeerde zin van de kerk.
 een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal.
 een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.
Zij die belijdenis willen afleggen volgen belijdeniscatechese en kunnen na instemming van de
kerkenraad hun geloof belijden. Dit betekent ook dat van hen die belijdenis van het geloof wensen
af te leggen een trouw kerkelijk meeleven met onze gemeente wordt verwacht. Hiertoe behoort
deelname aan de erediensten en in het bijzonder ook de beide diensten die op de zondagen worden
belegd.
3.5.3. Huwelijksdiensten
Inhoud en betekenis van het huwelijk vinden we gegrond op Gods Woord uitgelegd in het klassieke
huwelijksformulier. Dit formulier zal dan ook – in de zogeheten hertaalde versie - in de
huwelijksdienst worden gelezen. Het huwelijk is een instelling van God en staat onder Zijn bijzondere
zorg. De bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden van de gemeente in
een door de kerkenraad belegde eredienst. Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een
huwelijksgesprek met het aanstaande bruidspaar, waarin gesproken wordt over de betekenis van het
huwelijk aan de hand van het huwelijksformulier, en over de invulling van de dienst.
De kerkenraad ziet toe op het heilig houden van het huwelijk als verbond tussen man en vrouw. Een
huwelijk tussen hen die tevoren reeds samenleefden, kan dan ook alleen bevestigd en ingezegend
worden nadat beiden tot het inzicht zijn gekomen dat het op deze wijze als man en vrouw
samenleven niet juist is en dit hebben erkend in een gesprek met (een deel van) de kerkenraad.
Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend worden. Hertrouw na scheiding is
op grond van Gods Woord niet in alle situaties uitgesloten, zodat dus ook kerkelijke bevestiging van
een “tweede” huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per situatie bezien en besproken worden. De
kerkenraad zal op pastorale wijze met betrokkenen in gesprek treden, zowel bij een dreigende
scheiding als met betrekking tot een “tweede” huwelijk. De kerkenraad onderkent het belang van
toerusting met betrekking tot het huwelijk en het heilig houden daarvan, en streeft ernaar om met
het oog daarop regelmatig huwelijkscatechese aan te bieden voor gemeenteleden die pas getrouwd
zijn.
3.5.4. Rouwdiensten
Op verzoek van de familie kan in De Roeping of in het kerkgebouw een rouwdienst gehouden
worden, voorafgaand aan de begrafenis. Aan een rouwdienst voorafgaand aan een crematie zal
geen medewerking worden verleend. Een rouwdienst heeft niet het karakter van een door de
kerkenraad belegde eredienst, maar is een kerkelijke bijeenkomst, belegd op verzoek van de
familie van de overledene. Dit neemt niet weg dat de dienst zoveel mogelijk overeenkomt met een
eredienst, waarin de verkondiging van het Woord centraal staat. Vooraf wordt met de familie
overlegd over de inhoud en de vorm van deze afscheidsdienst. De kerkenraad draagt
verantwoordelijkheid voor de inbreng van degene die voorgaat in de afscheidsdienst.
In de eredienst op Oudejaarsavond gedenken we de gemeenteleden die in het achterliggende jaar
zijn overleden en noemen we hun namen. Nabestaanden worden tijdig hiervan in kennis gesteld
met de uitnodiging de dienst bij te wonen. Als regel gebeurt dit door persoonlijk contact via de
wijkouderling met (de contactpersoon van) de familie.
3.6. Beleidsvoornemens
3a) Aandacht (blijven) vragen voor een trouwe opkomst in de avonddiensten.
3b) Deze beleidsperiode minimaal één seizoen huwelijkscatechese aanbieden.
3c) Tijdens de komende beleidsplanperiode komt de kerkenraad tot een aparte evaluatie van de
gemeentezang. Alvorens tot definitieve besluitvorming te komen worden de uitkomsten van de
evaluatie en voorgenomen besluiten met de gemeente worden gedeeld. In de evaluatie worden ook
de bundels Weerklank (2016) en Op Toonhoogte (2015) betrokken.
3d) In de eredienst aandacht geven aan de uitleg van de keuze van te zingen psalmen en van
(moeilijker woorden/passages uit) de tekst van de berijming.
3e) Bezinning op betrekken kinderen bij de eredienst.
3f) Bezinning op (de invulling van) het bezinningsuur voorbereiding Heilig Avondmaal.
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4. De kerkenraad
4.1. Principieel
Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren bij, en (terug) te brengen tot wat haar in
Hem geschonken is, de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het
midden van de gemeente. Daarom dienen zij de gemeente en zijn zij zowel met gezag bekleed als tot
grote verantwoordelijkheid geroepen. Tegelijk is de kerkenraad, waarin de ambtsdragers van de
gemeente samenkomen, ook de vertegenwoordiging van de gemeente. De kerk kent drie ambten, te
weten predikant, ouderling en diaken. Alle ambtsdragers samen vormen de kerkenraad, en zij worden
gekozen op de wijze zoals omschreven in de “Plaatselijke regeling” van de Hervormde gemeente te
Wilnis. Daarmee weten zij zich door of namens de gemeente gekozen, en daarmee door God Zelf
geroepen tot het ambt. Zij worden bevestigd met gebruikmaking van de hertaalde klassieke
formulieren uit het Dienstboek van de kerk, en na afleggen van de beloften zoals die in deze
formulieren zijn vastgelegd. De dienst waartoe de diverse ambtsdragers zijn geroepen, is verwoord in
artikel V-3 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland; de hierna in deze paragraaf
opgenomen cursieve teksten zijn citaten uit dit kerkordeartikel.
De predikant is in het bijzonder “geroepen tot de bediening van Woord en sacramenten, de
verkondiging van het Woord in de wereld, de herderlijke zorg en het opzicht, en het onderricht en de
toerusting”. Hij krijgt en neemt voldoende tijd voor studie en exegese van het Woord. De kerkenraad
stimuleert het benutten van de geldende regelingen voor permanente educatie en biedt hem daarvoor
de nodige ruimte en mogelijkheden. Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in
haar geheel en gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en bemoediging
naar wat nodig is. Voorts roept hij hen die niet geloven op tot geloof en bekering tot God en tot
verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus. Hij weerlegt met het Woord dwalingen en
valse leer met het oog op het volgen van Christus in het gehele leven en werken van de gemeente en
ieder die tot haar behoort.
De ouderling is in het bijzonder geroepen tot “de zorg voor de gemeente als gemeenschap, het
dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, de herderlijke
zorg en het opzicht, en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en
missionaire roeping”. De ouderling is voorts de predikant behulpzaam met goede raad, hij ziet toe dat
alle dingen in de gemeente ordelijk geschieden en verleent pastorale zorg aan hen die raad en troost
nodig hebben. Ook ziet hij toe op leer en leven van de predikant en – met de predikant – van de
gemeente. De ouderlingen die daartoe zijn aangewezen (de ouderlingen-kerkrentmeester), zijn
bovendien geroepen tot “de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente van niet-diaconale aard”.
De diaken is geroepen tot “de dienst aan de Tafel van de Heer, het inzamelen en uitdelen van de
liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld, de
toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping, en tot de verzorging van de
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard”. De diaken vervult zijn
dienst voor hulp binnen en buiten de gemeente. De verantwoordelijkheid buiten de gemeente krijgt
gestalte in ondersteuning van stichtingen en organisaties die zich richten op hulp aan de medemens
waar dat nodig is.
De kerkenraad bestaat uit mannelijke ambtsdragers. Dit wordt gegrond op de Schrift
(I Korinthe 14:26-40, I Timotheüs 2:12), en in het bijzonder daarop dat de kerkenraad gesteld is tot
het regeren en vertegenwoordigen van de gemeente in de naam van Christus. Dat neemt niet weg
dat vrouwen met de gaven die hun geschonken zijn in vele andere verbanden de gemeente mogen
dienen.
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4.2. Praktisch
De ouderlingen-kerkrentmeester vormen gezamenlijk het college van kerkrentmeesters, de diakenen
tezamen het college van diakenen. Beide colleges verrichten de in de kerkorde (in het bijzonder
Ordinantie 11) aan hen opgedragen taken binnen de kaders van hun eigen beleidsplannen4. De
kerkenraad kent een dagelijks bestuur of moderamen waarin ten minste alle ambten en colleges uit
de kerkenraad vertegenwoordigd zijn.
De kerkenraad neemt besluiten tijdens kerkenraadsvergaderingen, inclusief het bekrachtigen van in
voorkomende gevallen door het moderamen van de kerkenraad genomen besluiten. Over genomen
besluiten spreekt de kerkenraad naar buiten toe met één stem en handelt daarnaar. De kerkenraad
kan zich laten ondersteunen, onder meer door een pastoraal werker, door gemeenteleden die de
ouderlingen vergezellen bij de pastorale zorg voor de gemeente, en door commissies die door de
kerkenraad zijn ingesteld.
De kerkenraad vergadert in de regel tien keer per jaar. Aan het begin van elke vergadering wordt
plaats ingeruimd voor bezinning op grond van de Schrift. Daartoe behoort ook het regelmatig spreken
over een preek, c.q. de prediking. Vaste agendapunten zijn verder PPCS (Prediking, Pastoraat,
Catechese en Sociale Problematiek) en de bekrachtiging van door het moderamen genomen
besluiten. Regelmatig (maar minstens eenmaal per jaar) terugkerende agendapunten zijn de
voortgang van de werkzaamheden van de predikant en van de pastoraal werker5, de
verantwoordingen van de ingestelde kerkenraadscommissies en de goedkeuring van de begrotingen
en jaarrekeningen van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Ook stelt de
kerkenraad zijn eigen beleidsplan vast en kunnen beleidsplannen van colleges en commissies pas dan
in werking treden nadat zij zijn goedgekeurd door de kerkenraad. Zowel het college van predikant en
ouderlingen (het consistorie), als de colleges van kerkrentmeesters en van diakenen vergaderen en
besluiten afzonderlijk, maar zij brengen belangrijke besluiten in de kerkenraadsvergadering in ter
bekrachtiging.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor alle publicaties die van hem uitgaan, zowel voor publicaties
in de vaste periodieken ‘Ons Kerkblad’ en ‘Solitudo’ en publicaties op een website als voor ad hoc
publicaties in welke vorm ook. Met inachtneming hiervan wordt de (eind)redactie van de publicaties
in de beide eerstvermelde periodieken in handen gegeven van een of meer van de ambtsdragers.
In de overige gevallen kan de (eind)redactie in handen van kerkenraadscommissies worden
gegeven, c.q. maakt de communicatie onderdeel uit van de taak waarmee een commissie,
taakgroep, of specifieke ambtsdrager belast is.
Preekvoorziening
De zorg voor de preekvoorziening berust bij voorkeur bij een lid van de kerkenraad, de
preekvoorziener. Deze legt jaarlijks, als regel in november, het preekrooster voor het komende jaar
ter vaststelling voor aan de kerkenraad. De preekvoorziening vindt plaats met inachtneming van door
de kerkenraad onderschreven algemene uitgangspunten.
De Hervormde gemeente te Wilnis staat open voor kanselruil met andere kerkgenootschappen op
basis van geestelijke herkenning in de prediking (zoals verwoord in dit beleidsplan) en in harmonie
met ontwikkelingen op landelijk niveau. Dit als getuigenis dat kerkmuren niet scheidend zijn.
Internet Commissie
De kerkenraad heeft een aparte commissie ingesteld voor het beheer van de website van de
gemeente. Twee algemene uitgangspunten voor onze bestaande gedragslijn zijn:

de inhoud van de informatie en berichtgeving is direct aan de eigen gemeente gelinkt;

terughoudendheid in opiniërende initiatieven en online discussies/fora.
Omdat dit in de praktijk niet altijd eenduidig te bepalen is, alsmede gelet op snelle en
voortdurende ontwikkelingen en optimale communicatie is het een bewuste keuze dat
kerkenraadsleden zitting hebben in de commissie.

