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2 Inleiding 
Broeders en zusters in de Heere.  
 
De Bijbel, Gods onfeilbaar Woord, is de leidraad voor alle leven en werken binnen 
onze gemeente. Vanuit dit Woord wordt de gemeente onderwezen tijdens de 
zondagse eredienst, welke een centrale plaats heeft binnen het gemeente-zijn.  
 
Daarnaast is het goed dat er voor de voortgang van alle activiteiten een 
document voorhanden is waarmee duidelijkheid verschaft wordt over het, door 
de kerkenraad, gevoerde beleid. Een beschrijving van dit beleid treft u aan in dit 
beleidsplan Hervormde Gemeente te Doornspijk 2014 - 2018. 
Het opstellen van een beleidsplan is, zoals aangegeven in de kerkorde, een taak van 
de kerkenraad.  Standpunten over concrete onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen, 
alsook zaken welke extra zorg behoeven, komen hierin aan de orde. 
Ook bevat het een beschrijving van onze gemeente en haar ligging binnen de 
overkoepelende Protestantse Kerk in Nederland. 
Dit beleidsplan beoogt een nuttig hulpmiddel te zijn bij wisselingen in de diverse 
colleges en commissies. Het staat ten dienste van de gemeente. 
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. 

 

2.1 Visie 

Als gemeente van Christus, in Adam gevallen in zonden, geloven wij dat 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, wanneer de gemeente samenkomt, heeft een centrale 
plaats; daar gaat Gods Woord open waaruit gepredikt dient te worden. 
Tijdens de eredienst wordt de Heere geloofd en geprezen, 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 zo zijn wij Zijn geboden ongehoorzaam. 
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. 
In praktische zin kan de Hervormde Gemeente te Doornspijk worden gerekend tot 
de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de PKN waarbij het onderstaande in 
acht dient te worden genomen als plaatselijke regeling: 
“Als kerkenraad van de hervormde gemeente weten we ons door onze 
Nederlandse Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd 
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en waarover wij in het geweten bezwaard zijn. Wij erkennen dat wij delen in de 
schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de apostel: 'indien wij 
ontrouw zijn, Hij blijft getrouw' (2 Tim. 2: 13) weten wij ons echter, zelf levend van 
Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee 
de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft. 
Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwig Koning is, die zonder 
onderdanen niet zijn kan' (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk 
bewaart. 
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het 
juk van Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn 
Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht 
te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden 
aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen 
zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. 
Als wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen het 
geheel van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de 
gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat 
met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij 
ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen. 
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 gemeentelijkleven.  
Als gemeente ontstaan uit de gereformeerde reformatie aanvaarden wij niet 
zondermeer de Augsburgse Confessie en de  Catechismus van Luther en 
aanvaarden wij niet de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 
Ten overvloede weten wij ons verbonden met het z.g. Convenant van Alblasserdam 
welke hieronder volgt: 
 

2.1.1 Convenant van Alblasserdam 

Uitgangspunt 
In het voorjaar van 2002 heeft het moderamen van de triosynode aangegeven 
dat op 12 december 2003 het fusiebesluit in de hervormde synode in 
stemming wordt gebracht en bij aanvaarding per 1 mei 2004 de kerkorde van 
de verenigde kerk van kracht zal zijn. Inmiddels wordt er door velen gesproken 
over de vraag welke positie er ten aan zien van de kerkfusie moet worden 
ingenomen. De kerkenraden zullen zich in dit jaar moeten uitspreken welke 
weg voor Gods Aangezicht begaanbaar is. Allerwegen wordt gesproken over 
breuken en scheuren, die dwars door de gemeenten heen dreigen te gaan 
lopen. Kerkenraden voelen zich verantwoordelijk voor de gehele gemeente(n), 
die krachtens hun ambtelijke ja-woord aan hun zorg is toevertrouwd. Vanwege 
deze verantwoordelijkheid en grote zorg willen we al het mogelijke in het werk 
stellen om in de kerkelijke verwarring van onze tijd de eenheid te bewaren in 
de gemeenten. We willen met dit voorstel de kerkelijke weg gaan, dat wil 
zeggen de weg van de ambtelijke vergaderingen van kerkenraden en classes.  

