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1. VOORWOORD
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Doornspijk voor de
periode 2020 - 2024. Het beleidsplan heeft niet het eerste of het laatste woord.
Dat heeft de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord. De bestaansreden en het
bestaansrecht van de Hervormde Gemeente Doornspijk ligt in God, Die Zijn kerk
vergadert, voedt, beschermt en onderhoudt. De gemeente is immers geen
vereniging, bedrijf of instelling, die zichzelf heeft opgericht en haar eigen koers
bepaalt. Het beleidsplan dient dan ook te worden gezien als een hulpmiddel om
het beleid te verwoorden en vorm te geven. Wanneer we letten op de
ontwikkelingen in de kerk en in de samenleving is het noodzakelijk om ons als
ambtsdragers én gemeenteleden voortdurend te bezinnen op de toekomst van de
gemeente. Wij geloven en belijden dat God de gemeente bouwt en bewaart op het
fundament Christus. Ook de toekomst is in Zijn hand. Dit ontslaat ons niet van
de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het Evangelie en van de
werkzaamheden in en rondom de gemeente.
Dit beleidsplan is een actualisering en uitbreiding van het vorige beleidsplan.
Het doel is om een visie te formuleren op de diverse aspecten en onderdelen van
het gemeente-zijn en het gemeentewerk voor de komende jaren. Het beleidsplan
helpt ons bovendien het kerkenwerk te evalueren en zo nodig bij te sturen. Ons
uitgangspunt is dat we ons bij dit alles baseren op de Heilige Schrift en wat we
uit de kerk der eeuwen en in de gereformeerde belijdenisgeschriften hebben
ontvangen. Vanuit dit vaste ijkpunt zoeken we onze weg in deze turbulente tijd.
Wij vertrouwen daarbij op de belofte van onze God, dat Hij met Zijn gemeente zal
zijn tot aan het einde der tijden.
Gezien onze bijzondere plaats als hervormde gemeente binnen de Protestantse
Kerk in Nederland is het belangrijk dat onze visie op de identiteit van de
gemeente en tal van onderwerpen die het gemeenteleven aangaan helder zijn
verwoord in een beleidsplan. Verder komt het beleidsplan de continuïteit en de
overdracht ten goede bij het toetreden van nieuwe leden tot de gemeente en bij
wisselingen binnen de kerkenraad.
Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: “Zo de HEERE het huis
niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden hieraan”. In afhankelijkheid van
Zijn onmisbare zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding
en verdere opbouw van Zijn gemeente.
Preses:
Ds. G.H. Molenaar

Vastgesteld op de kerkenraadsvergadering 23 april 2020
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Scriba:
M. van der Zwan

2. DE GEMEENTE
Visie
Als gemeente van Christus geloven wij dat, ondanks dat het menselijke geslacht
in Adam is gevallen, God Zijn kerk vergadert, voedt en onderhoudt op grond van
Zijn genadeverbond, hetwelk Hij opricht met de gelovigen en hun kinderen. De
Heilige Doop is het teken en zegel van dit verbond.
De zondagse eredienst heeft een centrale plaats. Daar gaat Gods Woord open en
vindt de verkondiging plaats, de bediening der verzoening. Daar wordt het geloof
gewerkt door de Heilige Geest door middel van de bediening van het Woord.
Tijdens de eredienst wordt de Heere geloofd en geprezen en daar hoort Hij aan
Zijn eer te komen. In het huis van God wordt het geloof gevoed en versterkt door
Woord en sacrament.
De Hervormde Gemeente te Doornspijk is een deel van de plaatselijke gestalte
van de heilige algemene christelijke kerk waarvan Christus het Hoofd is, en wij
de leden zijn. Zij is het lichaam van Christus; door de Vader en door de werking
van de Heilige Geest. Uit genade, door geloof en bekering, kunnen wij Gods heil
deelachtig worden. Indien wij dit heil verwerpen is er geen ander middel
waardoor we rechtvaardig voor God kunnen verschijnen en blijft de toorn van
God op ons. De leden van de gemeente zijn drager van het Licht en geroepen dit
naar buiten uit te dragen, een ieder op de plaats waar de Heere hem of haar
gesteld heeft en naar de door God geschonken gaven. De gemeente van Christus
ziet met verlangen uit naar Zijn wederkomst.
Roeping
De visie en missie van de kerkenraad komt op uit het geloof dat de Hervormde
Gemeente Doornspijk een gemeente van Christus is die, geroepen tot eenheid,
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten. De gemeente is
allereerst en bovenal een christelijke gemeente. Dat is principieel het
uitgangspunt. Daarom kunnen en willen wij alleen over christelijke gemeente
spreken zoals Christus haar ziet. Christus is het Hoofd van de gemeente. De
gemeente is in oorsprong, ontwikkeling en doel het eigendom van Christus en
niet het eigendom van mensen. Ze bestaat allereerst ten behoeve van haar Hoofd,
tot eer van God. Daarnaast is er de roeping tot getuigenis en dienst in deze
wereld. Het is het diepste verlangen van de kerkenraad om in vertrouwen en
gehoorzaamheid de gemeente te brengen tot en te bewaren bij haar wezen:
gemeente van Christus. Een heldere spiegel wordt ons voorgehouden in
Handelingen 2: 42-47: “En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in
de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vreze
kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.
En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;
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En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar
dat elk van node had. En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en
van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en
eenvoudigheid des harten; En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk.
En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.” Daarom staat het
Woord van God in zijn volheid centraal. De verkondiging van het Woord mag
dienen om mensen te bekeren tot het geloof in de opgestane Heere Jezus
Christus. Het is de roeping van alle leden om te leven tot eer van God, om in
woord en wandel de deugden te verkondigen van Hem, Die geroepen heeft uit de
duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Ook worden wij, vanuit de wet van de
Heere opgeroepen onze naaste lief te hebben als onszelf. Hier wordt onder andere
op diaconale wijze invulling aan gegeven. Het is een blijvende verwondering dat
Christus ook in Doornspijk door Zijn Geest en Woord zich een gemeente
vergadert, beschermt en onderhoudt.
Hervormde gemeente binnen de PKN
De Hervormde Gemeente Doornspijk behoort tot de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN). Deze kerk is in 2004 ontstaan uit de fusie van de Nederlandse
Hervormde Kerk, De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch
Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Deze kerk heeft vier soorten
gemeenten, ontstaan uit deze fusie: Hervormde Gemeenten (ontstaan uit de
Nederlandse Hervormde Kerk), gereformeerde kerken (ontstaan uit de
Gereformeerde Kerken in Nederland), lutherse gemeenten (ontstaan uit de
Evangelisch Lutherse Kerk) en protestantse gemeenten (ontstaan uit
gefedereerde gemeenten uit de Nederlands Hervormde Kerk en de
Gereformeerde Kerken in Nederland). De Hervormde Gemeente Doornspijk is
een hervormde gemeente die zich sterk verbonden weet met het gedachtegoed
van de Reformatie. Daarom staan we voor de uitleg van de Bijbel zoals die
verwoord is in de Drie Formulieren van Enigheid. De prediking is gericht op het
behoud van zondaren door het geloof in de Heere Jezus (rechtvaardigmaking) en
op het leven tot eer van God (heiliging).
Modaliteit en ligging
In praktische zin kan de Hervormde Gemeente te Doornspijk worden gerekend
tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in
Nederland. In onze plaatselijke regeling is daarbij het volgende opgenomen: “Als
kerkenraad van de Hervormde Gemeente Doornspijk weten we ons door onze
Nederlandse Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd
en waarover wij in het geweten bezwaard zijn. Wij erkennen dat wij delen in de
schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de apostel Paulus: 'indien wij
ontrouw zijn, Hij blijft getrouw' (2 Tim. 2: 13) weten wij ons echter, zelf levend
van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping
waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft. Met de kerk
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belijden wij dat 'Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn
kan' (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. Daarom
beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van
Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de
sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om
elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het
betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn,
houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. Als wij zo als gemeente - met
vreze en beven - onze plaats innemen binnen het geheel van de verenigde kerk,
verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods
hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de
inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen
die met deze belijdenis overeenstemmen. Ook al vraagt de nieuwe kerkorde om
respect en erkenning van leringen, die strijdig zijn met het gereformeerde
belijden, dan verklaren wij hierbij, dat wij dit niet zullen erkennen en
respecteren voor de vormgeving van het gemeentelijke leven.
Convenant van Alblasserdam
De Hervormde Gemeente Doornspijk weet zich verbonden met het zogeheten
Convenant van Alblasserdam. Op basis van dit convenant neemt de kerkenraad
haar plaats in, binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In overeenstemming
met de inhoud van deze verklaring zal de kerkenraad de kerk blijvend
aanspreken op Schrift en belijdenis. Hieronder volgt de letterlijke tekst van het
convenant:
“Onze hervormde gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de
Nederlandse Hervormde Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het
gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijke en
appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke
gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God,
gezaghebbend voor leer en leven. In de beide sacramenten, t.w. de viering van het
Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop belijdt en ervaart de
gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van
God. De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals
neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de
Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de
geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de
Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan
ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de Drie
Formulieren van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De grondslag van onze
gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere
ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. De kerkenraad en de
gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord
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en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar
aangesproken willen en mogen worden.
1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en
vast te houden aan de zuivere prediking van het evangelie, de zuivere bediening
van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten
naar het onfeilbare Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is,
verwerpen. Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie,
aanvaarden wij daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de
Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en
de Barmer Thesen.
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is
van Jezus Christus om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen.
Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het
Rijk Gods gedoopt te wezen.
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een
instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen
die in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Wij
vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten,
zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods
hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken
of verachten.
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de
gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen
en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en
vervuld met de Heilige Geest.
5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en
vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden.
Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom
zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van
God ontkrachten.
6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als
kandidaat tot de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die,
staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te
dienen met het evangelie van Jezus Christus.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend
overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter
geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking. Staande op deze grondslag
wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse
volk te dienen met het heilige evangelie der genade Gods.”

8

Het convenant in de praktijk
Nodiging tot het Heilig avondmaal en de roeping tot het ambt
• In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het
ambt uitsluitend uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis van het
geloof zijn gekomen en ingeschreven staan als lid van de gemeente.
• Alleen mannelijke lidmaten komen in aanmerking voor verkiezing tot een
ambt. Daarbij beroept de Hervormde Gemeente Doornspijk zich onder andere
op de volgende Bijbelgedeelten: “Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen;
want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te
zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar
eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de
Gemeente spreken” (1 Kor. 14: 34,35). “Een vrouw late zich leren in stilheid,
in alle onderdanigheid (1 Tim. 2: 11).
Levensverbintenissen
In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een
huwelijk van één man en één vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten. “En
God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat
zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels,
en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op
de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God
schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide
tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en
onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het
gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!” (Genesis 1:
26-28). “Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen
zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij. Want als de HEERE
God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels
gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo
als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam
genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het
gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem
over ware. Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij
sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. En
de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw,
en Hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn
benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den
man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn
vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. En zij waren beiden naakt,
Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet” (Genesis 2 :18-25). “Daarom
heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen
hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En
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insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit
geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid
bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in
zichzelven ontvangende” (Romeinen 1:26,27).
Gehoorzaamheid aan het Woord van God
Omdat wij ons schuldig weten onze gave 'ten nutte’ –en ter zaligheid der andere
lidmaten – gewillig – en met vreugde aan te wenden' (antwoord 55 van de
Heidelbergse Catechismus) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om in
overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de
weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.
Gebonden aan de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie
De Hervormde Gemeente Doornspijk weet zich uitsluitend gebonden aan de
belijdenisgeschriften van de Gereformeerde traditie, zoals deze in artikel I-4 van
de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (en voordien in artikel X-2
van de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk) zijn genoemd. Op grond
hiervan geeft de kerkenraad leiding aan het leven en werken van onze gemeente.
Verbonden een aanspreekbaar
Van allen die leiding geven aan activiteiten of deel uitmaken van commissies
binnen de gemeente, wordt verwacht dat zij bovenstaande in woord en daad
uitdragen.
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Samenstelling van de gemeente op 31 december 2019
Totaal aantal leden
Totaal aantal meelevende leden
Totaal aantal niet-meelevende leden
Aantal meelevende pastorale eenheden
Aantal niet-meelevende pastorale eenheden