De diaconie kent een eigen beleidsplan, waarvan Hoofdstuk 7 van dit beleidsplan de samenvatting is.
Hoofdstuk 9 van dit beleidsplan is het integrale beleidsplan van de kerkrentmeesters.
5 De werkwijze inzake jaargesprekken en werkverslag is nader geregeld in de regeling jaargesprekken,
vastgesteld door de kerkenraad op 25 jun 2014.
4
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In het verband van de ambtelijke vergaderingen van de Protestantse kerk in Nederland behoort Wilnis
tot de classis Breukelen. De gemeente is hier vertegenwoordigd door twee kerkenraadsleden. Volgens
rooster zijn dit steeds twee verschillende ambten. Van de gang van zaken op de classis doen de
vertegenwoordigers verslag op de kerkenraad. Belangrijke zaken, waaronder door de classis
voorgelegde ontwerp-wijzigingen van de kerkorde, worden vooraf in de kerkenraad besproken.
Ter bevordering van een voorspoedige inwerkperiode krijgen nieuw-aantredende ambtsdragers voor
de duur van een jaar een mentor toegewezen.
4.3. Opzicht
“De gemeente is geroepen te blijven in de weg van het belijden van de kerk. Het opzicht, gegrond
in de barmhartigheid van Jezus Christus, geschiedt tot eer van God, tot bewaring van de gemeente
en tot behoud van hen die dwalen.” Aldus Ordinantie 10-1-1. Het opzicht over de belijdenis en
wandel van de leden van de gemeente komt allereerst tot uiting in de bediening van het Woord.
Ingevolge Ordinantie 10-7-1 berust het opzicht over de leden van de gemeente voor het overige
bij de kerkenraad. Geven iemands belijdenis en wandel aanleiding tot bijzondere bemoeienis, dan
vindt deze eerst plaats door pastorale samenspreking en vermaan (Ordinantie 10-6-2). Met
betrekking tot huwelijkssluiting en de bediening van de sacramenten is hierover het een en ander
vermeld in hoofdstuk 3.
Indien nodig gaat de kerkenraad over tot toepassing van de in de kerkorde voorziene middelen van
kerkelijke tucht, volgens de regels van Ordinantie 10, met dien verstande dat dit geschiedt door
het college van predikant en ouderlingen, na raadpleging van het Regionale college voor het
opzicht in de provincie Utrecht (Ordinantie 10-7-1).
De middelen van kerkelijke tucht zijn: (a) een terechtwijzing, (b) de vermaning om terug te keren
van een belijdenis of wandel waarin kennelijk niet geluisterd wordt naar wat Christus door Zijn
Geest en Woord tot ons zegt, (c) de ernstige vermaning dat de kennelijke verharding tegen het
Woord het op waardige wijze eten van het brood en drinken van de beker des Heren voor de
betrokkene verhindert, waardoor de gemeenschap wordt geschaad, en (d) de schorsing voor
bepaalde of onbepaalde tijd in de bevoegdheid tot uitoefening van het actief en passief kiesrecht.
Als uiterste middel van kerkelijke tucht kan worden uitgesproken dat de gemeenschap van de
betrokkene met gemeente en kerk verbroken wordt geacht door zijn of haar ergerniswekkende
hardnekkigheid in een onchristelijke belijdenis of levenswandel, op grond waarvan reeds één of
meer middelen van kerkelijke tucht zijn toegepast (Ordinantie 10-9-8). Dit middel van kerkelijke
tucht kan slechts in overleg met vermeld regionaal college voor het opzicht worden toegepast.
4.4. Beleidsvoornemen
---
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5. Pastoraat6
5.1. Visie
Overeenkomstig artikel X, derde lid van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
volbrengt de gemeente haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze
zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouw in geloof, hoop en liefde.
Herderlijke zorg
De herder is een rijk beeld in de bezinning op pastoraat. Te beginnen met de Goede Herder, Jezus
Christus. De Herder die Zijn leven heeft gesteld voor de schapen. Pastoraat betrachten ziende op
Jezus, in navolging van Hem. Niet om Hem daarin te evenaren, maar wel om te gaan in de weg die
Hij wijst en baant, in de kracht van de Heilige Geest. Veelzeggend is Mattheüs 9:35-38. De Heere
Jezus is met ontferming bewogen. Hij ziet de schapen. Dat zien betekent ook kennen, weten hoe ze
eraan toe zijn, waar ze zich bevinden. De hele mens in het vizier. Hij kent hun nood: verstrooid,
dwalend, vermoeid, zonder herder. Maar ook: gebed om de oogst, om arbeiders in de wijngaard.
Ons pastoraal handelen betekent: Herder worden en schaap blijven; schapen met een herdershart.
Algemeen/onderling pastoraat
In het omzien naar elkaar is de gemeente als geheel actief betrokken: Omzien naar elkaar in alle
omstandigheden, met elkaar, voor elkaar. Dit algemene, onderlinge pastoraat vindt plaats in de
meest uiteenlopende vormen, veelal informeel, niet georganiseerd. Het is niet af te bakenen en is
verweven met allerlei andere gemeentelijke activiteiten. Belangrijk is de toerusting van de gehele
gemeente om naar elkaar om te zien. Toerusting om pastorale gemeente te zijn, te blijven, daarin
te groeien. Daarbij kan (in ieder geval) worden gedacht aan:

toerusting via de prediking

toerusting via gemeente opbouw (gemeente avond, via club- en kringwerk, incl. huiskringen)

toerusting (aanmoediging) via huisbezoek en onderling pastoraat (elkaar
“meenemen/voorgaan” hierin).

bevorderen van het onderling meeleven binnen de gemeente door uitwisseling van informatie
en het doorgeven van signalen met betrekking tot situaties die extra aandacht vragen.
Specifiek pastoraat
Daarnaast heeft pastoraat een specifieke kant, meer afgebakend en georganiseerd. Specifiek
pastoraat vraagt om orde, zorgvuldigheid. Specifiek pastoraat betreft nadere zorg en aandacht
gericht op bijzondere omstandigheden en gebeurtenissen/kruispunten, zowel verdrietig als
vreugdevol.
Verhouding tussen algemeen/onderling pastoraat en specifiek pastoraat
Algemeen/onderling pastoraat en specifiek pastoraat vullen elkaar aan en versterken elkaar. Beide
zijn nodig met hun eigen betekenis en waarde. Actieve betrokkenheid op onderling pastoraat is
belangrijk voor een gezonde gemeente. Specifiek pastoraat blijft nodig voor bijzondere
omstandigheden. Het georganiseerde pastoraat als het topje van een ijsberg, drijvend op heel veel
onderling omzien naar elkaar. Deels georganiseerd, geheel geleid door de Heilige Geest, die levend
maakt.
Ambtsdragers/kerkenraad
In het omzien naar elkaar is de gemeente als geheel betrokken, maar tegelijkertijd spelen
ambtsdragers hierin een bijzondere rol. Belangrijke taken van de kerkenraad ten aanzien van
pastoraat zijn:
1. Gaven opzoeken. De kerkenraad zoekt voortdurend naar gaven in de gemeente die kunnen
worden ingezet voor het pastoraat.
2. Leidinggeven aan het pastoraat. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor al het pastorale
werk in de gemeente.
3. Toerusting van pastorale werkers. De kerkenraad zorgt voor goede begeleiding en instructie
van allen die pastoraal werk doen.

Dit hoofdstuk is de weerslag van de notitie “bezinning pastoraat” die de kerkenraad heeft vastgesteld op
17 februari 2016.
6
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De voortgang van het pastoraat wordt besproken in het consistorie overleg van predikant en
ouderlingen, dat als regel twee maal per jaar bijeenkomt. De predikant heeft in samenspraak met
het consistorie overleg een sturende taak. Naast een jeugdouderling en een evangelisatieouderling kent de kerkenraad vijf wijkouderlingen met de pastorale zorg voor een eigen deel (wijk)
van de gemeente.
Vertrouwelijkheid is voor het pastoraat van doorslaggevende betekenis. De hele kerkenraad ziet er
op toe dat wat als vertrouwelijk aan hen wordt meegedeeld ook vertrouwelijk blijft en dat verder
alle informatie over mensen met de grootst mogelijke voorzichtigheid wordt behandeld. 5.2.
Uitwerking
Gemeentebreed onderscheiden we de volgende vormen van pastoraat:
1. Onderling pastoraat
2. Huisbezoek
3. Crisispastoraat
4. Nieuw ingekomenen
5. Verjaardagfonds
6. Evangelisatie, verspreiding Echo/Elisabethbode
7. Jeugdpastoraat
8. Twintigers & dertigers / jonge gezinnen
9. Ouderenpastoraat
Aan de hand van deze indeling wordt het pastoraat in belangrijke mate gemeentebreed (op
doelgroepenniveau) ingericht. Volgend hieraan is er een wijkgerichte benadering die zich vooral
toespitst op:

de organisatie van het huisbezoek (wijkouderling en bezoekbroeder).