Convenant 
De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen 
haar ressort. Bovengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een 
convenant waarin gemeenten, die in de klassiek-gereformeerde zin hervormd 
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zijn, zich kunnen verenigen. Aan het convenant ligt in iedere afzonderlijke 
gemeente een beleidsplan ten grondslag. In dit beleidsplan spreekt de 
kerkenraad namens de gemeente uit dat zij zich gebonden weet aan de 
Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God, aan de oecumenische 
symbolen van de Kerk en aan de gereformeerde belijdenisgeschriften van de 
Kerk, conform artikel X van de hervormde kerkorde. Hiermee geven de 
gemeenten aan dat de binding aan de Heilige Schrift en de gereformeerde 
belijdenisgeschriften voor hen de enige deugdelijke basis is voor hun kerk-zijn. 
Met Gods hulp zullen zij weerspreken en weren alles wat in strijd is met dit 
belijden. Als gemeenten, ontstaan uit de gereformeerde reformatie 
aanvaarden zij niet zondermeer de Augsburgse Confessie en de Catechismus 
van Luther en aanvaarden zij niet de Konkordie van Leuenberg en de Barmer 
Thesen. 

Het bewaren van de eenheid 
De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de 
gemeente de eenheid te bewaren. Nieuwe scheuring(en) binnen de 
gemeenten zijn immers voor het Aangezicht Gods niet te verantwoorden 
(Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als gemeenten zomaar laten meevoeren in de 
SOW-kerk, zal dit – onzes inziens – onvermijdelijk leiden tot breuken en 
scheuren in en tussen gemeenten. Daarom zoeken zij als gemeenten ook 
elkaar vast te houden op basis van Schrift en belijdenis. Het convenant is 
daarom een verband waardoor gemeenten elkaar in de kerkelijke verwarring 
vasthouden. Het convenant wil geen kerkpolitieke factor zijn, maar wil een 
bundeling van gemeenten zijn die door de synode in de onmogelijke positie 
van “wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee” terecht zijn gekomen. 
Wanneer de Kerk onverhoopt besluit tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het 
convenant gesloten hebben, zelf geen actie ondernemen om los te raken van 
het kerkverband. Deze keuze zou immers onherroepelijk leiden tot 
scheuringen binnen gemeenten. Aan de andere kant laten zij de synode weten 
dat de SOW-kerk niet kan rekenen op hun instemming met het geheel van de 
nieuwe kerkorde, zoals die op dit moment voorligt.  

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 onfeilbaar 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, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van 
Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de 
traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het 
voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere 
belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de 
Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 
Leerregels. De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding word en 
gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk 
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of de overheid. De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en 
enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij 
de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en 
mogen worden. 

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 onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat 
hiermee in strijd is, verwerpen. Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van 
de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder meer de Augsburgse 
Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de 
Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling 
is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. 
Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het 
Rijk Gods gedoopt te wezen. 
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 des geloofs 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 heilig Evangelie der 
genade Gods. 

 

Wat betekent dit in de praktijk? 
De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de 
huidige basis van Schrift en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel 
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de kerk waarachtig belijdende kerk zal zijn, levend overeenkomstig het Woord 
van God. Omdat wij met dit voorstel de kerkelijke weg, de weg van de 
ambtelijke vergaderingen bewandelen, ligt de coördinatie van het convenant 
o.i. op de weg van de classes. 

 
Vanuit haar verantwoordelijkheid leiding te geven aan de gemeenten binnen 
haar ressort ziet de classis het als haar taak dit convenant te coördineren. 

 
In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het 
ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn 
gekomen. 
 

Alleen mannelijke lidmaten komen in aanmerking voor verkiezing tot een 
ambt.  

 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  

 
In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan 
een huwelijk van man en 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 
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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 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 

 
Omdat wij ons schuldig weten onze gave 'ten nutte’ –en ter zaligheid der 
andere lidmaten – gewillig – en -met vreugde aan te wenden' (antw. 55 Heid. 
Cat.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om in overeenstemming 
met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van 
gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan. 
 
De Nederlandse Hervormde Gemeente van 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, en dat de kerkenraad van deze gemeente de mogelijkheid heeft 
op grond daarvan leiding te geven aan het leven en werken van onze 
gemeente. 