: 778
: 554
: 224
: 224
: 141

Aantal meelevende leden per leeftijdscategorie / per wijk

0-12 jaar
12-18 jaar
18-25 jaar
25-50 jaar
50-75 jaar
> 75 jaar
Totaal

Wijk 1
23
4
10
36
33
9
115

Wijk 2
28
20
34
65
33
9
189

Wijk 3
30
9
13
51
28
5
136

Wijk 4
18
8
17
27
35
9
114

Totaal
99
18%
41
7%
74
14%
179 32%
129 23%
32
6%
554

Wijkindeling
Wijk 1
• bebouwde kom Doornspijk
• alle adressen ten noorden van de Veldweg en ten noordwesten van de Oude
Kerkweg
• Oude Kerkweg (even nummers)
Wijk 2
• Hoge Enk, ’t Harde en Elburg
• buitengebied ten noorden en oosten van bebouwde kom Doornspijk
• zuidgrens met wijk 3 ligt bij Haerderweg
Wijk 3:
• Hulshorst, Nunspeet
• buitgebied west: alle adressen ten zuiden van Horsterweg
• buitengebied oost: grens met wijk 2 ligt bij Haerderweg
Wijk 4
• bebouwde kom Doornspijk
• alle adressen ten zuiden van de Veldweg en ten oosten van de Oude Kerkweg
• Oude Kerkweg (oneven nummers)
• enkele adressen in Hoge Enk
• Nieuweweg en Horsterweg
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Plaatselijke regeling
In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse
plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de
kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het
begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. De kerkenraad heeft in een plaatselijke
regeling ten behoeve van het leven werken van de Hervormde Doornspijk
vastgesteld. In de plaatselijke regeling zijn onder andere de samenstelling van de
kerkenraad en de verkiezing van ambtsdragers vastgelegd.
Vormen van lidmaatschap en stemrecht
De Hervormde Gemeente Doornspijk kent meelevende en niet-meelevende leden.
Deze zijn als zodanig geregistreerd in het Leden Registratiesysteem van de
Protestantse Kerk in Nederland (LRP). De meelevende en niet-meelevende leden
kunnen doopleden, belijdende leden en ongedoopte leden zijn. Alleen belijdende
leden van de gemeente hebben stemrecht.
Lid worden van de gemeente
De eerste stap is een gemotiveerd verzoek aan de scriba of door middel van het
aanvragen van een gesprek. Na een kennismakingsgesprek waarbij in elk geval
de wijkouderling aanwezig is, zorgt de kerkenraad na instemming voor de
inschrijving.
Verhuizing
Als iemand verhuist wordt diegene automatisch lid van de hervormde gemeente
binnen de Protestantse Kerk in zijn nieuwe woonplaats. Bij de overschrijving van
de burgerlijke gemeente gaat er namelijk een signaal naar de kerkelijke
ledenadministratie die er voor zorgt dat de gegevens bij de nieuwe kerkelijke
gemeente bekend zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf actief de verhuizing
door te geven aan de oude en de nieuwe kerkelijke gemeente.
Uitschrijven
Omdat het lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland via de
kerkelijke gemeente verloopt, moet diegene zich uitschrijven bij de gemeente van
de Protestantse Kerk waar hij/zij ingeschreven staat. Dit kan door een
ondertekende brief aan de kerkenraad te schrijven.
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3. DE EREDIENST
In gehoorzaamheid aan de Schrift komt de gemeente op de eerste dag van de
week samen, zoals de apostel Paulus als opdracht heeft gegeven aan de gemeente
van Jeruzalem. “En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk
sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer,
als gij ziet dat de dag nadert” (Hebreeën 10: 25). Tijdens de eredienst komt de
gemeente bijeen onder de verkondiging van het Evangelie, de bediening der
verzoening en om onderwezen te worden in het Woord. Maar ook om de Heere
God te loven en te prijzen, Hem te aanbidden, schuld te belijden, te danken voor
alle zegeningen en om voorbede te doen voor de noden van de gemeente en de
wereld. In de erediensten gaan alleen mannelijke, daartoe bevoegde, voorgangers
voor met een Gereformeerde Bond signatuur. Indien door onverwachte
omstandigheden de eigen predikant of gastpredikant niet kan voorgaan, leest de
ouderling van dienst een preek. De prediking valt onder de verantwoordelijkheid
van de kerkenraad. Dit wordt zichtbaar uitgedrukt door de handdruk van de
ouderling van dienst.
Liturgie
Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de
werkplaats van de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken
door middel van Zijn Woord. Daarbij past een eerbiedige houding, die mede tot
uiting komt in de liturgie (orde van dienst). In de Hervormde Gemeente
Doornspijk is de liturgie klassiek-gereformeerd. Voorafgaand en na afloop van de
dienst vindt in de consistorie het ambtelijk gebed c.q. dankgebed plaats door de
dienstdoende ouderling. De orde van de dienst tijdens de reguliere erediensten
ziet er als volgt uit: de dienst begint met het zingen van een psalm 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 ochtenddiensten- de
dienst van schulderkenning, verootmoediging en vergeving. Daartoe worden de
Tien Geboden en de samenvatting daarvan 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. Met als doel tot Christus te
vluchten die de Wet volkomen gehouden heeft. 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 de
middagdiensten 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 gebeden 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
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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.
Bediening der verzoening
De verkondiging (of prediking) van het Evangelie is het hart van de eredienst. De
verkondiging is het door de Heere Zelf geschonken middel om Zijn heil te
proclameren. De verkondiging is ‘de bediening der verzoening’ waarin en
waardoor de Heere zondaren roept en brengt tot geloof. De verkondiging:
• vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord
van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest;
• dient in overeenstemming te zijn met het belijden van de kerk, zoals verwoord
is in de belijdenisgeschriften van onze kerk, te weten: de apostolische
geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van
Athanasius, de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis
en de Dordtse Leerregels;
• dient te ontvouwen het wezen en het werk van de drieënige God: Vader, Zoon
en Heilige Geest. Daarbij worden twee wegen genoemd: de weg tot de
zaligheid wordt gepredikt en aangeprezen, van de weg naar het verderf wordt
in alle ernst vermaand zich daarvan te bekeren. Zodoende is de prediking de
bediening van de sleutels van het hemelrijk. Daarbij wordt de prediking
gekenmerkt door de drieslag ‘ellende - verlossing - dankbaarheid’.
Vanuit een grondige exegese (uitleg vanuit de grondtalen) vindt een pastorale en
praktische toespitsing plaats naar het hart en leven van gemeenteleden. Het
geheel van de gemeente, zowel naar leeftijd als naar leefomstandigheden, wordt
hierbij in het oog gehouden.
Leerdiensten
Tijdens de middagdiensten staat met grote regelmaat het leerelement centraal in
de verkondiging (leerdiensten). Dit betekent dat de eigen predikant (in vacante
perioden: de pastoraal medewerker, consulent of gastpredikant) lijnen vanuit de
Belijdenisgeschriften trekt naar onze tijd. Daarbij toetst de belijdenis de
tijdgeest, accentueert de belijdenis de roeping van de kerk en is de belijdenis een
leidraad voor de geloofsbeleving. De gemeente heeft het nodig de vraagstukken
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van deze tijd te zien in het licht van wat de kerk alle eeuwen door beleden heeft.
De leerdienst gaat niet buiten de Bijbel om. Leerdiensten zijn bedoeld om de
diepte en de samenhang van de Bijbel te leren zien.
Zondagse erediensten
Op zondag komt de gemeente tweemaal bijeen. De morgendienst begint om 9.00
uur. De middagdienst begint om 13.15 uur. Als het Heilig Avondmaal bediend
wordt vangt de morgendienst om 8.45 uur aan. Bij doopdiensten, (her)bevestiging
van ambtsdragers en diensten waarin belijdenis van het geloof wordt afgelegd
begint de middagdienst om 13.00 uur.
Erediensten op (kerkelijke) feestdagen
• Goede Vrijdag, één dienst, aanvang 09.00 uur
• Tweede Paasdag, één dienst, aanvang 08.45 uur
• Hemelvaartsdag, één dienst, aanvang 08.45 uur, ontmoeting na afloop van de
dienst
• Tweede Pinksterdag, één dienst, aanvang 08.45 uur
• Op Eerste Kerstdag worden twee diensten belegd op de reguliere kerktijden
• Indien Tweede Kerstdag niet op een zondag valt wordt er één dienst gehouden
om 09.00 uur
• Indien Oudejaarsdag niet op een zondag valt, wordt er één dienst gehouden
om 16.00 uur. Tijdens deze dienst worden de overleden gemeenteleden
herdacht.
Huwelijksdiensten
De dienst van bevestiging en zegening van het huwelijk vindt plaats in een
eredienst in het midden van de gemeente. Zij die hun huwelijk kerkelijk willen
laten bevestigen dienen contact op te nemen met de predikant, en in de
vacaturetijd met de wijk-ouderling. Bij de aanvraag van de huwelijksdienst kan
gebruik gemaakt worden van het trouwprotocol, dat als bijlage 1 is toegevoegd
aan dit beleidsplan.
Op grond van Gods Woord wordt door de Hervormde Gemeente Doornspijk alleen
het huwelijk tussen één man en één vrouw als inzetting van God beleden en
erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd of (in)gezegend
worden. De kerkenraad verleent geen medewerking aan huwelijksinzegeningen
van personen die geen band hebben of willen krijgen met onze plaatselijke
gemeente.
Rouwdiensten
Op verzoek van de familie kan er een rouwdienst gehouden worden, voorafgaand
aan de begrafenis. Hoewel geen ambtelijke erediensten in de volle zin van het
woord, worden rouwdiensten wel als zodanig behandeld. (prediking centraal,
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ambten indien mogelijk vertegenwoordigd) terwijl de eigen predikant de leiding
van de dienst heeft. Voor het aanvragen van een rouwdienst dient gebruik te
worden gemaakt van het rouwprotocol dat als bijlage 2 is toegevoegd aan dit
beleidsplan.
Bijzondere diensten en themadiensten
Bid- en dankdagdiensten
Rond de bid- en dankdagen voor gewas en arbeid worden twee diensten
gehouden, één op de dinsdagavond voorafgaand aan de officiele Bid- en
Dankdagen voor gewas en arbeid (aanvang 19.30 uur) en één op de woensdag
(aanvang 14.00 uur). In de prediking en voorbede en dankzegging wordt aan de
hand van een preekschets van één van de Doornspijker predikanten concreet
ingegaan op zaken omtrent gewas en arbeid. We bidden en danken de Heere die
de Bewaarder en Onderhouder is van alles wat leeft en bloeit. Tijdens de dienst
op woensdagmiddag is er speciale aandacht voor de kinderen van de gemeente en
staat het thema dat wordt aangereikt door het Hervormd Jeugdwerk of de
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond centraal.
Openbare belijdenis van het geloof
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in
het midden van de gemeente tijdens een eredienst, doorgaans op Palmzondag.
Deze belijdenis is een met mond en hart uitspreken van:
• de overgave met heel het hart aan de Drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige
Geest;
• de aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de
HEERE te dienen;
• de belofte om trouw te zijn in het lezen van Gods Woord en het 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 hun openbare belijdenis van het geloof. Tevens houdt de openbare
belijdenis in: een be-amen van de Heilige Schrift als het Woord van God,
instemmen met de belijdenis van de kerk, een toegang krijgen tot het sacrament
van het Heilig Avondmaal en het uitspreken van de belofte om mee te werken
aan de opbouw van de gemeente. Na afloop van de dienst is er voor in de kerk
gelegenheid voor de gemeenteleden om de nieuwe lidmaten te feliciteren en Gods
zegen toe te wensen.
Om belijdenis van het geloof te kunnen afleggen is naast het trouw kerkelijk
meeleven met de gemeente het volgen van belijdeniscatechese noodzakelijk.
Tijdens deze catechese wordt er onderwezen in Gods Woord en de geloofsleer. De
belijdeniscatechese dient trouw bezocht te worden. De catechisatielessen worden
verzorgd door de predikant of indien dit niet mogelijk is door een daartoe bevoegd
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catecheet. In de week voorafgaand aan de openbare belijdenis wordt er een
aannemingsavond gehouden, waar een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig
is. In dit gesprek wordt nagegaan of er in hoofd en hart voldoende kennis
aanwezig is, om tot het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof over te
gaan. Tevens wordt de toegang tot het Heilig Avondmaal aan de orde gesteld.
Vóór de aannemingsavond hebben de belijdeniscatechisanten een persoonlijk
gesprek met de predikant.
(Her)bevestiging van ambtsdragers
Nadat een ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken het ambt (opnieuw)
heeft aanvaard, wordt hij (her)bevestigd in het ambt voor een periode van vier
jaar. Deze dienst vindt plaats tijdens de middag van de tweede zondag van het
jaar.
Startzondag
Op de zogeheten startzondag in september wordt in de middagdienst aandacht
geschonken aan en in het bijzonder voorbede gedaan voor het ‘winterwerk’.
Israëlzondag
Op de eerste zondag in oktober wordt door middel van een thematische preek op
een bijzondere manier uiting gegeven aan de roeping tot onopgeefbare
verbondenheid met Israël.
Reformatieherdenking
Tijdens de zondag op of na 31 oktober wordt in de prediking aandacht
geschonken aan de hervorming. Voorafgaand aan deze dienst worden enkele
coupletten van “Een vaste burcht” gezongen.
Specifieke themadiensten
In het kader van ‘Doornspijk Pakt Aan!’, een uitvloeisel van het project
‘Zorgmijding’ van de gemeente Elburg, kunnen jaarlijks enkele specifieke
themadiensten gehouden worden, die zijn afgestemd met de vijf kerkelijke
gemeenten in Doornspijk.
Kinderen in de eredienst
De Bijbel leert ons dat kinderen een belangrijke plaats hebben binnen de
gemeente. De discipelen vonden het maar niets dat er ouders waren die hun
kinderen bij Jezus brachten. Maar Jezus zei: “Laat af van de kinderkens, en
verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der
hemelen. En als Hij hun de handen opgelegd had, vertrok Hij van daar”
(Mattheus 19: 14 en 15). Kinderen horen er dan ook helemaal bij in de eredienst.
Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd betrokken worden bij de