“zicht op de wijk” (wijkouderling, ondersteund door wijkteam).
Wijkteam
Per wijkouderling is er een wijkteam ter ondersteuning in “zicht op de wijk”. De “extra ogen in de
wijk” zijn in beginsel leden van de echowerkgroep, van de werkgroep nieuw ingekomenen en van
het verjaardagfonds. Zij vormen samen met de wijkouderling het wijkteam. Dit is het algemene
vertrekpunt, de concrete invulling is maatwerk en kan per wijk verschillen, al naar gelang de
behoefte en situatie per wijk. De leden van het wijkteam hebben een signalerende functie over de
hele wijk en voor alle aspecten. Naast direct contact vanuit wijkouderling/wijkteam is van belang
dat relevante signalen snel en helder doorkomen bij anderen die ermee aan de slag kunnen (denk
daarbij aan crisispastoraat, jeugdpastoraat, ouderenbezoek).
Hierna volgt een korte toelichting op (het beleid inzake) de specifieke vormen van pastoraat zoals
genoemd onder 2 t/m 9 aan het begin van deze paragraaf. Punt 1, het onderling pastoraat, is in
het algemene deel van deze notitie al uitvoerig aan de orde gekomen.
Huisbezoek
De wijkouderling bezoekt pastorale eenheden en individuele wijkleden en bespreekt zaken die hun
persoonlijke (geloofs)leven en hun kerkelijk leven aangaan. In de regel gaat de ouderling op
huisbezoek met een vaste bezoekbroeder. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op
prijs gesteld en gestimuleerd. Uitgangspunt is een huisbezoekfrequentie van 1x per twee jaar.
Dit huisbezoek zit feitelijk op het snijvlak van algemeen en specifiek pastoraat. Ook in de gevallen
dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden of gebeurtenissen is er toch een periodiek
moment van specifieke pastorale ontmoeting en gesprek tussen gemeenteleden en kerkenraad.
Dat beschouwen we als waardevol en willen we graag behouden.
Crisispastoraat (incl. bijzondere vreugdevolle en verdrietige gelegenheden)
Het crisispastoraat (stervensbegeleiding, psychische nood, overige nood) behoort tot de taak van de
predikant. In veel situaties moet doorverwezen worden naar professionele hulp. Gemeenteleden die in
een ziekenhuis/(revalidatie) instellingen zijn opgenomen worden bezocht door de predikant en/of
pastoraal werker. Langdurig zieken die thuis worden verpleegd krijgen bezoek van wijkouderling en
predikant/pastoraal werker.
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Het Psyco Pastoraal Team (PPT) ondersteunt de kerkenraad bij het bezoeken van gemeenteleden
waar extra aandacht nodig is op psychopastoraal of psychosociaal gebied.
Verder is er een bestaande gedragslijn die voorziet in specifieke pastorale betrokkenheid bij
bijzondere gelegenheden in verdrietige en vreugdevolle omstandigheden. De kerkenraad, en in het
bijzonder het consistorie, zijn bij voortduur alert op de voortgang hiervan.
Nieuw ingekomen
Nieuw de gemeente binnenkomende leden ontvangen bezoek van het bezoekteam nieuw
ingekomenen. Na dit bezoek wordt het adres doorgegeven aan de wijkouderling om een nader
kennismakingsbezoek af te leggen. Van tijd tot tijd is er na de morgendienst gelegenheid voor
onderlinge ontmoeting in De Roeping, waarvoor nieuw-ingekomenen persoonlijk worden uitgenodigd.
Verjaardagfonds
Op of rond de verjaardag ontvangen gemeenteleden een felicitatiebezoek namens de gemeente.
Dit gebeurt door een bezoekteam verjaardagfonds.
WGB/Evangelisatie
Aan een deel van de randgelovigen van de Hervormde gemeente te Wilnis wordt maandelijks een
Echo/Elisabethbode aangereikt voor evangelisatie. De Echo/Elisabethbode wordt doorgaans
persoonlijk overhandigd en geprobeerd wordt daarbij contact te houden met de randgelovigen. Er
is een echoteam, waarvan de leden een aantal vaste verspreidingsadressen hebben. Deze adressen
zijn verdeeld over de wijken, waarbij de betreffende bezorger/ster in dezelfde wijk woont als waar
hij/zij de Echo/Elisabethbode rondbrengt. Het doel hiervan is om het contact tussen de
randkerkelijke en onze gemeente te versterken. Met Kerst en Pasen ontvangen alle kerkgangers
een Echo met het verzoek deze gericht te verspreiden.
Jeugdpastoraat7
Centraal staat in de ontwikkeling van jongeren om te komen tot en te groeien in geloof, hoop en
liefde. Om te leven met God, verbonden met elkaar en de gemeente. Daarbij is er een belangrijke
plaats voor allereerst het gezin en vervolgens de gemeente. Geloofsopvoeding en pastoraat gaan
hand in hand. Jeugdpastoraat vindt op natuurlijke wijze plaats binnen de verschillende vormen van
jeugdwerk. Aanvullend is er maatwerk via persoonlijk contact. Dit alles (op)gedragen in gebed.
Concreet vertaalt zich dit in de volgende uitgangspunten:
- Er is blijvend gebed voor jongeren.
- Er is altijd ruimte voor een open en persoonlijk gesprek met de jeugdouderling of de predikant.
- De jeugdouderling:
* wil een zichtbaar en bereikbaar aanspreekpunt voor de jongeren zijn.
* zoekt het gesprek met individuele jongeren te spreken.
* stimuleert andere gemeenteleden individuele contacten met jongeren te versterken.
* zoekt indien nodig ondersteuning door hiertoe opgeleide/toegeruste gemeenteleden.
- De jeugdraad:
* zorgt voor toerusting en begeleiding van jeugdleiders inclusief aandacht voor pastoraat.
* stimuleert contact tussen jeugdleiders en ouders.
* zorg voor (toerustings)avonden over geloofsopvoeding (samen met commissie
gemeenteopbouw).
- Predikant en jeugdouderling:
* hebben regelmatig contact omtrent (gerichte) aandacht voor jongeren.
* zorgen voor passende afstemming met de wijkouderling.
Twintigers / Dertigers / Jonge gezinnen
Landelijk zijn diverse publicaties verschenen die aandacht vragen voor de positie van
twintigers/dertigers binnen de kerk. Het gaat dan onder meer om verschillen in beleving tussen
generaties ten aanzien van tradities, gemeenschap, binding en beschikbaarheid. Dit tegen de
achtergrond van ontgroening en vergrijzing en de realiteit van een druk bestaan. Doordenking en
vertaling van deze algemene signalen met het oog op onze eigen gemeente is een
beleidsvoornemen.

Deze passage over jeugdpastoraat is de weerslag van de notitie “jeugdpastoraat”, die de kerkenraad heeft
vastgesteld op 16 maart 2016.
7
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Ouderenpastoraat
De vergrijzing van de bevolking, en ook van de gemeente, in combinatie met het langer zelfstandig
(moeten blijven) wonen vragen om extra aandacht voor ouderenbezoek. De kerkenraad heeft een
startnotitie ouderenbezoek vastgesteld dat algemene kaders geeft voor de instelling en werkwijze
van een ouderbezoekteam. Op basis daarvan vindt thans de verdere uitwerking plaats.
5.3. Vormen van bezoek
We onderscheiden de volgende vormen van bezoek:
1. Crisispastoraat (hiervoor behandeld)
2. Huisbezoek (hiervoor behandeld).
3. Pastoraal bezoek. De bezoeker richt zich tijdens het bezoek op het persoonlijke, fysieke en
geestelijke welzijn van de bezochte. Het pastorale bezoek is daarmee breder van opzet dan het
huisbezoek en is gericht op het ondersteunen van het wijklid in voor hem of haar belangrijke of
moeilijke zaken.
4. Hulpbezoek: Een bezoek van diaconale aard waarbij hulpbehoevenden worden ondersteund
met een luisterend oor, met praktische hulp en met troostvolle woorden uit de Schrift.
5. Laagdrempelig bezoek. Het brengen van bloemen of een kaart
5.4. Beleidsvoornemens
5a) Bezinning op de positie van twintigers/dertiger en jonge gezinnen.
5b) Komen tot concrete invulling van een ouderenbezoekteam.
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6. Zending en Evangelisatie
6.1. Inleiding
Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en belofte gegeven om, door de kracht van de Heilige
Geest, in deze wereld te getuigen van Hem als de enige naam gegeven tot zaligheid (Lukas 24:47).
Daarom is overeenkomstig artikel X, eerste lid van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland de gemeente vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op
getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook
zij delen in het heil in Jezus Christus.
Binnen de kerkenraad is een evangelisatie-ouderling aangesteld om in het bijzonder aandacht te
schenken aan de verwerkelijking hiervan in onze gemeente. In de vervulling van deze taak wordt
hij ondersteund door de evangelisatiecommissie. Daarnaast is er een afzonderlijke commissie voor
Zending en Werelddiaconaat (CZWD). Beide commissies hebben een door de kerkenraad
vastgesteld reglement en leggen jaarlijks verantwoording af aan de kerkenraad. De CZWD fungeert
tevens als diaconale werkgroep voor het werelddiaconaat (zie Hf. 7).
De opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk wordt per kwartaal bestemd
voor een bepaald project. Het eerste kwartaal is de opbrengst bestemd voor het werk van de
evangelisatiecommissie binnen Wilnis. Het derde kwartaal is de opbrengst bestemd voor een
extern gekozen doel. Het 2de en 4de kwartaal worden de projecten uitgekozen door de CZWD.
6.2. De Evangelisatiecommissie (EC)
De taken van de EC zijn:
1. het betrekken van de gemeente bij de roeping tot evangelisatie (bewustwording);
2. het organiseren en coördineren van activiteiten die invulling geven aan evangelisatie onder
rand- en buitenkerkelijken.
3. Het proberen om buiten de kerkmuren niet-gelovigen via diverse activiteiten te bereiken met
het Evangelie.
4. De commissie is te gast bij activiteiten die door andere commissies worden georganiseerd.
(bijvoorbeeld Rommelmarkt, Open monumentendag).
5. De EC participeert tevens in de commissie Gemeente opbouw (zie Hoofdstuk 8). Hierdoor wordt
langs elkaar heen werken tegengegaan en de samenwerking verbeterd.
De volgende activiteiten worden door de EC gedragen:
Vakantie Bijbel Week (VBW).
Meestal wordt de eerste week van de zomervakantie van de basisschool de VBW gehouden: Een
kinderevangelisatieweek. Door middel van een huis-aan-huis folder worden alle kinderen in Wilnis
uit groep 2 tot en met 8 uitgenodigd om iedere ochtend in een tent in het Speelwoud te komen
luisteren naar Bijbelvertellingen, te zingen en de vertellingen creatief te verwerken. Verder zijn er
diverse ontspannende middag- en avondactiviteiten. De nadruk van al deze activiteiten ligt op de
schoolgaande en de al wat oudere jeugd. Deze laatste groep gaat ook vaak actief meedraaien in
het geheel. Als afsluiting wordt ook in en rond de eredienst op de zondag na afloop van deze week
bijzondere aandacht besteed aan de VBW.
De rest van het jaar zijn er VBW-terugkom middagen, doorgaans op de laatste zaterdag van de
daarvoor in aanmerking komende schoolvakanties. De organisatie van de VBW krijgt gestalte via
een aparte coördinator en verschillende werkgroepen. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van
materiaal van de HGJB.
Het voldoen aan geldende wet- en regelgeving, waarbij gedacht kan worden aan het gebruik van
de tent en de TOS (trekkerophaalservice), is een randvoorwaarde bij onze activiteiten.
Tent verhuur commissie
In 2005 heeft de EC een eigen tent aangeschaft. Er is een commissie ingesteld die deze beheert en
onderhoudt. Daarin is begrepen de verhuur aan andere gemeenten voor hun vakantie Bijbel week,
of andere evangelisatievormen. Hiermee kan worden voorzien in kosten van het onderhoud. De
huur wordt in overleg laag gehouden omdat we de verkondiging van het Evangelie willen
bevorderen.
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Echo-team
Zie hiervoor paragraaf 5.2., punt 6.
Boekentafel.
In de gemeente is een boekentafel met christelijke lectuur, CD’s, wenskaarten en andere cadeauartikelen. De boekentafel is een vorm van samenwerking met de IZB te Amersfoort, waarbij een
korting op de verkoopprijs van de lectuur wordt ontvangen ten behoeve van de boekentafel en het
plaatselijk evangelisatie werk. Ook de boekentafel staat wel eens als gast bij een door anderen
georganiseerde activiteit
Koren.
Het kinderkoor “Ismaël”, en het gemengde koor “Hiddai” vervullen een functie in het
evangelisatiewerk door binnen en buiten de gemeente al zingend Gods Naam bekend te maken.
Eenmaal in de twee jaar geven beide koren een concert in de eigen kerk en verder bij diverse
gelegenheden in de regio waarin het koor wordt gevraagd. De koren treden ’s zondags niet op.
Kerstzangdienst
De Evangelisatiecommissie organiseert de jaarlijkse Kerstzangdienst. De reeds genoemde
contacten en bezoekadressen kunnen door uitnodigingen voor deze dienst worden versterkt.
Tevens wordt aan deze dienst bekendheid gegeven in de plaatselijke bladen.
Bestemming opbrengst zendingsbussen 3e kwartaal
In het 3e kwartaal is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor doel dat van tevoren is
gekozen door de EC. Doorgaans is dit een evangeliserende stichting ergens in Nederland. Het doel
wordt duidelijk kenbaar gemaakt aan de gemeente door flyers en publicaties. Tevens wordt als
regel een spreker gevraagd om voor dit doel een avond te komen inleiden, zodat het belang en de
diepte van het onderwerp goed duidelijk wordt voor de gemeenteleden.
Alpha cursus
Ieder jaar wordt bij voldoende interesse in januari gestart met de Alpha cursus voor volwassenen.
Deze laagdrempelige cursus duurt ca. 10-12 weken. Gemeenteleden worden gevraagd om familie,
buren of kennissen mee te nemen om de cursus samen te doorlopen.
Participatie bij gemeentebrede activiteiten
Enkele leden van de EC zijn aanwezig bij de jaarlijkse rommelmarkt en Open Monumentendag. Hier
zoeken we contact met onze bezoekers en indien mogelijk volgen er gesprekken over het geloof.
Commissie gemeentebouw
Eenmaal per jaar woont de evangelisatie ouderling een vergadering bij van de commissie
Gemeenteopbouw om ideeën en suggesties uit te wisselen en plannen af te stemmen. Hiervan
wordt dankbaar gebruik gemaakt om een klankbord te hebben voordat enige activiteiten verder
worden ontplooid.
Materiaal
Er is een zgn. flyer met ruwweg alle activiteiten van de gemeente opgesteld, welke bij diverse
evangelisatie activiteiten kan worden uitgedeeld. Tevens wordt een voorraad
evangelisatiemateriaal bijgehouden, zodat er bij elke gelegenheid iets voorhanden is. Bij
gelegenheden binnen de kerkelijke, of burgerlijke gemeente proberen we aanwezig te zijn met een
luisterend oor en om folders en evangelisatie materiaal uit te delen.
Interkerkelijke samenwerking
Overeenkomstig artikel X, vierde lid van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt
de gemeente bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking
met andere kerkelijke gemeenschappen in onze burgerlijke gemeente. Activiteiten die in dit
verband genoemd kunnen worden zijn deelname aan kraampjesmarkt op Nieuwjaarsreceptie van
B&W De Ronde Venen, Zingen op straat, Alpha en Youth Alpha, OIKO, diaconaal platform,
interkerkelijke gebedsgroep, Nacht voor het Gebed, Kroonbede en activiteiten rond Kerst en Pasen.
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6.3. De Commissie Zending en Werelddiaconaat (CZWD).
De belangrijkste taken van de CZWD zijn:
1. het betrekken van de gemeente (van jong tot oud) bij zending en werelddiaconaat;
2. bijdragen aan, meeleven in en steunen van werkzaamheden in zending en werelddiaconaat, dat
mede namens ons door anderen mag worden gedaan, in hoofdzaak via de GZB.
Gemeenteproject
Het heeft de voorkeur om voor langere tijd bij een specifiek project betrokken te zijn. Bij een langere
verbondenheid is het gemakkelijker om de gemeente te betrekken. Een project kan zowel zending als
(wereld)diaconaat tot doel hebben. Doelstellingen bij een gemeenteproject:

Zendingsbewustzijn van alle gemeenteleden (jong en oud) vergroten

Diaconaal bewustzijn bevorderen

Wederkerigheid (wat kunnen wij van mensen in andere landen en culturen leren)

Gemeenteopbouw

Fondswerving
Partnergemeente Redeemed Gospel Church
Via de organisatie Tear is met de Redeemed Gospel Church in Nairobi Kenia een relatie (churchlink) tot stand gekomen voor een minimale periode van 3 jaar (2012 tot en met 2014). De relatie
is vervolgens verlengd tot en met 20178. Voor de zaken die betrekking hebben op deze relatie is
een taakgroep ingesteld. Voor de afloop van de relatieperiode zal opnieuw bezien worden of deze
church-link wordt voortgezet.
Steun Gereformeerde Zendingsbond (GZB)
Vanwege de herkenning in de fundering en werkwijze van de zending in het buitenland geeft de
CZWD steun aan het werk van de GZB door de jaarlijkse collecten, evenementen en publicaties te
promoten in de gemeente en daarmee het zendingswerk zichtbaar te maken.
Steun werelddiaconaat
Mede in herinnering aan de watersnoodramp van februari 1953 wordt -in ieder geval- de eerste
zondag van februari gecollecteerd voor het werelddiaconaat.
Onderhouden contact met (ex-)gemeenteleden
De CZWD onderhoudt contacten met hen die aan onze gemeente verbonden zijn en elders een
roeping vervullen op het gebied van zending, evangelisatie en diaconaat. Dit betreft de coördinatie
van de verspreiding van rondzendbrieven, het verlenen van bijstand in de organisatie van
gemeente-avonden en het aandragen van gebedspunten.
Friedensstimme
De CZWD organiseert de deelname van de gemeente aan de jaarlijkse groetenactie van
Friedensstimme met Kerst en Pasen.
6.4. Beleidsvoornemens
6a) Stimuleren van de zendingsbetrokkenheid van de gemeente, inclusief communiceren over
missionaire evenementen voor jongeren en ouderen.
6b) Aandacht voor zending en werelddiaconaat tijdens de eredienst, in prediking en voorbede.
Bezien of minimaal één keer per jaar in de prediking aandacht kan worden geschonken aan de
missionaire en/of diaconale opdracht van onze gemeente (themadienst/leerdienst), eventueel met
aansluitend een preekbespreking of Bijbelstudie.
6c) Stimuleren van persoonlijk gebed dat ook uit onze gemeente zendingswerkers uitgezonden
zullen worden, gebed voor hen die uitgezonden zijn en aan wie we ons verbonden weten en gebed
voor broeders en zusters wereldwijd.

8

Besluit kerkenraad 10 september 2014.
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7. Diaconaat
7.1. Inleiding
In gehoorzaamheid aan de Bijbel is de gemeente geroepen de naaste lief te hebben en in het
bijzonder goede zorg te dragen voor diegenen die bescherming en ondersteuning behoeven
waaronder de vreemdeling, de weduwe, de wees, de arme en de gevangene (o.a. Psalm 146 en
Lukas 10:25-37).
Overeenkomstig artikel X, tweede lid van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
vervult de gemeente haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te
getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De gemeente is in haar geheel
geroepen tot deze dienst. Zij vervult deze onder leiding van, en met behulp van, de diakenen.
Het diaconaat krijgt gestalte in:

de dienst aan de tafel des Heeren

het uitdelen en inzamelen van de liefdegaven

de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld

de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping

en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van
diaconale aard.
Diaconale hulp wordt waar nodig en mogelijk verstrekt aan hulpbehoevende natuurlijke personen.
De diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen gemeente, noch die van eigen
woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag “wie zal de naaste
zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken”, wie zij ook zijn of waar zij ook wonen. Binnen de
“eigen” kerkelijke gemeente zal deze hulp worden bemiddeld of verleend onder
verantwoordelijkheid van het college van diakenen. Buiten de kerkelijke gemeente zal diaconale
hulp in binnen- en buitenland in principe worden verleend via erkende instellingen en organisaties
die handelen vanuit Gods Woord. Waar noodhulp nodig is en dergelijke instanties niet ter plaatse
zijn om deze hulp te verlenen, kunnen ook andere instanties worden gesteund die deze noodhulp
verstrekken.
Hulpverlening namens de diaconie kan worden gestart nadat een hulpvraag is binnengekomen en
door het college van diakenen wordt goedgekeurd. Ook kan het college zelf – of op aanwijzing van
derden – in overleg treden met natuurlijke personen waarvan het vermoeden bestaat dat diaconale
hulp gewenst is, en zo nodig deze hulp bemiddelen of verlenen. Contact onderhouden met de
hulpbehoevenden voor een juiste oplossing is daarbij (wel) van belang. Signaleren van de
hulpbehoevende blijft een aandachtspunt van de diakenen.
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor het diaconaat is de terugtredende overheid in het sociale
domein in combinatie met een groeiende hulpvraag om zorg, in het bijzonder ook voor ouderen. In
de 20ste eeuw heeft de landelijke overheid meer en meer de zorgtaken voor zorgbehoevenden op
zich genomen. Echter, in de 21e eeuw zien we daarin een ommekeer waarbij de overheid
terugtreedt en de overheidsbemoeienis voor een belangrijk deel van de zorgtaken beperkt tot een
vangnetfunctie van de lagere overheden. Daarbij wordt een steeds groter beroep gedaan op de
eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.
Deze ontwikkeling vraagt in de eerste plaats het onderkennen van een toenemende hulpvraag om
zorg binnen de eigen kerkelijke gemeente en daarmee een toenemend belang om naar elkaar om
te zien. In de tweede plaats vraagt dit ook het onderkennen van een toenemende hulpvraag in de
burgerlijke gemeente De Ronde Venen, waarin wij als gemeente leven. De kerkelijke
gemeenschappen in De Ronde Venen hebben begin 2013 het diaconaal platform opgericht om
gezamenlijk en gecoördineerd invulling te geven aan de diaconale roeping die zich hier aandient.
Onze gemeente zet zich van harte in voor het welslagen van dit initiatief.
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Conform de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland wordt jaarlijks een
jaarrekening en begroting opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde en
goedkeuring gevraagd voor het te voeren financiële beleid 9.
De diaconie heeft een werk- en beleidsplan opgesteld, waarin meer uitgebreid alle taken,
activiteiten, beleidsdoelstellingen, werkgroepen, etc. zijn verwoord, mede om de overdracht bij
wisseling van diakenen te vergemakkelijken. Dit voor 5 jaar opgestelde plan is door de kerkenraad
vastgesteld en past binnen de kaders zoals deze zijn weergegeven in dit overkoepelend
beleidsplan10.
7.2. Activiteiten
Als zeer belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn,
zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Tot leniging van de noden worden collecten bestemd en/of
acties georganiseerd. Daarnaast wordt aan diakenen en gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor
de stille noden in de gemeente, zodat op de juiste plaats en tijd hulp geboden kan worden.
Naast het verwerven en besteden van financiële middelen en goederen ten bate van diaconale hulp,
en naast het verlenen van bijstand, stuurt de diaconie ook benodigde commissies en werkgroepen
aan die activiteiten van diaconale aard verrichten.
De








financiële middelen worden voornamelijk verkregen uit:
Collecten in de eredienst
Collecten bij de avondmaalviering
Projectcollecten waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt
Diaconale actie (1x per 2 jaar)
Busjes kerkradio
Giften
Baten onroerende zaken

De inkomsten worden voor het overgrote deel gebruikt voor diaconale hulp via diverse instellingen.
Daarbij wordt circa 30% van het totaal verdeeld tussen regionale/landelijke instellingen en circa
70% tussen wereldwijd werkende instellingen. Verder worden nog de volgende uitgaven gedaan:

Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuningen, zieken en ouderenzorg, werk
onder jongeren)

Kosten kerkradio

Verplichte bijdragen bredere organen

Uitgaven voor onderhoud/beheer onroerende zaken

Fonds Bijzondere Christelijke doeleinden

Kosten beheer/administratie
Werkgroepen
De diaconie heeft een aantal werkgroepen ingesteld, die mede praktische uitvoering geven aan het
diaconale beleid onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen:

Kerkradio uitzendingen

Ouderenbezoek

Diaconaal werk door de jeugdvereniging “Op Weg”

Hulpdienst

Zending en Werelddiaconaat (via de CZWD)

Kerkauto
Periodiek vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de werkgroepen en het college van
diakenen.