 

2.2 Roeping 

De visie en missie van de kerkenraad komt op uit geloof dat de Hervormde 
Gemeente van 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. Daarom zal het Woord van God in zijn volheid centraal staan. 
De verkondiging van het Woord mag dienen om mensen te bekeren tot het 
geloof. 
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. Ieder is geroepen dit te doen op alle terreinen 
van het leven. 
Ook worden wij, vanuit de wet des Heeren opgeroepen onze naaste lief te 
hebben als onszelf. Hier wordt o.a. 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. 
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2.3 Plaatselijke situatie 

Per 1 januari 2014 omvat onze gemeente 322 pastorale eenheden, onder te 
verdelen in 181 gehuwden en 141 alleenstaand. Het totale aantal leden is 668 
onder te verdelen in 197 belijdende leden, 416 doopleden en 55 geboorteleden. 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de samenstelling hiervan. 
Deze leden hebben recht op pastorale zorg, recht om aan de sacramenten deel 
te nemen en tevens passief kiesrecht. 
De Hervormde Gemeente te Doornspijk behoort tot de classis Harderwijk 
 
 

leeftijd Mll 
wijk 1 

Mll 
wijk 2 

Totaal 
mll 

Nmll 
wijk 1 

Nmll 
wijk 2 

Totaal 
nmll 

Totaal 

0-20 50 61 111 5 12 17 128 
21-40 44 66 110 30 41 71 181 
41-60 47 41 88 41 87 128 216 
61-80 26 35 61 21 44 65 126 
81- … 6 1 7 1 9 10 17 

   377   291  
Totaal 173 204  98 193  668 
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2.4 Opbouw van het Document 

Dit beleidsplan is opgezet volgens een vaste indeling. Ieder hoofdstuk bestaat uit 
een aantal vaste onderdelen: 
a) Een korte omschrijving van het doel van het onderwerp. Waarom doen wij dit? 
Welke middelen, materieel of anders, worden ingezet om het beschreven doel te 
bereiken? 
b) Aandachts- en beleidspunten 
Welke specifieke problemen worden gesignaleerd die het bereiken van het doel 
in de weg staan? 
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3 Erediensten en Sacramenten 
 

3.1 Prediking 

In gehoorzaamheid aan de Schriften komt de gemeente op de eerste dag van de 
week samen, zoals de apostel Paulus als opdracht heeft gegeven aan de 
gemeente van Jeruzalem (Hebreeën 10: 25). 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.  
De gemeente komt bijeen om de Heere God te dienen, te loven en te prijzen. 
Hem te aanbidden, onze schuld te belijden, te danken voor alle zegeningen en 
om de voorbede te doen voor de noden van de gemeente en de wereld. 
Wij belijden Gods Woord en aansluitend de prediking als het hart van de 
eredienst. De prediking is het door de HEERE Zelf geschonken middel om Zijn 
heil te proclameren. De prediking is "de bediening der verzoening" waarin en 
waardoor de HEERE zondaren roept en brengt tot geloof. 
De prediking: 
- 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 der kerk, zoals dat 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 ter zaligheid 
wordt gepredikt en aangeprezen, van de weg ten verderve wordt in alle ernst 
gemaand 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 de gemeenteleden. 
Het geheel van de gemeente, zowel naar leeftijd als naar levensomstandigheden, 
wordt hierbij in het oog gehouden. 
De kerkenraad hecht er waarde aan dat in de middag dienst het leerelement centraal 
staat in de verkondiging. Dit geschiedt in de regel vanuit de belijdenisgeschriften. 
Tijdens een vacante periode wordt dit zoveel mogelijk opgepakt door de pastoraal 
medewerker. 
In de erediensten gaan alleen mannelijke, daartoe bevoegde, voorgangers voor 
(Gereformeerde Bond signatuur). 

 

3.2 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 tot uiting komt 
in liturgie (orde van dienst). 
De orde van dienst bestaat uit de volgende vaste onderdelen, afgewisseld met 
gemeentezang: 
1. Stil gebed 
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2. Votum en zegengroet 
3. Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis 
4. Gebed om de opening van het Woord en voorbede 
5. Schriftlezing 
6. Dienst der offeranden 
7. Prediking 
8. Dankgebed 
9. Zegen 
10. Evt. Extra collecte 
Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed. 