eredienst. De kerkenraad stimuleert ouders om hun kinderen al op jonge leeftijd
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mee te nemen naar de kerk en daar niet te lang mee te wachten. Het doel is om
de kinderen van de gemeente al op jonge leeftijd vertrouwd te laten worden met
de (inhoud en structuur van de) zondagse eredienst. De kerkenraad faciliteert de
meeschrijfboekjes zodat kinderen mee kunnen schrijven of de preek mee kunnen
tekenen als ze nog niet geheel taalvaardig zijn. Om kinderen verder bij de
eredienst te betrekken dient de verkondiging duidelijk en eenvoudig te zijn,
zonder te vervallen in oppervlakkigheid. Twee keer per jaar vinden op bid- en
dankdag erediensten plaats met speciale aandacht voor de kinderen.
Kinderoppas tijdens de eredienst
Tijdens de erediensten is er, met uitzondering van avonddiensten, kinderoppas
voor de kleine kinderen van de gemeente. Als er gelegenheid voor is wordt er door
de oppas uit de kinderbijbel voorgelezen.
Voorbereiding op de eredienst
Een goede voorbereiding op de erediensten is van groot belang. Gemeenteleden
kunnen aan de hand van de liturgie, die in de regel al op vrijdagavond op de
website staat, zich op zaterdagavond of zondagmorgen voorbereiden op de
zondagse erediensten. Dit kan ook laagdrempelig plaatsvinden door tijdens het
gebed bij de ochtendmaaltijd te bidden voor de voorganger en alvast het gedeelte
te lezen waarover de preek zal gaan. Ook na de dienst is het belangrijk om met
elkaar door te spreken over de verkondiging.
Ontmoeting na de eredienst
De gemeente heeft na afloop van de nieuwjaarsdienst gelegenheid elkaar een
gezegend nieuwjaar te wensen. Ook na de dienst op Hemelvaartsdag is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten in kerkelijk gebouw Pro Rege. De
kerkenraad gaat de mogelijkheden onderzoeken om deze onderlinge
contactmomenten uit te breiden.
Welkom in de eredienst
Het is belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in de dienst en dat gasten zich
gezien weten. Daarom worden bij de ingangen van de kerk alle bezoekers welkom
geheten en wordt het kerkblad overhandigd.
Beluisteren erediensten
De erediensten worden uitgezonden via de kerkradio. Ook zijn de diensten live en
achteraf te volgen via de website hervormddoornspijk.nl en kerkdienstgemist.nl
Bijbelvertaling
Tijdens de erediensten wordt gebruik gemaakt van de Statenvertaling. Deze
vertaling wordt zeer gewaardeerd, omdat deze vertaling getrouw weergeeft wat
er in de grondtaal staat. Dat neemt niet weg dat de kerkenraad ook positief staat
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ten opzichte van de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is tot stand
gekomen door het werk van een stichting die in het leven is geroepen door de
Gereformeerde Bond. Binnen gemeentes die zich rekenen tot de Gereformeerde
Bond, maar ook breder in de gereformeerde gezindte, was behoefte aan een Bijbel
in meer hedendaags Nederlands. Men wilde vasthouden aan de Statenvertaling
als uitgangspunt en aan de principes van de Statenvertaling. Daarom werd
gekozen voor een herziening van de Statenvertaling. Dat houdt in dat steeds ook
de grondtekst bekeken werd wanneer een nieuwe tekst werd vastgesteld.
De Herziene Statenvertaling wordt gebruikt in het kring- en jeugdwerk en
tijdens de catechese. Ook tijdens de huisbezoeken kan gebruik gemaakt worden
van de Herziene Statenvertaling.
Formulieren
Bij de diensten worden met het oog op de begrijpelijkheid de hertaalde
formulieren gebruikt. Om het meelezen van de formulieren tijdens de dienst te
stimuleren, worden deze afgedrukt in het kerkblad.
Psalmberijming en gemeentezang
Samenzang is een belangrijk onderdeel van de eredienst. De heilige God ‘troont
op de lofzangen van Israël’ (Psalm 22:4). Al zingende wordt Hij gediend. In een
lofpsalm, om Hem te eren en te prijzen. Maar ook in een psalm in de vorm van
een gebed. Al zingende bidden en danken we. Staande in de traditie van de
Reformatie hechten we er aan in onze diensten de psalmen te zingen. De psalmen
bevatten een enorme rijkdom: naast de zonde en schuld wordt ook de genade
verwoord in de psalmen. De liederen van het volk Israël vertolken alle hoogte- en
dieptepunten die er in het leven met God kunnen zijn. Door de psalmen te zingen
weten we ons bovendien verbonden met Israël en met velen voor ons die de God
van Israël als hun Heere hebben beleden. Voor alle erediensten maakt de
gemeente gebruik van de berijming uit 1773. Deze psalmberijming, aangevuld
met twaalf zogeheten enige gezangen is bij veel gemeenteleden bekend en ook
geliefd omdat daarin het geloof wordt ervaren. Vele teksten worden uit het hoofd
gekend. Dat neemt niet weg dat sommige tekstgedeelten van deze berijming
onduidelijk of zelfs onbegrijpelijk zijn geworden. De reden is dat woorden en
zinswendingen in onbruik zijn geraakt of van betekenis zijn veranderd. Om de
nieuwe generatie ook vertrouwd te laten blijven met de psalmen is het belangrijk
dat de berijmde psalmen worden uitgelegd zodat deze beter worden begrepen en
beleefd.
De kerkenraad wil de komende jaren de praktijk voortzetten om tijdens de
voorzang van de morgendiensten nagenoeg het gehele psalmboek door te zingen.
Daarnaast is er het voornemen om met regelmaat onbekende psalmwijzen ‘aan te
leren’ tijdens de middagdiensten. Dan kunnen meerdere coupletten gezongen
worden en wordt de gemeente beter voorbereid als tijdens de inzameling van de
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gaven de organist één of enkele bewerkingen van de betreffende leerpsalm
vertolkt. In alle erediensten worden de psalmen iso-ritmisch gezongen.
Geestelijke liederen
Voor de aanvang van de morgendienst op de Eerste Kerst-, Eerste Paas-,
Hemelvaarts- en Eerste Pinksterdag en voorafgaand aan de themadiensten op
bid- en dankdagen worden geestelijke liederen gezongen. Voorafgaand aan de
morgendienst op of na koningsdag zingen we in verbondenheid met het
koningshuis enkele coupletten van het Wilhelmus. Voorafgaand aan de dienst
waarop de Reformatie herdacht wordt zingen we enkele coupletten van “Een
vaste burcht”.
Verder is er volop ruimte voor het zingen van geestelijke liederen tijdens het
zanguur dat met uitzondering van de zomermaanden op de laatste zondag van de
maand plaatsvindt. Tijdens de kerstzangdienst op Kerstavond worden
voornamelijk Kerstliederen gezongen.
Decorum
Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende
kleding en een verzorgd uiterlijk. Gemeenteleden worden geacht hierover vooraf
na te denken in het licht van Gods Woord. Dit geldt in het bijzonder voor het
deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal, voor de doopouders tijdens
de doopdienst en voor belijdeniscatechisanten in de dienst waar zij belijdenis van
het geloof afleggen.
De kerkenraad staat na een grondige bestudering van 1 Korinthe 11: 7-16 op het
standpunt dat het dragen van een hoofddeksel door vrouwen tijdens de eredienst
een Bijbelse notie is met een diepe symboliek. In genoemd Bijbelgedeelte wordt
de scheppingsorde beschreven waarin Christus het hoofd van de man is en de
man het hoofd van de vrouw. Deze orde komt onder andere tot uiting in de
hoofdbedekking. De kerkenraad hecht er aan de Bijbelse lijn te volgen.
Tijdens de erediensten staat de kerkenraad bij ambtelijke gebeden. De
kerkenraad is uniform gekleed met een zwart pak en stropdas met wit-, grijs of
zwart-tinten. Ook tijdens de reguliere huisbezoeken dragen leden van de
kerkenraad een zwart pak.
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Aandachtspunten en beleidsvoornemens
• Gemeenteleden worden in de prediking en tijdens de catechese,
kringwerkavonden en huisbezoeken actief gestimuleerd om beide zondagse
erediensten bij te wonen.
• Gezinnen met jonge kinderen worden gestimuleerd om gebruik te maken van
de kinderoppas, zodat zij meer mogelijkheden hebben om de erediensten bij te
wonen.
• Gemeenteleden worden gestimuleerd om tijdens de dienst het Schriftgedeelte
mee te lezen. Ook worden kinderen gestimuleerd om van jongs af aan zelf een
Bijbel en een Psalmboek te hebben. Dat stimuleert hen om mee te doen.
• De kerkenraad stelt voor om als gemeente de Psalmen in de volle breedte te
gaan leren en zingen. Tijdens de morgendienst ‘zingen we het hele Psalmboek
door’, met uitzondering van onbekende wijzen. Tijdens de middagdienst geeft
de predikant met regelmaat een onbekende Psalm op. Op deze wijze worden
de Psalmen in de volle breedte gezongen.
• De kerkenraad gaat de mogelijkheden onderzoeken of het praktisch mogelijk
om de onderlinge contactmomenten uit te breiden.
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4. SACRAMENTEN
De Heilige Doop
Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn zaad,
waarin na Pinksteren ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt de Heilige Doop
bediend aan de jonge kinderen van de gemeente, zoals voorheen de besnijdenis
plaatsvond. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op
volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De Heilige Doop is
een teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed en de Geest
van Jezus Christus. De Heilige Doop is ook een belijdenis van de ouders die hun
kind(eren) ten doop houden, en sluit in die zin aan bij de openbare
geloofsbelijdenis. De kerkenraad heeft als beleid dat ouders, die nog geen
belijdenis van het geloof hebben afgelegd, voorafgaand aan het laten dopen van
de kinderen worden gestimuleerd om belijdenis te doen. Indien het daarvan niet
gekomen is wordt van ouders verwacht dat zij bij de eerstvolgende mogelijkheid
zich aanmelden voor de belijdeniscatechese.
In de week voorafgaande aan de Heilige Doop wordt in de consistorie een
doopzitting gehouden met beide ouders of voogd(en). Hierbij is de predikant en de
wijkouderling aanwezig. Tijdens deze doopzitting worden de ouders, mede aan de
hand van het boek van ds. G. Boer, onderwezen in de betekenis en uitwerking
van het sacrament van de Heilige Doop.
Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of
levenswandel van de doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken
worden. Indien de kerkenraad dit nodig acht wordt dit gezin extra te bezocht.
Telkens zal benadrukt worden dat de kerkenraad de doopbediening ziet als Gods
bevel in de weg van een christelijke levenswandel en opvoeding. Daar hoort een
trouwe kerkgang van de ouders bij. Als er geen bekering plaatsvindt, kan de doop
worden uitgesteld. Indien er sprake is van een tuchtmaatregel kan er geen
gebruik worden gemaakt van de sacramenten.
De kerkenraad is op Bijbelse gronden voorstander van de kinderdoop. Als er
mensen zijn bij wie de kinderdoop door hun ouders is onthouden, is het mogelijk
dat deze personen na het afleggen van geloofsbelijdenis toch de Heilige Doop
bediend krijgen. In voorkomende gevallen zal de Heilige Doop na het afleggen
van de geloofsbelijdenis, aan volwassenen worden bediend. Hiervan kan alleen
sprake zijn als de kerkenraad overtuigd is van de belijdenis en wandel van
desbetreffende dopeling. De doop uitstellen tot de volwassenheid en overdopen is
niet Bijbels (Rom. 6 en Efeze 4:3-6) en daarom niet uitvoerbaar binnen de
Hervormde Gemeente van Doornspijk. In geval van overdoop is er zonder
voorafgaande schuldbelijdenis geen toegang tot het Heilig Avondmaal en tot
functies in de gemeente. Per geval zal door de kerkenraad bekeken worden of er
gezien de veranderde levenswandel uitzonderingen kunnen worden gemaakt.
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Het Heilig Avondmaal
Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere
sacrament in de christelijke kerk. De Heilige Doop is een teken en zegel van de
inlijving door de Vader in de gemeente als Zijn huisgezin. Het Heilig Avondmaal
is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de Vader van hen die
Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen. Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd
en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd. De
kerkenraad laat toe tot het Heilig Avondmaal hen die belijdenis van het geloof
hebben afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht van toepassing zijn.
Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd. Deze
diensten worden in overleg met de Hersteld Hervormde gemeente te Doornspijk
gepland om zo elkaar tot dienst te kunnen zijn met betrekking tot het klaarzetten
en opruimen van de tafel. De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig
Avondmaal wordt, indien mogelijk in de morgendienst, voorbereiding gehouden
op het sacrament, waarbij het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier
wordt gelezen. In de voorbereidingsweek wordt er censura morum gehouden,
waarbij twee kerkenraadsleden aanwezig zijn. De bedoeling van censura morum
is om toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan
worden. Daartoe kunnen eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend
zijn of gemeld worden, worden behandeld door pastorale zorg en/of vermaning.
Belijdende lidmaten die niet tot onze gemeente behoren (gasten) en het
voornemen hebben aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, kunnen daartoe een
verzoek indienen bij de kerkenraad. Zij dienen wel duidelijk te maken dat ze niet
in hun eigen gemeente onder kerkelijke tucht staan.
Op de zaterdagavond voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal
wordt een bezinningsuur gehouden in de kerk. In de middagdienst van de
Avondmaalszondag wordt een dienst van dankzegging en nabetrachting
gehouden. Mensen die voor de eerste keer in onze gemeente aan het Heilig
Avondmaal deelnemen worden benaderd door de wijkouderling waarbij ze het
aanbod krijgen om, indien gewenst, hierover na te spreken. Uiteraard is dit
gesprek pastoraal van aard.
Aandachtspunten en beleidsvoornemens
• Naast onderricht in de leerdiensten wordt ook tijdens de huisbezoeken en
catechese aandacht geschonken aan het sacrament van de Heilige Doop. Het
is belangrijk dat jongeren en ouderen blijvend gewezen worden op de
belangrijke en rijke inhoud van de doop.
• Tijdens de huisbezoeken wordt gesproken over de wijze waarop
gemeenteleden het Heilig Avondmaal beleven, dan wel over de verhinderingen