De te volgen procedure inclusief bekendmaking/ter inzage legging en controle is vastgelegd in de plaatselijke
regeling.
10 Vanwege de actualiteit is de ontwikkeling binnen het sociale domein en de oprichting van een diaconaal
platform in dit hoofdstuk breder beschreven dan in het diaconale beleidsplan.
9
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Overige activiteiten
Het college van diakenen is hetzij financieel, hetzij inhoudelijk ook betrokken bij:

Ouderenmiddagen

Classis

Diaconale gemeenteavonden

Paas- en Kerstgroetenacties

Crèche

Opstelling Collecterooster

Maken van geluidsopnames van kerkdiensten ten behoeve van gemeenteleden die door
lichamelijke omstandigheden incidenteel niet tot kerkgang in staat zijn.

Het Diaconaal platform De Ronde Venen
7.3. Beleidsvoornemens
7a) Bezinning rondom eenzaamheid.
7b) Bezinning op de toenemende vergrijzing van de gemeente.
7c) Bezinning op toenemende hulpvraag om zorg in de eigen kerkelijke en burgerlijke gemeente.
7d) Groeiende participatie in het diaconaal platform in de Ronde Venen.
7e) Bezinning op jeugddiaconaat.
7f) Bezinning op diaconaal bewustzijn en bevorderen diaconaal handelen van de gemeente,
inclusief stimuleren/begeleiden diaconale initiatieven vanuit de gemeente.
7g) Bezinning op gerechtigheid.
7h) Bezinning op projecten (aantal, omvang, functioneren, samenhang, initiatieven uit de
gemeente)
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8. Vorming en toerusting
8.1. Inleiding
Voor de vervulling van haar roeping in deze wereld is de gemeente geroepen om het Woord te
verkondigen, de sacramenten te bedienen en om elkaar te onderwijzen in alles wat de Heere ons
geboden heeft (Mattheüs 28:18-20). Woordverkondiging en ‘vorming en toerusting’ staan centraal in
de opbouw van de gemeente. Vorming en toerusting mogen en kunnen plaatsvinden in
gemeenschappelijke betrokkenheid van de gemeente op Christus als haar hoofd en op elkaar als
leden van één gemeente. Deze onderlinge betrokkenheid en band is een noodzakelijke voorwaarde
voor effectief onderwijs, geloofsoverdracht en gemeente-opbouw.
Vorming en toerusting bestaat uit een proces van steeds voortgaande verdieping en toerusting.
Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende behoeften, kennis en opleidingniveaus en
levensfasen waarin mensen verkeren. In dit proces vormen doop, belijdenis en avondmaal
belangrijke kernen. Als gemeente is het daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het
leerhuis in al zijn facetten vorm te geven. Ook deze kant van de woordbediening is afhankelijk van
de zegen van de Heere en de doorwerking van de Heilige Geest. De diverse aspecten van vorming
en toerusting krijgen dan ook regelmatig een plaats in de voorbeden in en door de gemeente.
De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor alle aspecten van vorming en toerusting en
benoemt hiertoe een drietal organen te weten:

De Commissie Gemeenteopbouw

De Jeugdraad

De Catechesecommissie
8.2. De Commissie Gemeenteopbouw
De Commissie Gemeenteopbouw heeft als taak:
 Het coördineren en in een totaaloverzicht brengen van de activiteiten die binnen de gemeente
worden ontplooid en die bijdragen aan vorming en toerusting.
 Zorg dragen voor (inpassing van) aanvullende vorming en toerusting op thema’s/onderwerpen
die daarvoor in aanmerking komen en die anders niet aan de orde komen.
 Het signaleren van ontwikkelingen in de samenleving die indruisen tegen de normen en waarden
zoals God ons heeft gegeven in Zijn Woord en het publiceren van in dat kader voor
bewustwording en toerusting relevante artikelen. Artikelen worden doorgaans op de website
geplaatst vanwege de snelheid van de ontwikkelingen. Aandachtsgebieden zijn in ieder geval:
# media en communicatie.
# ontwikkelingen in maatschappij, politiek, wetenschap.
# gebeurtenissen in en om Israël.
Bijzonder aandachtspunt voor de komende beleidsperiode is om, invulling te geven aan
intergeneratieve ontmoetingen binnen de bestaande activiteiten.
De commissie legt jaarlijks verantwoording af aan de kerkenraad. Dit zal worden geregeld in een nog
door de kerkenraad vast te stellen reglement.
8.3.Toerusting en vorming van jongeren
8.3.1. Visie op jongeren en hun plaats in de gemeente
Opgroeiende jongeren en pubers hebben een heel eigen plek in de gemeente. Ze zijn op zoek naar
zichzelf en op zoek naar echtheid. In die zoektocht spiegelen ze zich aan de volwassenen in de
gemeente maar zullen ze zich ook van tijd tot tijd tegen hen afzetten.
Voor leidinggevenden in het jeugdwerk is het van belang dat ze zich bewust zijn van de
ontwikkelingsfase waarin de doelgroep zich bevindt. Zij kunnen daar dan op inspelen en eventuele
conflicten in een ander licht zien en (zeker) niet te persoonlijk opvatten.
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Jongeren zullen enerzijds de confrontatie aangaan met hun leidinggevenden maar ook kijken wie
hun leidinggevenden zijn door hen te observeren en regelmatig uit te dagen hoe en wie ze echt zijn
en hoe ze omgaan met hun eigen geloof en geloofsvragen.
Het is bij het catechese- en clubwerk van belang dat men een stukje echte persoonlijke
betrokkenheid laat zien bij hetgeen men over wil brengen. Door de eigen houding van de
leidinggevende, de omgang met elkaar als leidinggevenden en met hen als jongeren dragen we
veel uit (vaak onbewust) en creëren we voor hen ook het beeld van een mens die met God wil
leven. Dit proces van identificatie is belangrijk en zal een regelmatig punt van teamgesprek en
gezamenlijke bewustwording zijn.
8.3.2. Catechese
Op grond van de doopbelofte zijn ouders verantwoordelijk voor de geestelijke vorming van hun
kinderen. Vanuit de gemeente wordt deze roeping ondersteund door middel van de catechisatie.
Jongerencatechese neemt in het geheel van de gemeente als leergemeenschap een sleutelpositie
in. De catechese wordt gegeven in het verlangen dat de jongeren het verbond dat God met hen
sloot leren beantwoorden en dat ze leren leven als gedoopte christenen vanuit de beloften van God
en volgens Zijn geboden. Dit leven kan alleen gestalte krijgen door de liefde van God, de genade
van de Heere Jezus in kruis en opstanding en door de kracht van de Heilige Geest.
De catechese vindt plaats onder leiding van een commissie waarin de catecheten en
ondersteunende gemeenteleden zitting hebben. De catechesecommissie rapporteert aan de
kerkenraad.
Hoofdlijnen
Methode en aanpak sluiten aan bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. De
benadering kan daarom verschillen in de verschillende leeftijdscategorieën. Jaarlijks bepaalt de
catechese commissie groepsindeling, methodiek etc.
Catechese staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van de andere activiteiten die gericht zijn
op de vorming van jongeren. Jongeren worden gestimuleerd om ook aan andere activiteiten
deel te nemen en na de catechese mee te doen aan kringen.
In de catechese gaat het om kennis en om geloofsoverdracht/houding. Ten aanzien van de
beoogde kennis zijn er duidelijke leerdoelen. Tijdens de catechese speelt echter ook het
onderlinge (geloofs-) gesprek een belangrijke rol.
De inhoud van catechese: centraal staat in de catechese de kennis van de Schrift en de
belijdenisgeschriften van de kerk. Hierbij zal in de loop der jaren de gehele catechismus aan de
orde komen. Bij het leren van de Schriften bieden de drie klassieke catechetische stukken
geloof (Twaalf Artikelen), gebod (Tien geboden) en gebed (Onze Vader) met daarbij de
sacramenten een goede hoofdlijn.
Het gebruik van multimedia en gesprekken in kleinere groepen helpt de jongeren om de
leerstof te verwerken.
De catecheet overlegt met de ouders indien er sprake is van problemen tijdens of rond de
catechese. Catechese is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Verschillende onderdelen
Zondagsschool
De zondagsschool komt op zondag na de ochtenddienst bijeen. Er zijn vier leeftijdsgroepen,
gerelateerd aan de indeling op de basisschool. Het doel van de zondagsschool is om aan de
kinderen op een voor hen toegankelijke wijze van het Evangelie van de Heere Jezus te vertellen en
om hun (Bijbel)kennis te vergroten. De nadruk ligt op het vertellen van Bijbelverhalen en daarbij
wordt een passende verwerking gedaan. Voor de jongste drie groepen wordt gebruik gemaakt van
het blad “Onze Hervormde Zondagsschool”. Hierin is een lijn uitgestippeld van Bijbelverhalen welke
gevolgd wordt. Tot de adventstijd worden verhalen uit het Oude Testament verteld, na de kerst
verhalen uit het Nieuwe Testament. Iedere twee weken wordt een psalm aangeleerd, dit in overleg
met de basisschool. De oudste groep, groep 7 en 8 van de basisschool, krijgt basiscatechese. Dit is
een voorbereiding op de catechese die volgt zodra de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan.
Bij deze groep ligt de nadruk op kennis van de Bijbelse geschiedenis.
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Er zijn meerdere momenten waarop de zondagsschool zichtbaar naar buiten treedt: de kerstviering
op (meestal) 2e kerstdag ’s ochtends en de laatste keer zondagsschool in De Roeping. Hierbij zijn
ouders en belangstellenden welkom. In de dienst op 2e paasdag wordt afscheid genomen van
kinderen die vanwege leeftijd en/of voltooien van de basisschool de zondagsschool verlaten. Ze
worden dan welkom geheten op de catechisatie met ingang van het nieuwe seizoen.
De catechese
De catechese vindt plaats op maandag/dinsdagavond. Er wordt gestreefd naar groepen die zich
lenen voor persoonlijk gesprek. Bij grote groepen wordt de catecheet daarom bijgestaan door een
of meerdere mentoren of wordt er duocatechese gegeven. De catechesecommissie heeft een les
schema voor alle jaren. Veel van de lessen komen uit de Catechisatiemethode “Leren om te leven”.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van eigen lessen. Tijdens een aantal thema-avonden zullen de
verschillende groepen samengevoegd worden en na een korte algemene presentatie wordt er in
kleine groepen verder over het onderwerp nagedacht.
De catechese commissie ondersteunt de catecheten. Commissieleden bezoeken de
catecheseavonden minstens éénmaal per jaar en nemen waar bij verhindering van de catecheet.
Catechesekring
Voor jongeren die reeds een aantal jaren deelhebben uitgemaakt van de oudste catechesegroep,
maar die nog niet aan belijdeniscatechese toe zijn is er de Catechesebijbelkring. Deze kring komt
tweewekelijks op vrijdag bijeen en richt zich op gezamenlijke Bijbelstudie om over God en de Bijbel
na te denken.
Belijdeniscatechese
Het belijden van het geloof in het midden van de gemeente is een belangrijk punt in de
geloofsopvoeding. Ter voorbereiding daarop wordt in een periode van een of twee jaar in de
catechese aandacht geschonken aan de geloofsleer, liturgie en de diverse aspecten van gemeente
zijn. Ook zal er aandacht zijn voor ethische vragen en het christen zijn in de wereld van vandaag.
Tenminste tweemaal zal een persoonlijk gesprek plaatsvinden met de predikant. Indien er getuigd
mag worden van geloof in Christus en er geen verhindering is ten aanzien van leer en leven
verleent de kerkenraad toestemming tot het doen van geloofsbelijdenis. De belijdenisdienst wordt
zo mogelijk gehouden op Palmpasen.
Kring met jong belijdende leden
Geloofsbelijdenis is geen eindpunt en juist na een periode van belijdeniscatechese is het belangrijk
om te blijven groeien in geloof, hoop en liefde. Op zondagavond komt een kring samen waarin een
vervolg wordt gegeven aan de belijdeniscatechisatie. Deze kring is mede bedoeld als “brug” naar
het volwassenenkringwerk (paragraaf 8.4.).