 

3.3 Praktische uitwerking 

In de morgendiensten wordt tot onze verootmoediging de wet des HEEREN 
voorgelezen met de samenvatting die de Heere Jezus daarvan heeft gegeven. 
In de middagdiensten wordt het christelijk geloof beleden, meestal met de 
Apostolische Geloofsbelijdenis, soms uit een van de andere belijdenisgeschriften.  
De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt is de Statenvertaling. Met name voor de 
verkondiging van het Woord wordt zij door ons gewaardeerd vanwege haar zeer 
zorgvuldige overzetting vanuit de grondtalen. De kerkenraad staat positief tegenover 
de Herziene Statenvertaling, deze kan door de verenigingen worden gebruikt. In de 
erediensten gebruiken wij de Statenvertaling 
Bij de diensten worden de hertaalde of klassieke formulieren gebruikt. Beide 
formulieren zijn tenslotte gebaseerd op de formulieren welke vastgesteld zijn op de 
Synode van 1618-1619. 
In de voorbede wordt aandacht geschonken aan met name (op verzoek) genoemde 
personen, zieken en rouwdragenden en bijzondere gebeurtenissen. 
Tijdens de diensten wordt iso-ritmisch gezongen. Gebruikt worden de Psalmen 
in de berijming van 1773 en de zgn. Enige Gezangen.  
Een Psalm kan op verzoek van de predikant, als het passend is bij het karakter van 
de dienst staande gezongen worden. 
Voor de dienst wordt een voorzang gezongen. 
De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkradio en het internet (website 
www.hervormddoornspijk.nl).  
Tijdens de ochtenddienst is er een oppasdienst voor de kleine kinderen van de 
gemeente. Als er gelegenheid voor is wordt hier uit de kinderbijbel voorgelezen. 
Tijdens speciale diensten: opening/sluiting winterwerk en bid- en dankdag vindt er 
een thematische prediking plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de thema’s die 
worden aangeboden door de HGJB. 
Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende 
kleding en een verzorgd uiterlijk.  
De gemeente staat bij het uitspreken van de zegen en wanneer de voorganger of 
liturgie dit aangeven.  
De leden van de kerkenraad staan bij het gebed. Men is uniform gekleed. 
Radio-opnamen van kerkdiensten, zoals van de LOE (Lokale Omroep Elburg), zijn 
alleen mogelijk mits niet van invloed op de dienst. Dus geen verstoring of 
voorwaarden tot aanpassing. Over verzoeken hiervoor zal per geval worden 
besloten. 
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3.4 Sacramenten 

Door de verkondiging van het Woord en de bediening van de sacramenten wil 
God zich aan Zijn gemeente bekend maken, met als doel ons tot geloof te 
brengen of tot versterking hiervan.  
Bij bijzondere diensten, zoals Heilige Doop, Belijdenis van het Geloof en Heilig 
Avondmaal worden deze zaken ter sprake gebracht. 
De kerkenraad stelt het op prijs als vrouwen zeker bij de viering van de sacramenten 
met een gedekt hoofd de dienst meemaken. 

 

3.4.1 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, gelijk 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 doopvragen worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen. De 
doopbediening vindt plaats voor de preek. 
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 een 
ouderling aanwezig. Tijdens deze doopzitting worden de ouders onderwezen in de 
betekenis en uitwerking van het sacrament van de Heilige Doop. Ouders die nog 
geen belijdenis afgelegd hebben zullen zeker gevraagd worden om dit als nog te 
doen. Hoe kun je wel ja zeggen op de doopvragen als je geen belijdenis hebt 
afgelegd? 
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 zullen ze besluiten dit gezin extra te 
bezoeken.   
Telkens zal benadrukt worden dat de kerkenraad de doopbediening ziet als Gods 
bevel in de weg van een christelijke levenswandel en opvoeding, waartoe in ieder 
geval behoort een trouwe kerkgang door de ouders. 
Na afloop van de doopdienst worden de doopouders in de consistorie gefeliciteerd 
en Gods zegen toegewenst door de kerkenraad. 
 