die er bij hen kunnen zijn om deel te nemen aan dit sacrament.
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5. HET HUWELIJK
Het huwelijk is een inzetting van God. Uit de eerste hoofdstukken van de Bijbel
worden drie dingen duidelijk over de relatie tussen man en vrouw in het
huwelijk:
• Het huwelijk is exclusief, dus met geen andere relatie op één lijn te stellen of
daardoor te vervangen.
• Het huwelijksverbond is levensomvattend: “totdat de dood ons scheidt”.
• De huwelijksrelatie is een ‘totaalrelatie’, omdat man en vrouw, door oprechte
liefde verbonden elkaar zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en
bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren.
De definitie van het huwelijk is echter sterk veranderd in de afgelopen jaren.
Waar het huwelijk vele eeuwen gold als een exclusieve verbintenis tussen één
man en één vrouw, zien we in onze tijd dat deze definitie is opgerekt. Het
burgerlijke homohuwelijk is in Nederland en in steeds meer andere (Europese)
landen geaccepteerd. Ook binnen de Protestantse Kerk in Nederland is dit het
geval. Al voor de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004
sprak de zogeheten triosynode uit dat gemeenten elk zelf kunnen besluiten of zij
naast de – voor alle gemeenten geldende – inzegening van het huwelijk tussen
man en vrouw ook de zegening van andere levensverbintenissen van twee
personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht mogelijk
maken. In 2018 sprake de Generale Synode van de Protestantse Kerk in
Nederland uit dat de kerkorde in de bepalingen 5.3 en 5.4 waar het gaat over het
huwelijk géén waardeoordeel geeft “over de seksuele geaardheid van haar leden
noch over hun persoonlijke keuzes als het gaat om het huwelijk of andere
levensverbintenissen” en “dat ook andere levensverbintenissen van twee
personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen
worden gezegend”. Deze besluiten zijn naar onze mening strijdig met Gods Woord
en daarom willen en kunnen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen. In
de Bijbel lezen we dat God de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen
om als man en vrouw met elkaar samen te leven. We zijn daarom de overtuiging
toegedaan dat een homoseksuele of een lesbische relatie ingaat tegen de
bedoeling van de Schepper.
Huwelijk, samenwonen en echtscheiding
De kerkenraad vindt het belangrijk om duidelijk te stellen dat in onze gemeente
niemand afgewezen wordt op grond van zijn of haar geaardheid of gevoelens. Met
een beroep op de Bijbel kan de kerkenraad echter niet anders dan het monogame
huwelijk van man en vrouw als een inzetting van God, de enige door God gewilde
samenlevingsvorm, goedkeuren. Andere levensverbintenissen kunnen binnen de
gemeente niet bevestigd of (in)gezegend worden. Wij aanvaarden de homofiele
medemens zoals hij of zij is, inclusief zijn of haar gevoelens. Tegelijkertijd moeten
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wij op grond van de Bijbel de homoseksuele levenswijze afwijzen, omdat deze in
strijd is met de scheppingsorde en ingaat tegen Gods bedoeling. Er zal een
pastoraal evenwicht moeten zijn tussen enerzijds de aanvaarding van de
homoseksuele medemens en anderzijds de afwijzing van de praktiserende
homoseksuele leefwijze.
De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die aanvraag tot
huwelijksbevestiging en inzegening indienen, omdat alleen een leven in Gods
wegen Zijn zegen zal kunnen delen. Mede hierom kan een huwelijk tussen hen,
die tevoren reeds ongehuwd samenleefden, alleen bevestigd en gezegend worden
na schuldbelijdenis voor de kerkenraad en na een daadwerkelijke verandering
van hun levenswijze.
Echtscheiding is op grond van Gods Woord niet toegestaan. Zowel bij een
dreigende scheiding als bij de wens tot hertrouw, zal de kerkenraad hierover op
Bijbels-pastorale wijze met de betrokkenen in gesprek treden. Daarbij laat de
kerkenraad zich leiden door onder andere de volgende aanwijzingen in de Schrift:
• Hetgeen God samengevoegd heeft scheide de mens niet. (Mattheus 19:6)
• Doch den getrouwden gebied niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van den
man niet scheide; En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met
den man verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate. (1 Korinthe 7: 11,12)
• Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een
andere trouwt, die doet overspel; en die de verlatene trouwt, doet ook
overspel. (Mattheus 19:9)
Huwelijksbevestiging
De dienst van bevestiging en zegening van het huwelijk vindt plaats in een
eredienst in het midden van de gemeente. Dat betekent dat tijdens de dienst
uitsluitend Psalmen worden gezongen. Voorafgaand of na afloop van de dienst is
het mogelijk om een geestelijk lied te zingen. Tijdens de dienst wordt
gebruikgemaakt van het klassieke of het hertaalde huwelijksformulier uit de
gereformeerde traditie. De wijkouderling overhandigt het bruidspaar de
zogenaamde trouwbijbel in Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling. De
huwelijksdienst wordt door de eigen predikant geleid. In vacante perioden
benadert de kerkenraad in overleg met het bruidspaar een predikant. Op verzoek
kan een bevoegd familielid van het bruidspaar de huwelijksdienst leiden. Deze
predikant moet dan wel van Gereformeerde Bond signatuur zijn.
Voor het aanvragen van een huwelijksdienst dient gebruik te worden gemaakt
van het trouwprotocol dat als bijlage 1 is toegevoegd aan dit beleidsplan.
Huwelijkscatechese
Ter voorbereiding op het huwelijk vindt er een huwelijkscatechese plaats waarbij
de predikant in een tweetal avonden diverse aspecten van het christelijke
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huwelijkse leven bespreekt. Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een
huwelijksgesprek tussen de predikant en het aanstaande bruidspaar. In dit
gesprek worden onder andere het huwelijksformulier en de orde van de
huwelijksdienst besproken.
Huwelijkspastoraat
De vraag naar pastoraat rond het huwelijk neemt toe, zowel in intensiteit als in
verscheidenheid. Veel vragen komen samen op dit gebied. Huwelijkspastoraat
vereist daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt vooral wanneer
blijkt dat er binnen een huwelijk relatieproblemen zijn ontstaan tussen man en
vrouw of tussen ouders en kinderen.
Aandachtspunten en beleidsvoornemens
• De kerkenraad vindt het belangrijk dat er in prediking, pastoraat en
catechese regelmatig aandacht geschonken wordt aan het huwelijk. Daarbij
moet niet voorbij worden gegaan aan onderwerpen als samenwonen,
echtscheiding, hertrouwen na echtscheiding, kinderloosheid en homofiele
geaardheid.
• De kerkenraad gaat na of er behoefte is en mogelijkheden zijn voor een tweede
vorm van huwelijkscatechese, namelijk voor echtparen die al langere tijd
getrouwd zijn.
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6. PASTORAAT
De gemeente is het lichaam van Christus waarbij ieder lid de ander nodig heeft. In
het pastoraat komt tot uiting dat we in de gemeente door en vanuit de liefde van
God zorgdragen voor het geestelijke welzijn van de gemeenteleden. De kerkenraad
heeft als taak de gemeente te hoeden en opzicht te houden over leer en leven van
de aan haar zorgen toevertrouwde gemeenteleden. Hoewel pastorale zorg en het
omzien naar elkaar een taak is voor elk gemeentelid, geldt dit in het bijzonder
voor de kerkenraad. Extra pastorale zorg wordt besteed aan gemeenteleden die
het moeilijk hebben, zieken, eenzamen, ouderen en rouwdragenden.
Huisbezoek
De Hervormde Gemeente Doornspijk is verdeeld in vier (geografische) wijken, met
elk een eigen wijkouderling. De kerkenraad streeft ernaar alle meelevende
gemeenteleden één keer in de twee jaar te bezoeken. Het bezoeken van nietmeelevende pastorale eenheden vindt plaats door de door de kerkenraad
ingestelde evangelisatiecommissie. (Deze werkzaamheden worden beschreven in
hoofdstuk 8)
Huisbezoek vindt plaats op afspraak in de maanden september tot en met april.
De wijkouderling gaat alleen of met een ander kerkenraadslid op huisbezoek. De
kinderen worden bij het huisbezoek verwacht, ook de tijdelijk uitwonende
gezinsleden. Bijzonderheden, behalve informatie die vertrouwelijk en onder
geheimhouding is verteld, en algemene bevindingen uit het huisbezoek die van
belang zijn voor de kerkenraad kunnen (anoniem) gedeeld worden in het besloten
pastorale werkoverleg van de wijkouderlingen en predikant. Dit is van belang,
met name ook om pastorale noden en vreugden te kunnen betrekken bij de
preekvoorbereiding. Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de
ontmoeting waarin plaats is voor hartelijke belangstelling en meeleven in de
persoonlijke omstandigheden en de gezinssituatie. De kerkgang en het meeleven
komen aan de orde evenals de (uitwerking van) de prediking, de sacramenten, het
Bijbellezen en gebed. Het huisbezoek spitst zich toe op het persoonlijke
geloofsleven, het leven met de Heere, hoe dit ervaren wordt en in de praktijk
gestalte krijgt. Ook de huisgodsdienst, het gezamenlijk Bijbellezen en bidden komt
aan de orde. Tijdens de huisbezoeken worden gemeenteleden gestimuleerd om deel
te nemen aan de catechese en het jeugd- en kringwerk binnen de gemeente en
andere activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden. Ook kan erop worden
gewezen dat het mogelijk is dat gemeenteleden hun talenten in praktische zin
kunnen inzetten. Tevens wordt aandacht geschonken aan eventuele diaconale
noden.
Pastoraat aan nieuw ingekomen leden
Nieuw ingekomen leden worden bezocht door twee leden van de kerkenraad,
waaronder de wijkouderling. Tijdens het kennismakingsbezoek geven de
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kerkenraadsleden informatie over de gemeente, de catechese en het club- en
kringwerk. Ook worden nieuwe leden gestimuleerd om trouw kerkelijk mee te
leven. Verder komt het beleid van de gemeente aan de orde. Daarbij wordt
verwezen naar het beleidsplan.
Pastoraat aan vertrekkende leden
Indien een meelevend lid besluit over te gaan naar een andere kerkelijke
gemeente neemt de wijkouderling contact op voor een bezoek. Tijdens dit bezoek
wordt geïnformeerd naar de beweegredenen die tot deze stap hebben geleid en
vindt een afsluitend pastoraal gesprek plaats.
Ziekenpastoraat
Als een gemeentelid wordt opgenomen in een ziekenhuis kan dit doorgegeven
worden aan de predikant of de wijkouderling. Gemeenteleden die in een
ziekenhuis verblijven worden één keer per week bezocht door de predikant. Na
thuiskomst wordt een bezoek gebracht door de wijkouderling. Langdurig zieken
die thuis verpleegd worden ontvangen bezoeken van zowel de predikant als de
wijkouderling. Gemeenteleden die in een verzorgings- of verpleegtehuis zijn
opgenomen worden vier keer per jaar bezocht door de predikant of de
wijkouderling.
Crisispastoraat
Crisispastoraat met betrekking tot stervensbegeleiding en ernstige psychische
nood behoren in eerste instantie tot de taak van de predikant. Bij een
huwelijkscrisis kan ook de wijkouderling ingeschakeld worden. Daarnaast kan de
predikant ook psycho-pastorale begeleiding door de vertrouwenspersonen
aanbieden in crisissituaties. Indien nodig wordt doorverwezen naar professionele
hulp.
Rouwpastoraat
Als een gemeentelid overlijdt begeleidt de predikant de rouwdragende familie. In
de week van rouw legt hij tenminste twee bezoeken af. Ook naderhand wordt de
rouwdragende familie bezocht door de predikant of de wijkouderling. Op verzoek
van de familie kan er een rouwdienst gehouden worden, voorafgaand aan de
begrafenis. Hiervoor is een zogenaamd rouwprotcol opgesteld die in bijlage 2
opgenomen is.
Ouderenpastoraat
Gemeenteleden die ouder zijn dan 75 jaar worden elk jaar rond hun verjaardag
bezocht door de predikant. Ook krijgen 75-plussers, indien zij dit op prijs stellen,
enkele malen per jaar bezoek van de bezoekdames. De verjaardagen van
gemeenteleden die ouder zijn dan 75 jaar worden, na goedkeuring, vermeld in het
kerkblad, zodat heel de gemeente kan meeleven. De predikant, wijkouderlingen en
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studenten theologie binnen de gemeente verzorgen namens de Hervormde
Gemeente Doornspijk met regelmaat de weeksluiting in Thornspic.
Huwelijksjubilea
Bij huwelijksjubilea die worden doorgegeven aan de kerkenraad wordt een bezoek
gebracht door de predikant. Als er sprake is van een receptie waarvoor de
kerkenraad is uitgenodigd zal een delegatie van de kerkenraad aanwezig zijn.
Psycho-pastorale begeleiding
Als er sprake is van moeilijk te verwerken situaties, zoals bijvoorbeeld ziekte,
rouw, echtscheiding, verslaving, psychische nood, huiselijk geweld, misbruik of
traumatische ervaringen uit het verleden, kan er behoefte zijn aan langdurig of
intensieve pastorale begeleiding. In de gemeente zijn vertrouwenspersonen
aangesteld die de predikant en de wijkouderlingen bijstaan in het pastoraat.
Vertrouwenspersonen hebben de belofte van geheimhouding afgelegd en hebben
een specifieke opleiding gevolgd.
Jeugdpastoraat
Binnen de gemeente is veel jeugd. Om jongeren te helpen bij het maken van
keuzes en hen concreet voor te gaan in het leven met de Heere Jezus is het
belangrijk dat jongeren zich verbonden voelen met de gemeente. Een deel van de
jeugd tussen 12 en 20 jaar is betrokken bij de gemeente. Zij bezoeken trouw de
erediensten, volgen catechese en participeren in het clubwerk. Het jeugdpastoraat
zou met name in het clubwerk meer uitgewerkt kunnen worden zodat er meer
wisselwerking komt tussen jeugdleiders en wijkouderlingen. Daarnaast zijn er ook
jongeren die niet zoveel binding hebben met de gemeente. Zolang deze minder
betrokken groep de catechese volgt, zijn ze te monitoren door de predikant. Zodra
ze echter geen catechese volgen en zich niet (meer) laten zien op de clubs en de
diensten minder trouw bezoeken bestaat het gevaar dat ze ongemerkt afhaken. De
kerkenraad wil allereerst in beeld gaan brengen om hoeveel jongeren het gaat en
wat er vervolgens gedaan kan worden om jongeren meer te binden aan de
gemeente en te voorkomen dat jongeren ‘van de radar verdwijnen’. Om concreet
beleid te kunnen maken zal de kerkenraad starten met een inventarisatie en