Bijzondere catechese
De kerkenraad verleent haar medewerking aan de regionale catechese voor verstandelijk
gehandicapten zoals dat momenteel in Kockengen plaatsvindt.
8.3.3. Jeugdwerk
Jeugdraad
De jeugdraad coördineert het jeugdwerk. Deze commissie is ingesteld door de kerkenraad, staat
onder leiding van de jeugdouderling en bestaat verder uit een diaken en twee betrokken
gemeenteleden, die zorg dragen voor het secretariaat, de financiën en beleidsmatig meedenkt. Via de
jeugdraad worden problemen of knelpunten gesignaleerd en wordt er geprobeerd daar oplossingen
voor aan te dragen. De jeugdraad brengt verslag uit aan de kerkenraad. De gemeente kent de
volgende vormen van jeugdwerk:
(a) Donderdagavondclub “Menorah” (doelgroep: groep 5 en 6 van de basisschool)
(b) Maandagavondclub “’t Kruispunt” (doelgroep: groep 7 en 8 van de basisschool)
(c) Vrijdagavondclub “4U” (doelgroep: 12 en 13 jaar)
(d) Youth Alpha (doelgroep: 14 en 15 jaar)
(e) Jeugdvereniging “Op weg” (doelgroep: 16 jaar en ouder)
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Menorah en ’t Kruispunt
De clubs ‘Menorah’, bestaande uit kinderen uit groep 5 en 6, en ’t Kruispunt’,gevormd door
kinderen uit groep 7 en 8, maken gebruik van het blad ‘Click’. Dit blad wordt uitgegeven door de
HGJB. In de loop van 2 jaar verzamelen ze de materialen en bewaren deze in een map. Aan de
hand van deze map legt men iedere twee jaar een Bijbels traject af, waarvan iedere 2 jaar opnieuw
gebruik gemaakt kan worden. De cluburen worden verder gevuld met zingen, gebed en spel of
creatief.
De nadruk ligt op het vertellen en doorgeven van de Bijbelse verhalen om de kinderen te leren.
Niet alleen de kennis, maar ook de omgang met elkaar neemt een belangrijke plaats in.
Leidinggevenden vervullen hierin een belangrijke rol. Zij hebben een voorbeeldfunctie. Aan het
einde van het seizoen werken de clubs samen, door met elkaar een sponsorloop te organiseren
voor een goed doel.
4U
Tienerclub 4U is voor tieners die in de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs zitten. De club
komt op vrijdagavond bijeen. De doelstelling van deze club is om de jongeren van de gemeente
zowel te begeleiden bij hun geloofsontwikkeling als hen een ruimte te bieden waar zij hun
leeftijdgenoten kunnen ontmoeten en op een ontspannen manier met hen samen kunnen zijn. Er
wordt gebruik gemaakt van het HGJB blad “Pit” (voorheen Spirit). Het materiaal van de HGJB sluit
aan bij de leefwereld van tieners. Tieners leven in een samenleving die continue verandert en
waarin veel op hen afkomt en veel van hen wordt gevraagd. In hun zoektocht naar hun eigen
identiteit zijn ze kwetsbaar en beïnvloedbaar. Het bouwen aan relaties met de tieners is hard nodig
om toegang te krijgen tot hun zoektocht in het zelfstandig leren denken over vragen met
betrekking tot geloof en samenleving. Gedurende het jaar zijn er ook enkele ontspanningsavonden.
Jaarlijks wordt in maart een door de HGJB georganiseerde TOV-avond bezocht.
Youth Alpha
Youth Alpha is een kennismaking met het christelijk geloof. Tijdens 10 avonden en een weekend
(voor de Kerst) zijn we met de jongeren bezig met Bijbelse onderwerpen naar aanleiding van het
Youth Alpha materiaal. We richten ons op alle 14- en 15-jarige jongeren die ingeschreven zijn bij
de Hervormde gemeente te Wilnis en staan open voor alle (buitenkerkelijke) vrienden van de
deelnemende jongeren. Het materiaal en de wijze van omgang met elkaar veronderstelt van de
deelnemers geen voorkennis van het Christelijk geloof. Kernwoorden zijn: gezelligheid, God leren
kennen via spelelementen en praktische voorbeelden, groei in diepgang, gelegenheid tot het stellen
van je vragen, het vormen van je mening. Er zijn veel gemeenteleden betrokken bij deze vorm van
jeugdwerk door maaltijden te koken, thuis te bidden of deel te nemen aan de gebedsgroep en/of
giften te geven.
Na het traject van 10 avonden en het weekend worden in de 2e helft van het seizoen (na Nieuwjaar)
de vervolgavonden/follow-up avonden gehouden. Het concept van eten, aanbidding en “een praatje”,
in groepjes uit elkaar en “CCC”11 blijven vaste elementen binnen de avonden. De thema’s die tijdens
deze avonden behandeld worden, gaan over onderwerpen die tieners zelf aangedragen hebben, over
onderwerpen die actueel zijn of een vervolg op onderwerpen die eerder nog niet genoeg uitgediept
zijn. Tevens staat in de 2e helft van het seizoen de aansluiting met de JV centraal door het
organiseren van gezamenlijke activiteiten.
Met Youth Alpha wordt een grote groep tieners in een spannende leeftijdsfase bereikt in een
ontmoeting rond de Bijbel met het oog op het leiden tot en het doen toenemen van het geloof in onze
Heere en Heiland. De eigen opzet van Youth Alpha vergt wel voortdurende alertheid om te
waarborgen dat Youth Alpha bijdraagt aan de binding aan de gemeente en wordt gezien, gebracht en
ervaren als onderdeel van het geheel van kerk en gemeente.