Volwassenendoop / overdoop: 
 De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Doornspijk is  voorstander van de 
kinderdoop, maar 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). Dit wordt per situatie bepaald. 
Hiervan kan alleen sprake zijn als de kerkenraad overtuigd is van de belijdenis en 
wandel van desbetreffende dopeling.  
De volwassenendoop, niet in bovengenoemde zin bedoeld, alsook het (laten) 
overdopen van volwassenen is niet Bijbels (Rom 6 en Efeze 4:3-6) en daarom niet 
uitvoerbaar binnen de Hervormde Gemeente van Doornspijk. 
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In geval van overdoop is er zonder voorafgaande schuldbelijdenis geen toegang tot 
het Heilig Avondmaal en tot lerende functies in de gemeente.  
 
Kinderen, al dan niet aangenomen, van paren van dezelfde sekse worden van de 
Heilige doop uitgesloten. 
 
Per geval zal door de kerkenraad bekeken worden of er gezien de veranderde 
levenswandel uitzonderingen kunnen worden gemaakt. 
 
 

3.4.2 Het Heilig Avondmaal 

Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere 
sacrament in de christelijke kerk. Is de Heilige Doop 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 avondmaal-formulier 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, worden via het mededelingenblad 
verzocht de week voor het te houden Heilig Avondmaal zich aan te melden bij de 
kerkenraad. Tijdens de dienst waarin het Heilig Avondmaal plaatsvindt worden deze 
gasten mede genodigd. 
 
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  ontvangen een kaart van de kerkenraad waarin ze het aanbod krijgen 
om, indien gewenst, met een deel van de kerkenraad hierover na te spreken. 
Uiteraard is dit gesprek pastoraal van aard. 
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3.5 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 beamen 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. 

 Een 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. 
 
Voorbereiding: 
Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen wordt op de belijdeniscatechisatie 
gedurende tenminste één seizoen onderwezen in Gods Woord en leer van de kerk.  
Deze catechese dient trouw bezocht te worden. De catechisatielessen worden 
verzorgd door de predikant of indien dit niet mogelijk is door een daartoe bevoegd 
catecheet. Van hen die belijdenis van het geloof wensen af te leggen wordt verwacht 
trouw kerkelijk met de gemeente mee te leven. 
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 
worden de catechisanten thuis bezocht door de catecheet. 
 

3.6 Huwelijksdienst 

Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van 
God beleden en erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd of 
gezegend worden. De kerkenraad verleent geen medewerking aan 
huwelijksinzegeningen in de kerk van personen die geen band hebben of willen 
krijgen met onze plaatselijke gemeente. 
De dienst van bevestiging en zegening van het huwelijk vindt, conform de kerkorde, 
plaats in een eredienst in het midden van de gemeente. Dat betekent dat binnen de 
gebruikelijke liturgie in de gemeentezang geen vrije liederen worden gezongen. Zij 
die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen dienen contact op te nemen met de 
predikant, en in de vacaturetijd met de wijk-ouderling. 
De huwelijksdienst wordt door de eigen predikant geleid. Op verzoek kan een 
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bevoegd familielid van het bruidspaar, t/m de derde graad de huwelijksdienst leiden.. 
Deze predikant moet dan wel van Gereformeerde Bond signatuur zijn. 
De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het 
midden van de gemeente. Gebruikt wordt het klassieke of het hertaalde 
huwelijksformulier uit de gereformeerde traditie. Namens de kerkenraad wordt het 
bruidspaar de zogenaamde trouwbijbel in de Herziene of Statenvertaling 
overhandigd. 
 
Voorbereiding: 
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 samenleefden alleen bevestigd en gezegend worden na schuldbelijdenis voor 
de kerkenraad en na een daadwerkelijke verandering van hun levenswijze.  
Een aanstaand echtpaar krijgt nadat ze gevraagd hebben bij ons in de kerk te 
trouwen eerst bezoek van de kerkenraad voor een pastoraal gesprek. 
Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek tussen de predikant 
en het aanstaande bruidspaar. In dit gesprek zal onder andere het huwelijksformulier 
en de orde van de huwelijksdienst besproken worden. 
 