doordenking waarbij ook de clubleiding en gemeenteleden met specifieke kennis of
vaardigheden worden betrokken.
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Aandachtspunten en beleidsvoornemens
• De kerkenraad gaat zich bezinnen op het aanstellen van bezoekbroeders of
pastoraal medewerkers die de wijkouderlingen ondersteunen in het
bezoekwerk.
• De kerkenraad heeft het voornemen om beleid rond jeugdpastoraat te
formuleren, in samenspraak met de clubleiding en gemeenteleden.
• Meer wisselwerking tussen kerkenraad en clubleiding kan bijdragen aan een
meer samenhangend jeugdpastoraat. De kerkenraad zal hiervoor initiatieven
ontwikkelen.
• Nieuw ingekomen leden en nieuwe lidmaten worden gestimuleerd om deel te
nemen aan het kringwerk binnen de gemeente.
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7. DIACONAAT
Diaconaat is een voluit Bijbelse opdracht. In Handelingen 6 lezen we over het
ontstaan van het ambt van diaken en de verkiezing van de eerste zeven diakenen.
Om de apostelen te ontlasten, verkiest de eerste christelijke gemeente diakenen
om de armen te helpen. Daarbij gaat diaconale zorg verder dan financieel tekort
alleen. Overal waar mensen gebrek lijden - om welke oorzaak dan ook - ligt er voor
de gemeente en in het bijzonder de diakenen een taak. Deze taak beperkt zich
bovendien niet tot de eigen gemeente. Bewogen diaconaat kan een middel zijn om
niet-gelovigen in aanraking te brengen met het verlossingswerk van de Heere
Jezus Christus. Overigens is het diaconaat ook in het Oude Testament een
belangrijke zaak. Dit blijkt onder meer uit de wetten gericht op armenzorg en de
vele voorbeelden van hulp in de praktijk.
In de visie van de kerkenraad op diaconaat staan twee begrippen centraal:
diakonia (dienstbetoon) en koinonia (gemeenschap). Dit betekent dat we ons
willen richten op Jezus Christus Die niet kwam om gediend te worden maar om te
dienen (Marcus 10: 45). Diaconaat is een opdracht voor de gehele gemeente. Op
meerdere plaatsen in de Bijbel worden we opgeroepen om elkaar te helpen. Aan
het eind van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zegt Jezus: “Ga heen en
doe gij desgelijks”. In Galaten 2 worden we concreet opgeroepen om elkaars lasten
te dragen en alzo de wet van Christus te vervullen. Als gemeente hebben we de
taak Zijn voorbeeld te volgen in het dienen van elkaar als gemeenteleden en in de
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld om ons
heen, dichtbij en ver weg.
Prioriteiten
In de praktijk komt de diaconie echter voor dilemma’s te staan: het is onmogelijk
alle leed te verzachten of iedere nood te ondersteunen. De vraag dient zich dan ook
aan hoe prioriteiten moeten worden gesteld. De Bijbel geeft hierover in Galaten 6
onderricht: “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar
meest aan de huisgenoten des geloofs”. Het woord ‘huisgenoten’ geeft aan dat
diakenen de eerste zorg moeten verlenen aan hen die het meest nabij zijn. Maar
dat betekent niet dat anderen geen zorg zullen ontvangen. Integendeel. Voor de
diaconie zijn dan ook diverse niveaus van betrokkenheid te formuleren:
• het individuele gemeentelid of pastorale eenheid in nood;
• mensen in de directe omgeving;
• landelijke organisatie waarmee de gemeente zich verbonden voelt;
• de wereld in nood.
Met name waar het gaat om ‘de wereld in nood’ ondersteunt de diaconie bij
voorkeur daar waar sprake is van persoonlijke betrokkenheid van gemeenteleden.
Een voorbeeld hiervan is de jarenlange ondersteuning van familie Schaafsma die
werkzaam was voor de GZB in Malawi. Daar waar geen sprake is van persoonlijke
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betrokkenheid steunt de diaconie bij voorkeur instellingen, organisaties en/of
personen die qua identiteit aansluiten bij de gemeente.
College van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit drie diakenen. Het college wijst uit haar
midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De voorzitter maakt
tevens deel uit van het moderamen. Een van de diakenen participeert in de
zendingscommissie. Het college van diakenen handelt als zelfstandig orgaan en
stemt zijn beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en
werken van de gemeente. Zij doet verslag van de algemene werkzaamheden aan
de kerkenraad en in specifieke gevallen alleen aan de predikant en de
wijkouderling. Met regelmaat vindt overleg plaats met het college van
kerkrentmeesters. Jaarlijks stelt het college van diakenen de jaarrekening en de
begroting op. Deze worden door de kerkenraad besproken, vastgesteld en
goedgekeurd. Zowel de jaarrekening als de begroting worden ter inzage gelegd.
Tevens gaan ze naar de Classicale Colleges van Beheerszaken (CCBB) dat ook zijn
goedkeuring moet verlenen.
Middelen
Een groot deel van de financiële middelen bestaat uit het inzamelen van de
liefdegaven (collecten) tijdens de erediensten in de vorm van tenminste één
diaconiecollecte. Ook de tafelcollecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal
is bestemd voor de diaconie. Verder zijn er spontane giften vanuit de gemeente.
Daarnaast voert de diaconie beheer uit over onroerende goederen (landerijen en
woonhuizen), waarvan de opbrengst wordt gebruikt ter ondersteuning van het
diaconale werk in de eigen gemeente.
Zendingscommissie
Hoewel zending en diaconaat aparte aspecten zijn binnen de kerkelijke structuur,
kunnen ze elkaar versterken. Binnen de gemeente bestaat een zendingscommissie
die fungeert als een commissie van bijstand van de kerkenraad. De
zendingscommissie fungeert zelfstandig en kan voorstellen doen aan de
kerkenraad om de zendingsopdracht van de gemeente te behartigen of concreet
vorm te geven. Om de diaconie en de zendingscommissie zo synergetisch mogelijk
te laten werken fungeert één van de diakenen als vertegenwoordiging van de
kerkenraad binnen de zendingscommissie. De financiële afwikkeling van de
activiteiten van de zendingscommissie worden gefaciliteerd door de diaconie. De
financiële middelen zijn wel duidelijk gescheiden: diaconaal geld is bedoeld voor
diaconaal werk en vice versa.
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Taken van het college
Diaconale bewustwording
Het college van diakenen ziet het als haar taak om de gemeente bewust te maken
en te houden van de vele geestelijke en materiele nood die er is, dichtbij en ver
weg. De diakenen stimuleren de gemeente om bewust en betrokken liefdegaven te
geven. Dit gebeurt onder andere door de collectedoelen en de diaconale activiteiten
onder de aandacht te brengen door middel van de voorbede en concrete
informatievoorziening in het kerkblad. Verder is de diaconie zichtbaar in de
gemeente door actief deel te nemen aan het bezoekwerk, als diakenen, maar ook
samen met de ouderlingen tijdens de (reguliere) huisbezoeken.
Inzamelen van de liefdegaven
Tijdens de erediensten wordt de gemeente opgeroepen de liefdegaven te geven. Dit
gebeurt hoofdzakelijk in de vorm van één diaconale collecte per dienst. Ook de
collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal is bestemd voor de diaconie.
De diaconiecollecten vinden plaats aan de hand van het collecterooster dat
jaarlijks wordt opgesteld. In bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken en
vindt een noodhulpcollecte plaats. De helft van de diaconiecollecten betreft
collecten met een concrete bestemming. De andere helft zijn algemene diaconale
collecten. Op deze wijze worden de doelen en de concrete nood die er is onder de
aandacht gebracht van de gemeente zodat men bewust kan geven. De bestemming
van de collectes is onder te verdelen in:
• Collecten voor het (diaconale) werk in en vanuit de eigen gemeente. Hierbij
kan gedacht worden aan het jeugdwerk, hulpvragen vanuit de gemeente en het
evangelisatiewerk vanuit de gemeente.
• Doorzendcollecten. Dit zijn collecten met een speciaal doel, waarbij de volledige
opbrengst wordt doorgezonden aan de desbetreffende organisatie. De doelen
zijn onderverdeeld in missionaire projecten in binnen- en buitenland en
diaconale doelen op lokaal en regionaal niveau en wereldwijd.
• Algemene diaconale collecten. Een beperkt aantal algemene collectes is nodig
voor de algemene kosten van de diaconie (administratiekosten, verplichte
heffingen aan de landelijke kerk, etc.) en voor het dekken van onvoorziene
uitgaven en mogelijke speciale collecten bij rampen of andere buitengewone
gebeurtenissen.
Giften een goede doelen
Als de financiële situatie het toelaat, wordt aan het einde van elk kalenderjaar
een gift overgemaakt naar een aantal organisaties. Het betreft veelal doelen die
niet op het collecterooster staan, maar die de diaconie wel graag wil ondersteunen.
Per jaar wordt door de diaconie besloten welke organisaties hiervoor in
aanmerking komen.
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Diaconaal bezoekwerk
Naast de huisbezoeken, die voornamelijk door de wijkouderlingen worden
afgelegd, zijn ook de diakenen regelmatig in de gemeente te vinden. Zij bezoeken
bijvoorbeeld langdurige en chronische zieken en ouderen of brengen een bezoek
aan personen en gezinnen waar sprake is of vermoedens zijn van werkloosheid,
(stille) armoede en financiële problemen. Gemeenteleden worden gestimuleerd om
in voorkomende gevallen gebruik te maken van de mogelijkheden tot (financiële)
ondersteuning door de diaconie en/of andere gemeente attent te maken op de
mogelijkheden tot diaconale ondersteuning.
Bezoeken van ouderen
Regelmatig leggen de diakenen bezoeken af aan de ouderen in de gemeente. De
ouderen worden ook bezocht door de bezoekdames die binnen de gemeente actief
zijn.
Inspelen op concrete hulpvragen
Een deel van het werk van de diaconie vindt op de achtergrond plaats, de
zogenaamde ‘stille hulp’. Dit betreft financiële ondersteuning van gemeenteleden
die door bijzondere omstandigheden in financiële nood zijn gekomen. Meestal
betreft dit acute nood, die met financiële ondersteuning of bijvoorbeeld
levensmiddelen kan worden gelenigd. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een
tijdelijke renteloze lening. De criteria voor deze vorm van diaconale ondersteuning
zijn vastgelegd in een beleidsnotitie.
Coördineren diaconale hulpdienst
Daar waar sprake is van acute crisissituaties of omstandigheden die om directe
ondersteuning vragen, is er de diaconale hulpdienst voor gemeenteleden. Daartoe
is er door de diaconie een coördinator aangesteld waar men de aanvraag kan
indienen. Het doel van de diaconale hulpdienst is vooral om kortdurende hulp te
bieden. Het is een vorm van onderling dienstbetoon met een laagdrempelig
karakter. De hulpdienst kan ook ingezet worden daar waar reguliere hulp tekort
schiet of waar men geen beroep kan doen op ondersteuning door het eigen
netwerk.
Coördineren kerstattenties
Voorafgaand aan de Kerstdagen ontvangen alle ouderen, gemeenteleden met een
beperking, weduwen en weduwnaars een kerstattentie van de diaconie. De
kerstattenties worden gebracht door leden van de kerkenraad die in veel gevallen
van de gelegenheid gebruikmaken een bezoekje te brengen aan deze
gemeenteleden. Daarnaast ontvangen ook diverse vrijwilligers die binnen de
gemeente actief zijn jaarlijks een presentje.
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Kerkauto
De diaconie coördineert het vervoer van en naar de kerk van gemeenteleden die
slecht ter been zijn.
Present in de samenleving
De diaconie ziet het als een Bijbelse opdracht om een rol van betekenis te kunnen
spelen in de samenleving. Het is belangrijk dat de kerkelijke gemeente zichtbaar
en aanspreekbaar is. Door lokaal te participeren in kerkelijke commissies en
diaconale platformen kunnen diaconale, sociale en maatschappelijke onderwerpen
besproken worden en nader worden doordacht. Ook kunnen deze netwerken benut
worden bij diverse diaconale vraagstukken en concrete hulpvragen vanuit de
gemeente.
Aandachtspunten en beleidsvoornemens
• Het is belangrijk dat mensen weten wat de diaconie kan bieden. Voor veel
mensen is dit nog steeds niet helemaal duidelijk. De diaconie gaat onderzoeken
op welke wijze het diaconaat meer zichtbaar gemaakt kan worden onder
gemeenteleden.
• De drempel naar de diaconie is in de achterliggende jaren weliswaar minder
hoog geworden, maar er is nog wel veel schroom om contact te zoeken met de
diaconie. De diaconie wil werken aan het verder verlagen van die drempel door
meer bekendheid te geven aan wat de diaconie kan bieden.
• De kerkenraad heeft het voornemen het diaconaal bewustzijn onder
gemeenteleden verder te vergroten. Gedacht wordt onder andere aan een
diaconale zondag of een thematische dienst.
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8. APOSTOLAAT
Als christelijke gemeente weten we ons geroepen het Evangelie te verkondigen,
ook aan hen die nog niet tot Gods gemeente behoren. De Heere Jezus Christus
geeft daartoe zelf de opdracht wanneer Hij zegt in Mattheüs 28:19: “Ga dan heen,
onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”
Deze opdracht ligt in het verlengde van een eerdere opdracht van de Heere,
namelijk: “U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan
niet verborgen zijn” (Matth. 5:14) en “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen,
dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken”
(Matth. 5:16). Deze woorden van de Heere, vergezeld van Zijn belofte, zijn voor ons
de drijfveer om het Evangelie in woord en daad uit te dragen. We mogen de Heere
navolgen en anderen daartoe uitnodigen.
Missionaire roeping en toerusting
De kern van de missionaire roeping van de gemeente ligt niet in bijzondere acties,
maar in de gewone gehoorzaamheid in het alledaagse leven. We geloven dat er
vooral ruimte is voor evangelisatie bij mensen met wie we langere tijd optrekken:
familieleden, buren, vrienden en collega’s. Juist dan is het belangrijk dat onze
levensstijl overeenkomt met onze woorden. De toerusting van gemeenteleden en
ambtsdragers begint bij de zondagse erediensten. Daar klinkt de oproep tot
geloofsgehoorzaamheid. Predikanten roepen de gemeente op om een zoutend zout
en een lichtend licht te zijn (Mattheus 5 : 13-16) en het gehoorde in praktijk te
brengen. Daarnaast vindt toerusting plaats door op kring-, Bijbel- en clubavonden