Youth Alpha kent voor bepaalde programma onderdelen een eigen vocabulaire. “CCC” is de aanduiding voor
de onderlinge ontmoeting in ontspannen sfeer, waarbij de letters van origine zijn te herleiden tot Cola, Chips
en Chillen.
11
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Jeugdvereniging “Op weg”
Op zondagavond komen jongeren van zestien jaar en ouder bijeen voor onderlinge ontmoeting en
om een Bijbelgedeelte, Bijbelse onderwerpen en actualiteiten in Bijbels licht te bespreken. Een of
meerdere leden bereiden zich vooraf hierop voor ter inleiding bij de overige leden. Bespreking
hiervan heeft tot doel duidelijk te maken hoe wij dagelijks vanuit Gods Woord moeten en kunnen
leven. Het bespreekbaar maken van geloofsvragen leidt tot groei naar de geestelijke
volwassenheid en het verkrijgen van geestelijke weerbaarheid wat helpt in het als christen deel uit
maken van de samenleving. Daarnaast is er regelmatig ook een ontspannende avond tot
versteviging van de onderlinge band. De JV weet zich betrokken bij de ouderen en zieken in de
gemeente. Eenmaal per jaar wordt een grote rommelmarkt georganiseerd waarvan de opbrengst is
bestemd voor een diaconaal doel.
De JV heeft een eigen reglement en visiestuk. De JV kent een eigen, gekozen bestuur, dat
verantwoording aflegt aan de jeugdraad. De JV is aangesloten bij de HGJB–ring Woerden voor
gezamenlijke vorming en uitwisseling. Voor ontspanningsactiviteiten is er een Regionaal Open
Jeugdwerk, afkomstig uit dezelfde ring, waarmee, behoudens achteraf informeren van de
betrokken jeugdouderlingen, geen formele contacten bestaan.
8.4. Volwassenenvormingswerk
Huiskringen.
“Naast en aanvullend op de andere, hierna genoemde, vormen van gemeentelijk kringwerk
functioneren in de gemeente huiskringen. Binnen de kerkenraad is één ouderling aangewezen als
contactpersoon voor de huiskringen. Er wordt jaarlijks ten minste één ontmoetingsmoment gepland
van het betrokken kerkenraadslid met (vertegenwoordigers van) de huiskringen, waarop de gang
van zaken op de huiskringen wordt besproken.
Gesprekskring
De gesprekskring is bedoeld voor jongvolwassenen en komt regelmatig bijeen. Jaarlijks worden de
nieuwe belijdende leden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Er worden actuele en bijbelse
onderwerpen behandeld. De kring heeft als doel: geloofsverdieping en het behandelen van vragen die
in de prediking slechts gedeeltelijk worden behandeld.
Bijbelkring
De Bijbelkring staat open voor alle gemeenteleden. Op de Bijbelkring wordt een Bijbelgedeelte
(meestal een Bijbelboek) behandeld.
Mannenvereniging
De mannenvereniging “Boaz” komt eens per veertien dagen op maandagavond bijeen. Nadat één van
de leden een inleiding of een toelichting op een Bijbelgedeelte gegeven heeft wordt de stof door de
aanwezigen besproken. Een eigen bestuur is verantwoordelijk voor de invulling van de avonden.
Vrouwencontact
Het vrouwencontact bestaat uit verschillende groepen die regelmatig bijeenkomen. Deze zijn
aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op GG. De groepen bezinnen zich op
een bepaald (bijbels) onderwerp aan de hand van een boekje of een artikelenserie uit de “Hervormde
Vrouw”.
8.5. Overige gemeenteopbouw
Gemeenteavonden
Naast het overige kringwerk worden regelmatig gemeenteavonden georganiseerd ter toerusting van
de gemeente. Voorstellen en initiatieven hiervoor kunnen uit verschillende geledingen van de
gemeente opkomen. De commissie gemeente opbouw heeft hierin een coördinerende rol en kan ook
zelf avonden organiseren en thema’s voordragen.
Preekbesprekingen
Gedurende het jaar wordt een aantal preekbesprekingen georganiseerd.
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8.6. Beleidsvoornemens
Beleidsvoornemens catechese
8a) Het intergeneratieve gesprek meer plek geven in de catechese.
8b) De betrokkenheid tussen ouders en de catechese vergroten, inclusief thuisopdrachten.
Beleidsvoornemens voor het jeugdwerk
8c) Verzorgen van passende toerusting voor alle leidinggevenden.
8d) Aandacht voor de jonge leden van de gemeente (bijv. mentorschap, indirect jeugdpastoraat).
Overige beleidsvoornemens vorming en toerusting
8e) Evaluatie commissie gemeente opbouw (coördinatie/toerusting).
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9. Beheer en financiën
9.1. Inleiding
Beheer wil zeggen het behartigen van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente. We erkennen onze God als Schepper van alle dingen. Alles wat we zijn en alles wat we
hebben ontvangen we van Hem. De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de
eredienst en van alle andere in dit plan genoemde zaken, mogen dan ook voluit worden
aangemerkt als een geestelijke aangelegenheid.
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust volgens de
kerkorde bij de kerkenraad. De kerkenraad heeft deze zorg – voor zover niet van diaconale aard –
ingevolge de bepalingen van de kerkorde toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters
(voorheen de kerkvoogdij). Dit college verricht de werkzaamheden overeenkomstig een daartoe
opgestelde beheersregeling als bedoeld in Ordinantie 4-7-2.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderlingen-kerkrentmeester. Deze staan
volledig in het ambt van ouderling en hebben daarbij in het bijzonder een taak op het terrein van
beheer en financiën van niet-diaconale aard. De aard en mate van het vermogensrechtelijke
beheer en de daarmee verbonden financiële consequenties vloeien voort uit en zijn afgestemd op
het door de kerkenraad bepaalde beleid, zoals beschreven in dit beleidsplan, en de overige door de
kerkenraad genomen besluiten.
9.2. Beheer
Op grond van het huidige beleid en de voorgenomen doelstellingen en plannen, kan het beheer
worden onderverdeeld in de navolgende punten:
Werkers / vrijwilligers algemeen
Toenemende aandacht voor veilig jeugdwerk is een algemeen maatschappelijke ontwikkeling die
ook voor kerken relevant is. Een element in dat geheel is het breder ingang laten vinden van het
gebruik van VOG-verklaringen (Verklaring Omtrent Gedrag) door kerken. Het verantwoord en
zorgvuldig werken met kwetsbare groepen door werkers/vrijwilligers heeft voortdurende aandacht.
Voor zover nodig bezien we de wenselijkheid van nieuwe, aanvullende werkwijzen.
Werkers / vrijwilligers t.b.v. eredienst, pastoraat, vorming en toerusting
Predikant
Onze gemeente heeft 1 voltijds predikant en de verwachting is, dat hierin in de komende jaren
geen verandering zal plaats vinden. Aanstelling en salariëring geschieden volgens de daartoe door
de kerk ingevolge Ordinantie 3-16-4 voorgeschreven regeling.
Kerkelijk werker
Voor twee dagdelen per week wordt de predikant bijgestaan in zijn werkzaamheden in pastoraat en
catechese door een kerkelijk werker (in de zin van Ordinantie 3-12-1). Dit kan zijn een andere
predikant, een kandidaat of een pastoraal medewerker. Aanstelling geschiedt met inachtneming
van het bepaalde in de Generale regelingen kerkelijke werkers en kerkelijke medewerkers middels
een door het college van kerkrentmeesters gemaakte overeenkomst voor een periode van 1 jaar,
waarin o.m. de door de kerkenraad gemaakte taakomschrijving staat vermeld. Indien de kerkelijk
werker een predikant is, geschiedt de vergoeding op basis van een wederzijds gemaakte afspraak.
Bij een kandidaat of pastoraal medewerker is er sprake van en dienstbetrekking en geschiedt de
salariëring volgens de genoemde generale regeling. De kerkenraad kan besluiten dat de kerkelijke
werker in de bediening wordt gesteld overeenkomstig het bepaalde in Ordinantie 3-8, of als
kerkelijk medewerker in de zin van Ordinantie 3-14.
Organisten
Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de rouw- en huwelijksdiensten heeft onze
gemeente een aantal organisten. Aanstelling geschiedt middels een vrijwilligersovereenkomst in de
zin van art. 9, lid 5, van de Generale regeling kerkmusici. Daarin zijn o.m. de basisafspraken m.b.t.
de speelfrequentie en de eventuele vrijwilligers- en onkostenvergoedingen vastgelegd. Minimaal
eens per jaar spreekt het college van kerkrentmeesters, gehoord de kerkenraad, met de
organisten, teneinde de afgelopen periode te evalueren en zo nodig afspraken te maken voor de
komende periode.
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Kosters
Alle kosterswerkzaamheden, zoals beschreven in een daartoe door het college van
kerkrentmeesters gemaakte taakomschrijving, worden verricht door de koster. Deze heeft een
(parttime) dienstbetrekking. Salariëring inclusief de daarop verplichte inhoudingen vindt plaats
conform de daartoe strekkende arbeidsovereenkomst, met inachtneming van het bepaalde in
Ordinantie 3-28 en de Generale regeling kerkelijke medewerkers. Bij afwezigheid vanwege vrije
zondagen / vakantie of ziekte wordt de koster vervangen door de hulpkoster. Deze werkt op basis
van een vrijwilligersovereenkomst, waarin werkzaamheden en vergoedingen zijn vermeld. Minimaal
eens per jaar spreekt het college van kerkrentmeesters, gehoord de kerkenraad, met de kosters,
teneinde de afgelopen periode te evalueren en zo nodig afspraken te maken voor de komende
periode.
Werkers / vrijwilligers t.b.v. de kerkelijke gebouwen.
Beheer gebouw De Roeping
Een aantal beheerders/beheersters draagt zorg voor het beheer en het schoonhouden van gebouw
De Roeping. Zij hebben een (parttime) dienstbetrekking. Salariëring inclusief de daarop verplichte
inhoudingen vinden plaats conform een daartoe strekkende arbeidsovereenkomst, waarin tevens
de taakomschrijving en onderlinge taakverdeling zijn opgenomen, met inachtneming van het
bepaalde in Ordinantie 3-28 en de Generale regeling kerkelijke medewerkers. De kerkrentmeesters
streven er naar om de werkzaamheden zoveel mogelijk door vrijwilligers te laten doen op basis van
een vrijwilligersovereenkomst.
Minimaal eens per jaar is er een samenspreking tussen het college van kerkrentmeesters en
beheerders/beheersters, teneinde de afgelopen periode te evalueren en zo nodig afspraken te
maken voor de komende periode.
Werkers / vrijwilligers t.b.v. de administratie en het archief
Financiële administratie en ledenadministratie
De financiële administratie en de ledenadministratie van de gemeente worden verzorgd door de
administrateur. Naast de maandelijkse salaris- en vergoedingen administratie en betalingen, zorgt
deze voor alle boekingen in dagboeken en grootboek, alsmede voor tussentijdse
kwartaalrapporteringen m.b.t. inkomsten en uitgaven. Ook draagt de administrateur zorg voor alle
vereiste rapporteringen naar het regionale college voor beheerszaken m.b.t. zaken als
jaarrekening, begroting etc. (Ordinantie 11-8 en 11-9). Op basis van de gevoerde
ledenadministratie verricht de administrateur de volledige voorbereiding en organisatie van de
inzameling van de jaarlijkse kerkelijke bijdragen. Hij werkt op basis van een
vrijwilligersovereenkomst. Minimaal eens per kwartaal vindt samenspreking plaats tussen het
college van kerkrentmeesters en administrateur.
Administratie begraafplaats
De administratie van de graven op de begraafplaats wordt gezamenlijk verzorgd door de
administrateur en de koster. Omschrijving van de werkzaamheden, alsmede de daarvoor
afgesproken vergoeding zijn onderdeel van de onder “kosters” genoemde arbeidsovereenkomst.
Archief
Alle officiële documenten als doopregisters, lidmatenboeken, akten en notulen, alsmede andere
bescheiden en publicaties, foto’s etc. m.b.t. de gemeente worden gerubriceerd / geadministreerd
en overzichtelijk opgeslagen door de archivaris12. De archivaris verricht deze werkzaamheden op
basis van vrijwilligheid. Minimaal eens per jaar is er overleg tussen het college van
kerkrentmeesters en archivaris m.b.t. diens werkzaamheden. Archieven van voor 1990 bevinden
zich in het streekarchief in Breukelen.

Ten tijde van de opstelling van dit beleidsplan wordt de functie van archivaris vervult door twee
gemeenteleden in een duofunctie.
12
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Werkers / vrijwilligers t.b.v. tuin en begraafplaats
Tuin pastorie
Het onderhoud van de tuin rondom de pastorie gebeurt door een gemeentelid op basis van een
vrijwilligersovereenkomst waarin naast een vrijwilligers- / onkostenvergoeding door het college
van kerkrentmeesters tevens de te verrichten tuinwerkzaamheden zijn vermeld.
Tuin begraafplaats
Het onderhoud van de begraafplaats tuin geschiedt door een gemeentelid op basis van een
vrijwilligersovereenkomst, waarin naast een vrijwilligers- / onkostenvergoeding door het college
van kerkrentmeesters tevens de te verrichten tuinwerkzaamheden zijn vermeld.
Grafdelven
Bij overlijden van op de kerkelijke begraafplaats te begraven personen wordt het graf gedolven
door één van de twee daarvoor beschikbare grafdelvers. E.e.a. geschiedt volgens voorgeschreven
regels m.b.t. afmeting en diepte en op instructie van de administrateurs van de begraafplaats.
Beide grafdelvers verrichten hun werk volgens een door het college van kerkrentmeesters
gemaakte vrijwilligersovereenkomst, waarbij een vaste vergoeding is afgesproken per gedolven
graf en per verwijderd en herplaatst grafmonument.
Beheer van kerkelijke gebouwen
De kerkelijke gebouwen betreffen het kerkgebouw (inclusief de consistorie en de toren) en het
verenigingsgebouw De Roeping. Afgezien van het schoonhouden (hiervoor reeds behandeld) kan
het beheer van de kerkelijke gebouwen worden onderverdeeld in twee zaken: Het gebruik en het
onderhoud.
Gebruik kerkgebouw
Het kerkgebouw is primair bedoeld voor de samenkomst van de gemeente tijdens de erediensten.
Verzoeken voor andere samenkomsten worden per geval besproken en al dan niet goedgekeurd
door het college van kerkrentmeesters. Inhoudelijke zaken m.b.t. het gebruik zijn geregeld in het
Gebruiksreglement Kerkgebouw.
Een veilig samenkomen als gemeente heeft voortdurend de aandacht van de kerkrentmeesters.
Daarbij worden de verschillende veiligheidsaspecten periodiek opnieuw gewogen en op hun eigen
merites beoordeeld. Daarbij valt te denken aan brandveiligheid, gezondheid, en andere
calamiteiten. De gemeente heeft een EHBO/BHV team van circa tien personen. Deze personen zijn
professioneel getraind om bijstand te verlenen bij het onwel worden van één of meer personen
tijdens de kerkdienst. De gemeente beschikt over een calamiteitenplan dat actueel wordt
gehouden, periodiek met direct betrokkenen wordt doorgesproken en geoefend. Om het jaar wordt
een ontruimingsoefening gehouden. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van technische
hulpmiddelen om veiligheidsrisico´s te beperken.
Uit oogpunt van veiligheid is het beleid om maximaal 480 personen toe te laten tijdens een
kerkdienst. Bij meer dan 480 bezoekers kan er uitgeweken worden naar De Roeping. Hier zijn de
faciliteiten aanwezig om de dienst met beeld en geluid te kunnen volgen.
Gebruik gebouw De Roeping
Het oudere gedeelte van gebouw De Roeping wordt gebruikt voor de bibliotheek, boekentafel, en
crèche (tijdens morgendiensten). Ook is hier het Kerkelijk Bureau gevestigd. Verder is een deel van
dit gedeelte van De Roeping in gebruik als opbaarruimte.
De Roeping is primair bedoeld voor de catechisaties, clubs, kringen , verenigingen,
gemeenteavonden, commissie- en kerkenraadsvergaderingen etc. Tevens kan - indien niet in
gebruik / gepland voor genoemde kerkelijke activiteiten – de kleine of grote benedenzaal in
gebruik worden gegeven voor verjaardagen of jubilea etc. van gemeenteleden. Afstemming en
bespreking hiervan geschieden via één der beheerders/beheersters. Verzoeken voor andere
samenkomsten worden per geval besproken met het college van kerkrentmeesters, dat daarover
beslist. Minimaal eens per jaar vindt een samenspreking plaats met afgevaardigden van de
belangrijkste gebruikerskringen. Inhoudelijke zaken m.b.t. het gebruik zijn geregeld in het
Gebruiksreglement De Roeping.
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Onderhoud kerkgebouw (inclusief consistorie en toren) en gebouw De Roeping
Het onderhoud van de kerkelijke gebouwen kan worden opgesplitst in klein en groot onderhoud.
Klein onderhoud betreft zaken die niet nauwkeurig te voorzien en in te schatten zijn, maar waarvan
er wel telkenjare zich een aantal voordoet. Beoordeling van het al dan niet en zo ja door wie te
verrichten klein onderhoud geschiedt in de maandelijkse vergadering van het college van
kerkrentmeesters. In de praktische uitvoering wordt het college bijgestaan door een zogeheten
commissie van beheer. De financiële gevolgen hiervan zijn beperkt en dienen dan ook op basis van
ervaringscijfers jaarlijks in één bedrag te worden begroot.
Groot onderhoud is van structurele aard en dient te geschieden volgens een daartoe door het
college van kerkrentmeesters op te stellen groot onderhoudsplan kerkelijke gebouwen, dat een
periode van tenminste 10 jaar dient te bestrijken. Jaarlijks dient aan dit groot onderhoudsplan één
jaar te worden toegevoegd, waarbij op basis van gedurende het verstreken jaar verworven nieuwe
feiten / inzichten eventuele aanpassingen in het plan worden doorgevoerd. Het opzetten en
onderhouden van een groot onderhoudsplan voor de kerk en De Roeping is één van de
beleidsvoornemens van het college van kerkrentmeesters. Voor het onderhoud is een subsidie
toegekend conform de BRIM ( besluit restauratie instandhouding monumenten). Deze subsidie
wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.
Beheer van andere gebouwen
Beheer van andere gebouwen bestaat voornamelijk uit het onderhoud van de pastorie, de
kosterswoning en het kerkplein. M.b.t. het klein onderhoud van beide woningen kan worden
verwezen naar het hiervoor gestelde bij beheer kerkelijke gebouwen. Het groot onderhoud van de
woningen gebeurt volgens een daartoe door het college van kerkrentmeesters op te stellen groot
onderhoudsplan woningen. Het opzetten en onderhouden van een groot onderhoudsplan is één van
de beleidsvoornemens van het college van kerkrentmeesters.
Beheer van de begraafplaats
De begraafplaats achter het hervormde kerkgebouw is eigendom van de Hervormde gemeente te
Wilnis en wordt beheerd door het college van kerkrentmeesters. Gemeenteleden van de Hervormde
gemeente te Wilnis, de Ontmoetingskerk te Wilnis, de Christelijke Gereformeerde Kerk te Mijdrecht
en de Gereformeerde Gemeente te Mijdrecht kunnen, indien de ruimte van de begraafplaats
daartoe de gelegenheid biedt, op de begraafplaats worden begraven.
De dagelijkse leiding van de begraafplaats berust bij de koster. Deze draagt onder andere zorg
voor de aanwijzing van een graf, zo mogelijk in samenspraak met de nabestaanden.
De baten en lasten van de begraafplaats worden apart geadministreerd. De opbrengsten van de
begraafplaats blijven gescheiden van de overige inkomsten van de kerk. Kosten voor gebruik van
de kerk en/of de Roeping worden in rekening gebracht door de kerk ten laste van de begraafplaats.
Dat laat onverlet, dat de begraafplaats een geïntegreerd onderdeel is van de inhoudelijke en
financiële verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters.
Nadere regelgeving omtrent de begraafplaats staat beschreven in het daartoe opgestelde
reglement heffing van begrafenisrechten.
Het college van kerkrentmeesters neemt zich voor te onderzoeken of uitbreiding van de
begraafplaats haalbaar is.
9.3. Financiën
In de paragraaf financiën gaat het om twee onderwerpen. Allereerst gaat het over de kosten /
bestedingen die het gevolg zijn van de hiervoor genoemde zaken van beheer. In de tweede plaats
gaat het vervolgens om de wijze waarop deze jaarlijks te verwachten kosten / bestedingen kunnen
worden betaald. Met andere woorden: hoe kunnen de jaarlijks benodigde middelen worden
verworven om een sluitende (dus financieel gezonde) begroting te verkrijgen? Conform de
landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland wordt jaarlijks een jaarrekening en
begroting opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde en goedkeuring
gevraagd voor het te voeren financiële beleid13.