Hertrouwen: 
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 pastorale wijze 
met de betrokkenen in gesprek treden. 
 
Aanwijzingen uit de Bijbel: 

 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) 

 Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal 
het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets 
schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal 
schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis. Zo zij dan, uit 
zijn huis uitgegaan zijnde, zal henengaan en een anderen man ter vrouwe 
worden, En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief 
geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten 
gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, 
zal gestorven zijn; Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet 
mogen wedernemen, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd 
geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; alzo zult 
gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft. 
(Deuteronomium 24:1-4) 
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3.7 Bid- en Dankdag diensten: 

Rond de bid- en dankdagen worden 2 diensten gehouden. 
Tijdens één van deze diensten wordt er gepreekt naar het thema van de HGJB welke 
aangeleverd wordt door middel van een thema map. In de prediking wordt ook 
ingegaan op zaken omtrent gewas en arbeid, maar ook alles uit het dagelijkse leven 
waarvoor wij in biddende afhankelijkheid van de HEERE onze God, die de 
Bewaarder en Onderhouder is van alles wat leeft en bloeit. 
 

3.8 Christelijke feestdagen:  
Op tweede feestdagen, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en 
oudejaarsdag wordt er één dienst belegd. 
 
Voor de aanvang van de morgendienst op de Eerste Kerst-, Eerste Paas-, 
Hemelvaarts- en Eerste Pinksterdag worden vrije liederen gezongen. 
 

3.9 Reformatieherdenking 

Tijdens de morgendienst van de zondag voorafgaand aan 31 oktober wordt in de 
prediking aandacht besteed aan de Hervorming. Voorafgaand aan deze dienst 
worden enkele coupletten uit het Lutherlied gezongen. 
 

3.10 Aandachts- en beleidspunten 

 
De kerkenraad overweegt in de voorbereidingsweek een avond te beleggen ter 
bezinning op de Avondmaalsdienst. Tijdens deze avond wordt een gedeelte uit de 
Bijbel of uit het erfgoed van de Reformatie behandeld. 
 
 
De kerkenraad ziet er voortdurend op toe dat de prediking geschiedt in 
overeenstemming met het Woord en de Belijdenisgeschriften  
 
Stimuleren van het kerkbezoek. 
Blijvende betrokkenheid van jong en oud bij de zondagse eredienst. 
De nieuwe lidmaten stimuleren voor de overige gemeenteactiviteiten. 
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4 Pastoraat 
De gemeente is het lichaam van Christus waarbij ieder lid de ander nodig heeft. In 
het pastoraat dient dus tot uiting te komen dat we in de gemeente door en vanuit de 
liefde van God zorgdragen voor het geestelijk 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 gemeente.  
Hoewel pastorale zorg een taak voor ieder gemeentelid is, geldt dit in het bijzonder 
voor de kerkenraad.  
Extra pastorale zorg wordt besteed aan gemeenteleden die het moeilijk hebben, 
zieken, eenzamen, ouderen, alleenstaanden en rouwdragenden. 

 

4.1 Huisbezoek 

De gemeente is verdeeld in drie wijken, met een eigen wijkouderling. De kerkenraad 
streeft ernaar dat alle meelevende gemeenteleden een keer in de drie jaar te 
bezoeken. Verder zullen de overige geregistreerde adressen worden benaderd voor 
huisbezoek. Bezoek vindt plaats op afspraak in de periode oktober-maart.  
De wijkouderling gaat alleen of met een ander kerkenraadslid op huisbezoek. 
De thuis- en tijdelijk uitwonende kinderen worden bij het huisbezoek verwacht.  
 