met elkaar te spreken over getuigend leven. Ook tijdens huisbezoeken kan er meer
met elkaar gesproken worden over het als christen staan in de maatschappij en
het bereiken van familie, onkerkelijke collega’s, vrienden en buren met het
Evangelie.
Om aan de missionaire roeping gestalte te geven kent onze gemeente zowel een
evangelisatie- als zendingscommissie die tot doel hebben de gemeente in haar
missionaire opdracht te stimuleren en te begeleiden. Waar evangelisatie zich richt
op de nabije omgeving, richt zending zich op de wereld.
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Evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie is primair in het leven geroepen om de wijkouderlingen
te ondersteunen bij de bezoeken van niet-meelevende leden en om leiding te geven
aan de Alpha- en Emmauscursus. De leden van de evangelisatiecommissie worden
benoemd door de kerkenraad en leggen de belofte van geheimhouding af.
Evangelisatiebezoeken
De gemeente kent een relatief groot aantal niet-meelevende doop- of belijdende
leden die om uiteenlopende redenen de erediensten niet (meer) bezoeken en in het
algemeen weinig of geen binding (meer) hebben met de gemeente. Deze nietmeelevende of randkerkelijke leden worden in nauw overleg met de wijkouderling
bezocht door de leden van de evangelisatiecommissie. Daarbij wordt allereerst
contact gezocht en gevraagd of ze welkom zijn voor een bezoek. Indien de bezoeken
leiden tot belangstelling worden deze leden van de gemeente ook bezocht door de
predikant en/of de wijkouderling. Afhankelijk van de omstandigheden worden ze
gestimuleerd om zich op te geven voor de Alpha-cursus.
Alpha-cursus
Naar behoefte en bij voldoende opgave wordt een Alpha-cursus georganiseerd door
leden van de evangelisatiecommissie. De cursisten bestaan uit gemeenteleden,
familieleden, vrienden of belangstellenden die meer willen weten over het
christelijk geloof of de basis van zijn/haar geloof (nog eens) wil doordenken.
Tijdens de cursus maken de cursisten kennis met een groot aantal uitgangspunten
van het christelijk geloof.
Emmauscursus
Na het volgen van de Alphacursus is er de mogelijkheid om door te stromen naar
de Emmauscursus. Deze cursus is een vervolg op de Alpha-cursus en is bedoeld
voor iedereen die belangstelling heeft voor het christelijk geloof en op de weg van
het geloof ook andere mensen wil ontmoeten.
Zendingscommissie
De zendingscommissie bevordert de bezinning op de zendingsopdracht, stimuleert
het meeleven met en de voorlichting over het zendingswerk en zamelt geld in ten
behoeve van de zending. Jaarlijks kiest de zendingscommissie als ‘thema’ een
bepaald land waar de aandacht op wordt gericht en waarvoor activiteiten
georganiseerd worden. Dit is een land waarin de GZB actief is en medewerkers
heeft. De zendingscommissie maakt eens per vier jaar een beleidsplan dat door de
kerkenraad wordt goedgekeurd. Op basis van het beleidsplan maakt de
zendingscommissie jaarlijks een jaarplan. Het jaarlijkse evaluatieverslag hiervan
wordt als verantwoording van de verrichte werkzaamheden naar de kerkenraad
verstuurd.
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Bevorderen van de zendingsopdracht
De zendingscommissie organiseert jaarlijks een zendingsavond. Hiervoor wordt
een spreker uitgenodigd, bijvoorbeeld een medewerker van de GZB of een
zendingswerker die met verlof is. Daarnaast stimuleert de zendingscommissie het
bijwonen door gemeenteleden van de landelijke zendingsdag van de GZB.
Het meeleven met het zendingswerk
De zendingscommissie stimuleert de aandacht voor het zendingswerk door gebed
en voorbede in de gemeente. Door persoonlijke aandacht voor zendingswerkers
krijgt de zending een ‘gezicht’. Om het zendingswerk ‘dichtbij’ te brengen heeft de
zendingscommissie een land in Europa uitgekozen waar de GZB actief is.
Voorlichting geven over het zendingswerk
De zendingscommissie draagt zorg voor actuele informatie op de website van de
gemeente over de plannen en de werkzaamheden van de zendingscommissie en
actueel nieuws over het zendingswerk vanuit de GZB. Ook wordt regelmatig een
nieuwsbericht geplaatst over het project dat concreet wordt ondersteund of meer
algemene informatie. Indien mogelijk geeft de zendingscommissie een toelichting
op de werkzaamheden tijdens de gemeenteavond.
Het inzamelen van middelen
Vier keer per jaar wordt er door de zendingscommissie in de gemeente
gecollecteerd voor de GZB, te weten in maart (voorjaar zendingscollecte), in juni
(Pinkster zendingscollecte), in augustus (zomer zendingscollecte) en in november
(najaar zendingscollecte). Op de zondag ervoor worden hiervoor de folders en
zakjes uitgedeeld die door de GZB beschikbaar zijn gesteld. Ook werkt de
zendingscommissie mee aan de jaarlijkse verkoop van het dagboekje “Een
handvol koren”. De jaarlijkse zendingsmarkt is een andere belangrijke activiteit
waar de zendingscommissie bij betrokken is.
Aandachtspunten en beleidsvoornemens
• De kerkenraad zal peilen of er behoefte is aan meer en concrete toerusting op
het gebied van ‘christen-zijn’ in de samenleving.
• De kerkenraad verkent de mogelijkheden om ‘buitenstaanders’ gastvrij te
ontvangen in de diensten.
• De samenwerking tussen de zendingscommissie, zendingsmarktcommissie en
de diaconie wordt geïntensiveerd.
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9. VORMING EN TOERUSTING
In het dagelijks leven en denken worden christelijke waarden en normen steeds
meer naar de marge van de samenleving gedrongen. De vanzelfsprekendheid is
voorbij. Juist nu zijn vorming en toerusting van zowel jongeren als ouderen
belangrijk. Bovendien is de christelijke gemeente per definitie een lerende
gemeente. Leren ontstaat in de ontmoeting tussen de gemeenteleden en het
Woord van God, maar ook in de ontmoeting met elkaar. Vorming en toerusting
krijgt binnen de gemeente naast de leerdiensten concreet gestalte door de
catechese, het kring- en verenigingswerk, gemeenteavonden en
vrouwenochtenden.
Catechese
De catechisaties worden gegeven van eind september tot in het voorjaar. Per
seizoen zijn er twintig catecheselessen. Deze worden verzorgd door de predikant
of de consulent. Het doel van de catechese is in de diversiteit van de genoemde
doelgroepen onderricht te geven vanuit Gods Woord. In de catechese wordt al
lerende het heil van God doorgegeven door kennisoverdracht en het
(geloofs)gesprek. De catechese is niet alleen gericht op het verstand, maar vooral
op de persoonlijke relatie met God en de vorming en versterking van een
christelijke levenshouding. De Bijbel en de daaruit voortvloeiende belijdenis van
de kerk is de leerstof voor de catechese. Daarbij valt te denken aan de klassieke
catechetische leerstukken: geloof, gebod, gebed en sacrament. Naast
kennisoverdracht tijdens de les is het leren van Bijbelteksten, van gedeelten uit
de Heidelbergse Catechismus, de volgorde van de Bijbelboeken, de
geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en van het Onze Vader een belangrijk
onderdeel van de catechese.
Doelgroepen
In de gemeente zijn diverse catechesegroepen voor diverse doelgroepen: 12+, 15+,
18+ en de belijdeniscatechese. Er wordt gebruik gemaakt van materialen die
aansluiten bij de identiteit van de gemeente.
Jeugdwerk
Het jeugdwerk heeft een belangrijke plaats in de gemeente. Het is van belang dat
kinderen en jongeren zich thuis voelen in de gemeente en ook buiten de ’s
zondags erediensten in aanraking komen met het Evangelie. Het jeugdwerk valt
onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Bij een vacature doet de leiding
een voordracht aan de kerkenraad. Als de kerkenraad hiermee instemt kunnen
zij de betreffende persoon vragen. De kerkenraad vindt het belangrijk dat
leidinggevenden trouw meelevende leden zijn en fungeren als
identificatiefiguren. Het primaire doel van het jeugdwerk is om zoveel mogelijk
kinderen en jongeren van de gemeente te verbinden met de Heere Jezus, om zo in
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een levende relatie met Hem tot het hoogste doel in ons leven te komen. Het
secundaire doel van het jeugdwerk is het vergroten van de onderlinge
betrokkenheid en het omzien naar elkaar binnen de gemeente.
Doelgroepen
Binnen de gemeente zijn kinder- en jeugdclubs voor de volgende doelgroepen:
• Kinderclub ‘De Ark’ (groep 3 t/m 5)
• Kinderclub ‘Het arendsnest’ (groep 6)
• Kinderclub ‘De adelaar’ (groep 7 en 8)
• Jeugdclub ‘Young Spirit’ (12 – 16 jaar)
• Jeugdvereniging 16+
Gebruik wordt gemaakt van de materialen van het HJW of de HGJB. Een
belangrijk aandachtspunt is dat de verwerkingsmethoden nauw aansluiten bij de
identiteit van de gemeente.
Bijbelkring
Gedurende het winterseizoen is er een Bijbelkring. Deze wordt geleid door de
predikant of de consulent. Tijdens de avonden wordt aan de hand van een
inleiding door de predikant of door middel van een boek een Bijbels onderwerp
besproken en toegelicht. Na de pauze worden in groepen gespreksvragen
besproken, gevolgd door een plenaire bespreking. Het primaire doel is
vermeerdering van kennis en verdieping van het persoonlijke geloof. Daarnaast
draagt de Bijbelkring bij aan het versterken van gemeenteopbouw en
persoonlijke relaties.
Doelgroepen
Qua leeftijdsopbouw neemt hier de hele gemeente aan deel, met uitzondering van
de jeugd.
Verdiepingskring
Gedurende het winterseizoen is er de verdiepingskring. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een boek voor Bijbelstudie of een uitleg bij de belijdenisgeschriften.
Er zijn zowel plenaire bijeenkomsten onder leiding van de predikant of consulent
als huiskringen die geleid worden door kringleiders. Het accent van de
bijeenkomsten ligt op de thuisstudie en de gezamenlijke bespreking. Dit laatste
vindt plaats aan de hand van verdiepings- en toepassingsvragen.
Doelgroepen
De verdiepingskring is uitermate geschikt voor hen die kort geleden belijdenis
van het geloof hebben afgelegd. Daarnaast wordt de kring bezocht door
gemeenteleden die langer geleden belijdenis van het geloof hebben afgelegd en
verlangen naar verdieping en toerusting.
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Vrouwengroep Esther
In de gemeente is vrouwengroep Esther actief. Deze vrouwengroep richt zich op
alle vrouwen in de gemeente (ook vriendinnen, buren en dorpsgenoten zijn
hartelijk welkom) en komt samen rond het Woord van God. Veelal wordt een
externe spreker of spreekster uitgenodigd over een bepaald onderwerp waar
vervolgens met elkaar over nagedacht wordt.
Aandachtspunten en beleidsvoornemens
• De ouderlingen stimuleren tijdens de huisbezoeken deelname aan het
verenigings- en kringwerk.
• De ouderlingen stimuleren tijdens de huisbezoeken vormen van
huisgodsdienst.
• De kerkenraad wil het geloofsgesprek verder stimuleren tijdens de
huisbezoeken, catechese en binnen het verenigings- en kringwerk.
• De kerkenraad bezint zich op de vraag op welke wijze een bijdrage geleverd
kan worden aan de ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding.
• Een belangrijk punt in onze gemeente is het waarborgen van voldoende
persoonlijke aandacht voor “afhakers” of jongeren met problemen. Hiervoor
wil de kerkenraad een volgsysteem opzetten, waarbij het door de jeugdleiding,
wijkouderlingen en predikant snel wordt gesignaleerd als een jongere niet
meer bij de activiteiten aanwezig is of in de erediensten wordt gemist.
Vervolgens wordt in overleg tussen predikant, wijkouderlingen en
jeugdleiders bekeken of direct actie nodig is en wie het beste actie kan
ondernemen.
• De kerkenraad heeft het voornemen om in 2020 uit haar midden een
jeugdouderling te benoemen. Deze wijkouderling heeft de jeugd als speciaal
aandachtsgebied en is tevens contactpersoon voor de clubleiding.
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10. KERKENRAAD
Het ambt
Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot
wat haar in Hem geschonken is, de ambten ingesteld. De ambtsdragers
vertegenwoordigen Christus in het midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij
zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Daarbij zijn
zij ook de vertegenwoordiging van de gemeente.
De kerkenraad wil zijn handelen en staan in de kerk toetsen aan en funderen op
de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie, de
Drie Formulieren van Enigheid. In dit alles dienen zij acht te slaan op zichzelf,
op elkaar, op de predikant en op de gehele gemeente. “Zo hebt dan acht op
uzelven, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners
gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door
Zijn eigen bloed” (Handelingen 20: 28).
Visie op de vrouw in het ambt
Omdat de kerkenraad is geroepen tot het regeren en vertegenwoordigen van de
gemeente, is de kerkenraad van mening, vanuit en in gehoorzaamheid aan Gods
onfeilbare Woord, dat het ambt niet toegankelijk is voor vrouwelijke
gemeenteleden. “Dat de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet
toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt”
(1 Korinthe 14:34). “Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil,
dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet
verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch
zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en
heiligmaking, met matigheid” (1 Timotheüs 2: 11-15). Dat doet overigens niets af
aan de geheel eigen plaats die de vrouw inneemt in de gemeente. Daarbij kan
gedacht worden aan vertrouwenspersonen, leiding van de jeugdclubs, het
brengen van bezoeken, het verzorgen van de fruitbakjes of het op andere wijze
bijstaan van gemeenteleden die hieraan behoefte hebben.
Taken van de kerkenraad
• Zorg dragen voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van
God en van de gebeden in de erediensten in overeenstemming met Schrift en
belijdenis en de sacramenten.
• Zorg dragen voor de inzameling van de gelden en liefdegaven en toe zien op
de uitdeling van deze middelen.
• Het ter beschikking stellen van middelen voor de instandhouding van de
erediensten en overige activiteiten binnen de gemeente.
• Toezicht te houden op alle facetten in de gemeente, zodat deze met orde en
eerbied geschieden.
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•