De te volgen procedure inclusief bekendmaking/ter inzage legging en controle is vastgelegd in de
Plaatselijke Regeling.
13
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Kosten / bestedingen
Met uitzondering van enkele “overige kosten”, vloeien vrijwel alle jaarlijks te verwachten kosten
voort uit de in paragraaf 9.2 behandelde zaken van beheer. Op grond van de gemaakte
overeenkomsten en met inachtneming van de jaarlijkse (eventuele) aanpassingen daarin, kunnen
de kosten van de werkers en vrijwilligers vrij nauwkeurig worden begroot. Hetzelfde geldt voor de
gebouwelijke zaken, waarbij de ervaringscijfers m.b.t. klein onderhoud, alsmede de
grootonderhoudsplannen en eventueel daarin gedane aanpassingen de basis zijn voor de jaarlijkse
begroting. In aanvulling op deze twee voornaamste kostensoorten dienen dan nog enkele overige
kosten te worden begroot. Deze zijn echter relatief gering en voor een groot deel van te voren
reeds bepaald (zoals bijv. de aan hogere kerkelijke organen te betalen afdrachten.) Andere
”overige kosten” zijn o.m. toerustingsmateriaal (catechese etc.), kantoorbenodigdheden,
belastingen, verzekeringen en rentelasten.
Inkomsten / werving
Met betrekking tot de inkomsten is het college van kerkrentmeesters vrijwel geheel aangewezen op
bijdragen en giften uit de gemeente. Twee derde hiervan is afkomstig van de jaarlijkse kerkelijke
bijdragen waarvoor de gemeenteleden van 18 jaar en ouder gedurende het eerste kwartaal
persoonlijk worden benaderd. Hierbij wordt het zgn. jaarboekje overhandigd, waarin onder meer
een voorlopige jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het nieuwe jaar zijn
vermeld, alsmede een beknopte toelichting hierop.
De overige bijdragen van de gemeenteleden zijn afkomstig uit collecten tijdens de erediensten.
Deze betreffen de wekelijkse inzameling in de zondagse eredienst, en de inzameling tijdens de
huwelijksdiensten.
Ook worden er opbrengsten gegenereerd door de inzet van vrijwilligers voor de inzameling van oud
papier in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen en via een papiercontainer op het
kerkplein. Voor de opbrengst van het verjaardagfonds (zie paragraaf 5.2.) wordt jaarlijks een
concrete bestemming bepaald en bekend gemaakt.
Het restant van de inkomsten bestaat uit huur- (kosterswoning) en een zeer bescheiden bedrag
aan rente inkomsten .
9.4. Beleidsvoornemens
9a) Opzetten groot onderhoudsplan voor de kerk, De Roeping en de andere kerkelijke gebouwen.
9b) Periodiek bezien en herijken van zorg voor veiligheidsaspecten (o.a calamiteitenplan).
9c) Onderzoek uitbreiding begraafplaats.
9d) Onderzoeken anders/breder faciliteren van verkrijgbaarheid en gebruik van collectebonnen.
9e) Bewustmaking dat bij het beluisteren van de kerkdienst via internet ook aan de collecte als
onderdeel van de eredienst kan worden meegedaan, en dit op een eenvoudige manier via de site
laten plaatsvinden inclusief afspraken met de diaconie over de verdeling hiervan.
9f) Onderzoeken van het inzetten van de opbrengsten oud papierinzameling voor duurzaamheid.
9g) Volgen van de ontwikkelingen met betrekking tot veilig jeugdwerk (VOG of anderszins.)
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10. Overzicht beleidsvoornemens
3a) Aandacht (blijven) vragen voor een trouwe opkomst in de avonddiensten.
3b) Deze beleidsperiode minimaal één seizoen huwelijkscatechese aanbieden.
3c) Tijdens de komende beleidsplanperiode komt de kerkenraad tot een aparte evaluatie van de
gemeentezang. Alvorens tot definitieve besluitvorming te komen worden de uitkomsten van de
evaluatie en voorgenomen besluiten met de gemeente gedeeld. In de evaluatie worden ook de
bundels Weerklank (2016) en Op Toonhoogte (2015) betrokken.
3d) In de eredienst aandacht geven aan de uitleg van de keuze van te zingen psalmen en van
(moeilijker woorden/passages uit) de tekst van de berijming.
3e) Bezinning op betrekken kinderen bij de eredienst.
3f) Bezinning op (de invulling van) het bezinningsuur voorbereiding Heilig Avondmaal.
5a) Bezinning op de positie van twintigers/dertiger en jonge gezinnen.
5b) Komen tot concrete invulling van een ouderenbezoekteam.
6a) Stimuleren van de zendingsbetrokkenheid van de gemeente, inclusief communiceren over
missionaire evenementen voor jongeren en ouderen.
6b) Aandacht voor zending en werelddiaconaat tijdens de eredienst, in prediking en voorbede.
Bezien of minimaal één keer per jaar in de prediking aandacht kan worden geschonken aan de
missionaire en/of diaconale opdracht van onze gemeente (themadienst/leerdienst), eventueel met
aansluitend een preekbespreking of Bijbelstudie.
6c) Stimuleren van persoonlijk gebed dat ook uit onze gemeente zendingswerkers uitgezonden
zullen worden, gebed voor hen die uitgezonden zijn en aan wie we ons verbonden weten en gebed
voor broeders en zusters wereldwijd.
7a) Bezinning rondom eenzaamheid.
7b) Bezinning op de toenemende vergrijzing van de gemeente.
7c) Bezinning op toenemende hulpvraag om zorg in de eigen kerkelijke en burgerlijke gemeente.
7d) Groeiende participatie in het diaconaal platform in de Ronde Venen.
7e) Bezinning op jeugddiaconaat.
7f) Bezinning op diaconaal bewustzijn en bevorderen diaconaal handelen van de gemeente,
inclusief stimuleren/begeleiden diaconale initiatieven vanuit de gemeente.
7g) Bezinning op gerechtigheid.
7h) Bezinning op projecten (aantal, omvang, functioneren, samenhang, initiatieven uit de
gemeente)
8a) Het intergeneratieve gesprek meer plek geven in de catechese.
8b) De betrokkenheid tussen ouders en de catechese vergroten, inclusief thuisopdrachten.
8c) Verzorgen van passende toerusting voor alle leidinggevenden.
8d) Aandacht voor de jonge leden van de gemeente (bijv. mentorschap, indirect jeugdpastoraat).
8e) Evaluatie commissie gemeente opbouw (coördinatie/toerusting).
9a) Opzetten groot onderhoudsplan voor de kerk, De Roeping en de andere kerkelijke gebouwen.
9b) Periodiek bezien en herijken van zorg voor veiligheidsaspecten (o.a calamiteitenplan).
9c) Onderzoek uitbreiding begraafplaats.
9d) Onderzoeken anders/breder faciliteren van verkrijgbaarheid en gebruik van collectebonnen.
9e) Bewustmaking dat bij het beluisteren van de kerkdienst via internet ook aan de collecte als
onderdeel van de eredienst kan worden meegedaan, en dit op een eenvoudige manier via de site
laten plaatsvinden inclusief afspraken met de diaconie over de verdeling hiervan.
9f) Onderzoeken van het inzetten van de opbrengsten oud papierinzameling voor duurzaamheid.
9g) Volgen van de ontwikkelingen met betrekking tot veilig jeugdwerk (VOG of anderszins.)
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