Bijzonderheden (behalve informatie die vertrouwelijk en onder geheimhouding 
verteld is) en algemene bevindingen uit het huisbezoek, die in het belang zijn van de 
kerkenraad worden tijdens het consistorie overleg doorgenomen met de 
wijkouderlingen en de predikant / pastoraal medewerker. Dit is van belang, met name 
ook met het oog op de Woordverkondiging. Enerzijds om te horen hoe de uitwerking 
van de prediking is, anderzijds om pastorale noden en vreugden te kunnen betrekken 
bij de preekvoorbereiding en het pastoraat. 
Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting waarin plaats 
is voor hartelijke belangstelling en meeleven in de persoonlijke en 
gezinsomstandigheden. Kenmerk van het huisbezoek is daarbij, dat het gaat om de 
toespitsing op het leven met de HEERE. Vanuit algemene omstandigheden moet via 
de kerkgang en het meeleven binnen de gemeente ook het persoonlijk geloofsleven 
aan de orde komen. Het gaat daarbij ook om de uitwerking van de prediking, de 
sacramenten, het Bijbellezen en gebed. Bij gezinnen komt ook de ‘huisgodsdienst’ 
(het gezamenlijk Bijbellezen en bidden) aan de orde. 
Er zal ook worden gestimuleerd deel te nemen aan door de gemeente 
georganiseerde activiteiten. (van de verenigings- of kring vormen.) 
Ook kan erop worden gewezen dat het mogelijk is dat gemeenteleden hun 
talenten in praktische zin kunnen inzetten. 
Tevens zal aandacht worden geschonken aan eventuele diaconale noden. 
 

4.2 Ziekenpastoraat 

Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden met enige regelmaat 
door de predikant of pastoraal medewerker bezocht. Ook na thuiskomst wordt een 
bezoek gebracht door de ouderling of pastoraal medewerker. 
Langdurig zieken die thuis worden verpleegd krijgen bezoek van predikant of 
pastoraal medewerker en/of ouderling. 
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4.3 Rouwpastoraat 

De predikant begeleidt de rouwdragende familie. 
Er is rouwbezoek vóór de begrafenis en een aantal malen erna. 
In overleg met de familie wordt de condoleance-avond afgesloten door de 
wijkouderling. 
Op verzoek van de familie zal 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, 
ambten indien mogelijk vertegenwoordigd) terwijl de eigen predikant de leiding van 
de dienst heeft. De predikant of pastoraal medewerker leidt de dienst. 
Indien er sprake is van terugkomst van de begraafplaats naar het gebouw sluit 
de wijkouderling of diens vervanger de rouwplechtigheid af met het lezen uit de 
Bijbel en gebed. 
 

4.4 Huwelijksjubilea 
 
Indien de kerkenraad in kennis wordt gesteld van een huwelijksjubileum wordt een 
bezoek gebracht door de predikant of pastoraal medewerker thuis.    
Een afvaardiging van de kerkenraad zal op de uitnodiging ingaan. 
 

4.5 Jeugdpastoraat 

Tijdens de reguliere huisbezoeken wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan 
de jeugd in de gezinnen.  
De jongeren welke niet meer trouw naar de catechisatie en/of de kerk komen, krijgen 
extra aandacht om hen zo toch bij de kerk betrokken te laten weten. 
 

4.6 Ouderenpastoraat 

Gemeenteleden boven de 70 jaar krijgen bezoek van een ouderling. Ook krijgen de 
70+’ers, indien dit op prijs gesteld wordt, enkele malen per jaar bezoek van de 
bezoekdames. 
De predikant, pastoraal medewerker of ouderling verzorgen met enige regelmaat de 
weeksluiting in “Thornspic”. 
 

4.7 Pastoraat in verzorgings- verpleegtehuizen 

Gemeenteleden die in een verzorgings- of verpleegtehuis buiten Doornspijk zijn 
opgenomen, worden een of twee keer per jaar bezocht door een kerkenraadslid. 

 

4.8 Bezoek nieuw ingekomen leden 

Nieuw ingekomen gemeenteleden ontvangen z.s.m. bezoek van de kerkenraad. De 
wijkouderling of desgewenst predikant zal hen bezoeken. 
Deze kan dan o.a. de gemeentegids overhandigen. 
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4.9 Crisispastoraat 

Crisispastoraat m.b.t. stervensbegeleiding, psychische nood, verslaving etc. behoren 
tot de taak van de predikant en de pastoraal medewerker. 
Indien nodig kan worden doorverwezen naar professionele hulp. 

 

4.10 Consistorieoverleg 

Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan pastorale aangelegenheden is het 
consistorieoverleg. Voor dit overleg worden de predikant, pastoraal medewerker, 
ouderlingen verwacht. 
Het overleg wordt minimaal twee keer per jaar gehouden. 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 het vertrouwelijk karakter van 
het huisbezoek. 
 