Het benoemen van: een predikant, pastoraal medewerkers, kerkrentmeesters,
leden van commissies, vertrouwenspersonen en leidinggevenden binnen het
kring- en clubwerk.

Samenstelling van de kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit: de predikant of consulent, 4 wijkouderlingen, 3
ouderlingen-kerkrentmeesters en 3 diakenen. De kerkenraad wijst uit haar
midden een scriba, tweede scriba en tweede voorzitter aan.
Predikant
De predikant, die deel uitmaakt van de kerkenraad, is door de gemeente, en
daarom door God Zelf, naar de gemeente geroepen voor de verkondiging van het
Woord. Omdat hij fulltime als predikant beschikbaar is, vervult hij een
belangrijke en centrale rol in het gemeenteleven. De predikant is dan ook bij veel
activiteiten betrokken. De predikant vult, in nauw overleg met de kerkenraad,
zijn werkzaamheden in. De kerkenraad staat biddend om de predikant, staat
hem terzijde en stimuleert hem in de uitoefening van zijn ambt.
Het ambt van dienaar van het Woord kan omschreven worden als ‘geroepen zijn
tot herder en leraar’. Daarbij ligt de nadruk op de verkondiging van het Woord en
de bediening van de sacramenten. De verkondiging is de bediening der
verzoening, de levensader van de gemeente. Door de verkondiging van het
Evangelie, met daaraan verbonden de dienst van de gebeden en de bediening van
de sacramenten, worden gemeenteleden geroepen, verzekerd, vertroost,
vermaand en opgeroepen hun leven te heiligen. De kerkenraad vindt het dan ook
belangrijk dat de predikant voldoende tijd kan besteden aan studie en exegese
van het Woord. Die zijn van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en
pastoraat, de herderlijke zorg. Als vervolg op de verkondiging draagt de
predikant zorg voor toerusting en vorming van zowel de kerkenraad als de
gemeente. Door middel van pastoraat, apostolaat, diaconaat, catechese, kring- en
jeugdwerk vindt deze zorg plaats.
Ouderlingen
De ouderlingen vormen samen met de predikant het ‘consistorie’. De ouderlingen
zijn geroepen herderlijke zorg te besteden aan de gemeente. Zij zijn
verantwoordelijk voor het opzicht over leer en leven van de gemeente. De eerste
taak van de ouderlingen is toe te zien op de leer van prediking en catechese: de
inhoud van de geestelijke vorming. Daarnaast zijn zij belast met het toezien op
het geestelijk welzijn van de gemeente en de individuele pastorale eenheden. Zij
doen dat voornamelijk door middel van huisbezoek. Elke ouderling heeft een
eigen geografische wijk. De ouderlingen worden in het bezoekwerk ondersteund
door ouderlingen-kerkrentmeesters, bezoekbroeders en diakenen.
Tijdens het pastoraal werkoverleg van de predikant en de wijkouderlingen
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komen pastorale aangelegenheden binnen de gemeente aan de orde. Een
belangrijk accent ligt op de onderlinge vorming en toerusting. Ook kunnen
ervaringen worden uitgewisseld. Dit laatste uiteraard met inachtneming van de
verschuldigde geheimhouding en respect voor de vertrouwelijkheid waarin
pastorale zorgen zijn toevertrouwd.
Bezoekbroeders
De ouderlingen worden in het bezoekwerk ondersteund door bezoekbroeders. Zij
brengen met name extra bezoeken aan langdurig zieken en ouderen in de
gemeente.
College van diakenen
De diakenen geven leiding aan de inzameling van de gaven die nodig zijn voor de
verzorging van de naaste ver weg en dichtbij. De diaconie bestaat uit drie
diakenen. In hoofdstuk 7 zijn de specifieke taken en verantwoordelijkheden
nader omschreven.
College van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters zorgt voor de stoffelijke belangen van de
gemeente voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Het college bestaat uit vijf
kerkrentmeesters, van wie er drie (de ouderlingen-kerkrentmeesters) deel uit
maken van de kerkenraad. In hoofdstuk 11 zijn de specifieke taken en
verantwoordelijkheden nader omschreven.
Moderamen
De kerkenraad kiest jaarlijks uit haar midden een moderamen, bestaande uit de
predikant (preses), de scriba, een ouderling, een diaken en een ouderlingkerkrentmeester. De taak van het moderamen is om de
kerkenraadsvergaderingen voor te bereiden.
Scriba
De scriba verzorgt het secretariaat van de kerkenraad. Dat houdt in dat hij
verantwoordelijk is voor alle ingekomen stukken en uitgaande correspondentie.
Ook verzorgt de scriba de communicatie vanuit de kerkenraad. Dit betreft in veel
gevallen de formele communicatie rond procedures en verkiezingen en de
beantwoording namens de kerkenraad van brieven en e-mails. Verder is de
scriba, in samenspraak met de voorzitter, verantwoordelijk voor het voorbereiden
van de moderamen- en kerkenraadsvergaderingen. Daarbij hoort het opstellen
van de agenda en de bijbehorende stukken en de verslaglegging van de
kerkenraadsvergaderingen.
Vergaderfrequentie
De kerkenraad vergadert regulier elke maand, met uitzondering van juli,
augustus en december. Zo nodig worden er extra kerkenraadsvergadering belegd.
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De ouderlingen en colleges van kerkrentmeesters en diakenen vergaderen ook
afzonderlijk. Zij leggen verantwoording af aan de kerkenraad.

Verkiezingen
De kerkorde kent twee procedures voor de verkiezing van ouderlingen en
diakenen: een standaardprocedure (door middel van een verkiezingslijst) en een
procedure door middel van het stellen van dubbeltallen, waarvoor een
zesjaarlijkse stemming benodigd is. De kerkenraad is voorstander van het
verkiezen van ouderlingen en diakenen door middel van het stellen van
dubbeltallen en organiseert daartoe de kerkordelijk voorgeschreven zesjaarlijkse
stemming. Op 2 mei 2017 heeft de gemeente ingestemd met deze procedure. In
2022 dient opnieuw de zesjaarlijkse stemming plaats te vinden.
Preekvoorziening
De eigen predikant vult het overgrote deel in van de erediensten. Voor de
invulling van de overige predikbeurten is de preekvoorziener, die als zodanig is
aangesteld door de kerkenraad, verantwoordelijk. De preekvoorziener maakt
gebruik van de groslijst die door de kerkenraad is vastgesteld. De groslijst
bestaat uit predikanten van Gereformeerde Bondssignatuur. Bij het
samenstellen van de groslijst speelt de reisafstand een belangrijke (financiële)
rol. Uitgegaan wordt van een maximale geografische afstand van 100 kilometer
en de daarbij behorende vergoeding. In bijzonder gevallen kan hiervan worden
afgeweken.
Kanselruil
De kerkenraad staat positief tegenover het streven naar eenheid tussen kerken
en gemeenten van gereformeerd belijden. Voor wat betreft de mogelijkheid van
kanselruil met geestverwante gemeenten en/of predikanten zoals verwoord in een
gezamenlijke brief d.d. 24 juni 2014 van het hoofdbestuur van de Gereformeerde
Bond en deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland
(CGK) heeft de kerkenraad vooralsnog een afwachtende houding aangenomen
waar het gaat om kanselruil tijdens de erediensten. De kerkenraad zal zich
verder over het onderwerp gaan bezinnen.
Gemeenteavond
De kerkenraad belegt jaarlijks minimaal één gemeenteavond. Tijdens deze avond
legt de kerkenraad verantwoording af van het gevoerde beleid en komt de
begroting aan de orde. Ook bij zaken die niet kerkordelijk zijn vastgelegd maar
waarbij het belangrijk is dat de gemeente gehoord en/of geïnformeerd wordt kan
de kerkenraad een gemeenteavond beleggen.
Commissies
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De kerkenraad laat zich in haar werk bijstaan door verschillende commissies,
waaronder de zendingscommissie en de evangelisatiecommissie.
Aandachtspunten en beleidsvoornemens
• Ambtsdragers, predikant, leidinggevenden, leden van de zendings-of
evangelisatiecommissie, bezoekbroeders- en zusters en vertrouwenspersonen
dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen alvorens zij
benoemd worden.
• De kerkenraad gaat het benoemingsbeleid en de benoemingsprocedure van
vrijwilligers tegen het licht houden en vrijwilligersbeleid formuleren.
• De kerkenraad gaat zich bezinnen op kanselruil met predikanten/kerken van
gereformeerd belijden.
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11. BEHEER EN FINANCIEN
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust
bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard
toe aan het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters
stemt zijn beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en
werken van de gemeente. Zij doen verslag van hun werkzaamheden aan de
kerkenraad. In voorkomende gevallen vindt overleg plaats met het college van
diakenen.
College van kerkrentmeesters
De ouderlingen-kerkrentmeesters vormen samen met de kerkrentmeesters het
college van kerkrentmeesters. In onze gemeente bestaat het college uit vijf leden
van wie drie ouderlingen-kerkrentmeesters. De twee kerkrentmeesters die geen
ouderling zijn, worden met inachtneming van de periodieke termijnen
voorgesteld aan de gemeente en benoemd door de kerkenraad. De leden van het
college hebben elk een specifieke taakstelling, maar met een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een
voorzitter (ouderling-kerkrentmeester), een secretaris en een penningmeester
aan. Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en
het middelenbeheer niet in één hand zijn.
Taken van het college
Het college van kerkrentmeesters heeft in brede zin als taak het verzorgen van
de financiële zaken die niet van diaconale aard zijn. Dit houdt in dat de
kerkrentmeesters onder andere zorgdragen voor het beheer en onderhoud van de
kerkelijke gebouwen, zorgdragen voor voldoende inkomsten, personeelsbeleid,
ledenadministratie en nog vele andere taken. Het primaire doel is de
instandhouding van de eredienst, en secundair rentmeesterschap over de
kerkelijke goederen en de overige kerkelijke activiteiten van de gemeente.
Beheer en onderhoud gebouwen
De kerkrentmeesters dragen zorg voor het beheer en onderhoud van het
kerkgebouw, beide pastorieën, landerijen en overige vermogensbestanddelen. De
pastorie aan de Zuiderzeestraatweg is tot 2054 verpacht aan de Hersteld
Hervormde Gemeente Doornspijk. De gebouwen verkeren momenteel in een
goede staat van onderhoud en het beleid van de kerkrentmeesters is er op gericht
deze goede staat in stand te houden. Voor het onderhoud van het kerkgebouw is
een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Omdat de Hersteld Hervormde
Gemeente, conform de voorziening die in 2007 is getroffen door de Commissie van
Bijzondere Zorg ten behoeve van hervormde gemeenten, gebruik maakt van het
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kerkgebouw, voert het college regelmatig overleg met de kerkvoogdij van de
Hersteld Hervormde Gemeente. Zoals vastgelegd in de voorziening, worden de
onderhoudskosten gedeeld tussen beide kerkelijke gemeenten. Voor groot
onderhoud is een overeenkomst gesloten als aanvulling op de voorziening.
In veel gevallen wordt er gebruik gemaakt van professionele organisaties als het
gaat om jaarlijks onderhoud aan CV-ketels, keukeninstallaties, brandblussers,
koelinstallaties, etc. Bij kleine onderhoudswerkzaamheden zoals het bijwerken
van schilderwerk, het repareren van kleine huishoudelijke zaken wordt een
beroep gedaan op vrijwilligers welke onze gemeente rijk is. Ook deze
werkzaamheden worden begeleid door de kerkrentmeesters.
Financiële middelen
De belangrijkste bron van inkomsten van de kerkrentmeesters vormen de
vrijwillige bijdragen en de opbrengsten van de collecten van niet-diaconale aard.
Daarnaast is er sprake van opbrengsten uit de verhuur van gebouwen, de
verpachting van landerijen en overheidssubsidie. Voor de vrijwillige bijdrage
wordt jaarlijks meegedaan met de landelijke actie Kerkbalans. Alle pastorale
eenheden ontvangen een beknopt overzicht met de baten en de lasten en het
bedrag dat de kerkrentmeesters met de actie hopen binnen te krijgen. In de
achterliggende jaren is veel aandacht besteed aan open communicatie met de
gemeenteleden over de financiële situatie. Omdat mogelijk op langere of korte
termijn de Hersteld Hervormde Gemeente een eigen kerkgebouw zal betrekken
zullen de onderhoudskosten toenemen. Met het oog op dit toekomstscenario is het
belangrijk dat gemeenteleden zich bewust zijn en blijven van de noodzakelijkheid
van voldoende financiële middelen.
Inzamelen van de gaven
Tijdens de erediensten verzorgen de kerkrentmeesters de collecten van niet
diaconale aard. De kerkrentmeesters dragen zorg voor de uitgifte van
collectemunten. Omdat steeds minder mensen contant geld bij zich hebben is er
sinds najaar 2019 de mogelijkheid om digitaal, via de smartphone, geld te geven.
Kerkbezoekers moeten daarvoor de Givt-app op hun smartphone installeren. Met
deze app kan bij de uitgangscollecte via één contactmoment aan drie collectes
tegelijk worden gegeven. Via een paar handelingen kan nu een bedrag worden
gegeven. Men hoeft alleen maar het bedrag te selecteren en de telefoon langs de
collectezak te bewegen. Dit kan tijdens de collecte gedaan worden, maar het kan
ook op afstand gebeuren. Dus ook mensen die via internet thuis luisteren naar de
dienst kunnen meedoen aan de digitale collecte.
Opstellen jaarrekening en begroting
Jaarlijks stellen de kerkrentmeesters de jaarrekening en de begroting op. Deze
worden door de kerkenraad besproken, vastgesteld en goedgekeurd. Zowel de
jaarrekening als de begroting worden ter inzage gelegd. Tevens gaan ze naar het
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Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken (RCBB), dat ook zijn
goedkeuring moet verlenen.
Aanstellen en begeleiden medewerkers
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het aanstellen en begeleiden van
de medewerkers. Er vindt doorlopend werkoverleg plaats met de kosters en één
keer per jaar een evaluatiegesprek. Tenminste éénmaal per jaar vindt er een
evaluatiegesprek plaats met de organisten. De aan de predikantsplaats
verbonden rechten en verplichtingen worden conform de kerkorde en de daarbij
behorende generale regeling uitgevoerd.
Ledenadministratie
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van het
ledenregister en de doop-, lidmaten- en trouwboeken. Daartoe stelt het college
een lid van het college aan, of een gemeentelid die deze werkzaamheden op
vrijwillige basis uitvoert. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de Landelijke
Ledenregistratie van de Protestante Kerk in Nederland (LRP). De predikant en
de wijkouderlingen kunnen LRP online raadplegen en leggen daarin ook hun
bezoeken vast.
Generale kas
De kerkrentmeesters incasseren de jaarlijkse bijdrage van de Solidariteitskas.
Deze bijdrage is opgelegd aan belijdende leden en doopleden van 18 jaar en
ouder.
Website
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van de
website van de gemeente, www.hervormddoornspijk.nl.
Kerktelefoon
Voor bejaarden, langdurig zieken en zij die niet in staat zijn de kerkdiensten bij
te wonen, bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van kerktelefoon.
Uitzending kerkdiensten via internet
De kerkrentmeesters dragen zorg voor de uitzending via internet van de
erediensten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een abonnement op
www.kerkdienstgemist.nl. Voor de toekomst wordt overwogen om de erediensten
ook met beeld uit te zenden.
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Veiligheidsbeleid
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de veiligheid in de kerk en heeft de
organisatie en uitvoering van de BHV opgedragen aan de kerkrentmeesters zodat
adequaat gereageerd kan worden bij calamiteiten (hulpverlening, ontruiming,
etc). Het college heeft een ontruimingsplan opgesteld waarin alle procedures,
taken en afspraken staan beschreven. Jaarlijks vindt een ontruimingsoefening
plaats zodat de gemeente weet hoe te handelen bij calamiteiten en wie de
BHV’ers zijn. Ook wordt hiermee het ontruimingsplan getoetst aan de praktijk.
Verder vindt een periodieke controle plaats van blusmiddelen, technische
installaties en nooduitgangen.
Aandachtspunten en beleidsvoornemens
• Er zal naar meer mogelijkheden worden gezocht om de inkomsten te
verhogen. Te denken valt aan acties waaraan ook mensen van buiten de
gemeente kunnen meedoen.
• Er wordt blijvend gewerkt aan bewustwording van de gemeente dat een
stijging van de inkomsten noodzakelijk is met het oog op de toekomst.
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12. COMMUNICATIE
Goede communicatie is een belangrijk kenmerk voor de christelijke gemeente.
Dat betekent dat er onderling en naar buiten toe helder en open informatie wordt
gedeeld. De manier van communiceren dient altijd te zijn zoals van een christen
mag worden verwacht: vriendelijk, correct en wijs. De kerkenraad hecht ook aan
transparante communicatie. Het streven van de kerkenraad is er dan ook op
gericht om zoveel mogelijk open te zijn als het gaat om het beleid en het handelen
van de kerkenraad.
Taakverdeling
De meeste formele communicatie van de kerkenraad richting gemeente wordt
verzorgd door de scriba. Hij is tevens woordvoerder van de kerkenraad in geval
van calamiteiten en aanspreekpunt voor de pers. Daarnaast hebben de predikant
en de wijkouderlingen een belangrijke rol in de communicatie over pastorale
zorgen in de gemeente. Verder communiceren de colleges van diakenen en
kerkrentmeesters ook actief richting de gemeente via de mededelingen in het
kerkblad.
Privacy
Bij de uitvoering van het beleid gaat de kerkenraad zeer zorgvuldig om met de
privacy van gemeenteleden en belanghebbenden. Daar waar nodig zal
toestemming van gemeenteleden worden gevraagd voor het publiceren van
persoonlijke gegevens. Het college van kerkrentmeesters heeft met het oog op de
privacy van gemeenteleden een privacy protocol opgesteld.
Communicatiemiddelen
Kerkblad
Het belangrijkste communicatiemiddel is het kerkblad dat elke week verschijnt
en uitgedeeld wordt aan de bezoekers van de erediensten. Het kerkblad bevat
naast de liturgie onder andere informatie over de erediensten, een toelichting bij
de collectedoelen, informatie over de voorbeden, mededelingen vanuit de
kerkenraad, verjaardagen van gemeenteleden die 75 jaar of ouder worden en een
overzicht van alle kerkelijke activiteiten die in deze week gehouden worden. Ook
worden de formulieren die gebruikt worden bij bijzondere diensten afgedrukt in
het kerkblad. Bij de wekelijkse totstandkoming van het kerkblad zijn naast de
predikant en de scriba ook vrijwilligers betrokken.
Afkondigingen tijdens de eredienst
Tijdens de erediensten worden afkondigingen gedaan met betrekking tot de
erediensten, collectedoelen en belangrijke zaken die de kerkenraad graag onder
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de aandacht wil brengen. De voorganger ontvangt voorafgaand aan de dienst van
de scriba een lijstje met de mededelingen en informatie over de voorbeden.
Website
Een belangrijk communicatiemiddel vormt de website van de gemeente,
www.hervormddoornspijk.nl. Hiermee worden ook mensen van buiten de
gemeente bereikt. Op de website staan de adresgegevens van de predikant, leden
van de kerkenraad en van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters. Ook
kunnen geïnteresseerden op de website terecht voor meer informatie over de
gemeente en kunnen de diensten beluisterd worden. Elke zaterdag plaatst de
webmaster het wekelijkse kerkblad op de website. In deze versie staan met het
oog op de bescherming van de privacy en de privacywetgeving geen persoonlijke
gegevens.
Veluwse Kerkbode
De predikant verzorgt wekelijks een bijdrage over de gemeente in de Veluwse
Kerkbode die verschijnt op de Veluwe. Het betreft een samenvatting van het
kerkblad. Met het oog op de privacy van gemeenteleden worden na expliciete
toestemming persoonlijke gegevens gepubliceerd. Met berichtgeving in de
Veluwse Kerkbode wordt een beperkt deel van de gemeente bereikt.
Gemeentegids
De gemeentegids geeft informatie over het ontstaan van de gemeente,
contactpersonen en activiteiten in de gemeente. Omdat de informatie snel
verouderd, en met het oog op de privacywetgeving wordt nagegaan of de
gemeentegids in zijn huidige vorm moet blijven bestaan. De gedachte leeft om te
gaan werken met een welkomstmap bij nieuwe leden.
E-mails en brieven
Gemeenteleden, kerkelijke instanties en anderen kunnen via e-mail en per post
communiceren met de kerkenraad. Veel van de schriftelijke communicatie wordt
door de scriba afgehandeld. Als het zaken betreft die in de kerkenraad besproken
moeten worden, zal de scriba dit bij ontvangst meedelen. Daarna neemt de
kerkenraad zo spoedig mogelijk een besluit over de inhoud van het antwoord,
waarna de scriba de correspondentie beantwoordt en zo mogelijk afrondt.
Alle correspondentie wordt onder de vaste rubriek ‘ingekomen stukken’
opgenomen op de agenda van de kerkenraad.
Gemeenteavond
Bij bijzondere aangelegenheden kan de kerkenraad naast de jaarlijkse
gemeenteavond een extra gemeenteavond beleggen om de gemeente te
informeren en om de meningen binnen de gemeente te peilen.
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Sociale media
De kerkenraad heeft om praktische redenen besloten vooralsnog niet actief
gebruik te maken van sociale media. De vereiste snelheid van reageren maakt
het moeilijk om adequaat te reageren en vooraf overleg te plegen over de te geven
reactie. De kerkenraad gaat zich de komende beleidsperiode bezinnen op de
vraag of sociale media of andere digitale mogelijkheden een positieve bijdrage
kunnen leveren aan gemeenteopbouw.
Nieuwe digitale mogelijkheden
Omdat de kerkenraad zoekt naar mogelijkheden tot gemeenteopbouw en
gemeenteleden bij elkaar te brengen, worden de mogelijkheden onderzocht om
gebruik te gaan maken van de zogeheten chrch-app.
Aandachtspunten en beleidsvoornemens
• De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheden om de onderlinge verbondenheid
binnen de gemeente te bevorderen. Een van de mogelijkheden is dat nieuwe
gemeenteleden zich kunnen voorstellen in het kerkblad en dat er een rubriek
komt waarbij periodiek gemeenteleden aan het woord komen.
• De kerkenraad gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden en de
wenselijkheid van het gebruik van de chrch-app.
• De kerkenraad onderzoekt of de gemeentegids integraal een plaats kan
krijgen op de website. Dit om de actualiteit van de informatie te verhogen.
• De kerkenraad gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om relevante
nieuwsberichten aan te leveren voor huis-aan-huis bladen. Op deze wijze
kunnen ook niet-kerkelijken en randkerkelijken bereikt worden.
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