4.11 Aandachts- en Beleidspunten 

Invulling 3.8 bijv.: Bezoekdames voor nieuw ingekomen leden. 
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5 Kerkenraad 
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 bestaande uit een predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters 
en diakenen heeft als taak: 
- 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. 
- Het benoemen van een predikant en pastoraal medewerker en kerkrentmeesters 
 
De kerkenraad wil zijn handelen en staan in de kerk toetsen aan en funderen op de 
Heilige Schrift. Hierbij dankbaar gebruikmakend van de belijdenisgeschriften van de 
gereformeerde traditie. In dit alles dienen zij acht te slaan op zichzelf, op elkaar, op 
de predikant en op de gehele gemeente. Zoals ook de apostel Paulus zegt bij het 
afscheid van de ouderlingen van Efeze: “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” (Hand. 
20: 28) 
Aangezien de kerkenraad zo gesteld is tot het regeren en vertegenwoordigen van de 
gemeente, acht de kerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan Gods onfeilbare 
Woord, het ambt niet toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden (1 Kor 14: 34) 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. Maar ook 1Tim. 2: 11 – 15 
spreekt hierover.   
Dit doet overigens niets af aan de geheel eigen plaats, die de vrouw inneemt in de 
gemeente. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de Jeugdclubs, verenigingen en de 
oppas. Maar ook het brengen van bezoeken, verzorgen van fruitbakjes, of het op 
andere wijze bijstaan van gemeenteleden, die hieraan behoefte hebben. 
 

5.1 Samenstelling 

De samenstelling van de kerkenraad is als volgt: een predikant (consulent), drie 
ouderlingen, drie diakenen en drie ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad 
vergaderd gemiddeld 10 keer per jaar. 
Onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad kunnen verschillende commissies 
of personen werkzaam zijn binnen de gemeente. Hun taken en 
verantwoordelijkheden worden elders in dit document beschreven. 
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5.2 Diaconaat. 

In de eerste christelijke gemeente van Jeruzalem is het diaconaat ingesteld, 
om de apostelen te ondersteunen. Het belangrijkste doel van de diaconie is 
nog steeds die zorg voor de armen, of in onze tijd: de zwakkeren in de 
samenleving. Overigens is de zorg voor een ander op zichzelf een taak voor 
iedere christen. Zowel in het gezin, als in de gemeente dienen we onze 
naasten hetzij financieel, dan wel metterdaad te steunen. 
 

5.2.1 Middelen 

Samenvatting van de taken van de diaconie: 
a) inzamelen en uitdelen van de liefdegaven 
• Het inzamelen van de liefdegaven gebeurt hoofdzakelijk tijdens de 

eredienst in 
de vorm van tenminste één diaconiecollecte en de collecte op de 
avondmaalstafel is ook bestemd voor de diaconie.  

• In speciale gevallen kan door de diaconie besloten worden tot een 
noodhulpcollecte.  

• Daarnaast worden er gaven ingezameld voor diaconale projecten die 
vanuit de gemeente worden gesteund. 

• Verder zijn er spontane giften / legaten vanuit de gemeente. 
• De besteding van de diaconale gaven gebeurt door:  
• directe ondersteuning van personen / gezinnen; 
• bijdragen die besteed worden aan lokale, nationale en internationale 

organisaties, volgens een vastgesteld collecterooster. 
• de ondersteuning van het jeugdwerk en het ouderenwerk valt ook onder 

verantwoordelijkheid van de diaconie; 
• rond de Kerstdagen wordt er een attentie verzorgd voor de ouderen, 

zieken, gehandicapten, weduwen en weduwnaars in de gemeente; 
• extra giften uit de eigen middelen. 
 
b) de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld. 

Naast de zorg voor de gemeente is er ook zorg voor onze naasten 
buiten onze gemeente in binnen- en buitenland. 

c) toerusten en bewust maken van de gemeente tot het vervullen van haar 
diaconale roeping. 

• Het diaconale werk is een taak van de hele gemeente.  
• De diaconie moet de gemeente daarbij ondersteunen en wijzen op haar 

roeping die ze heeft in het gezin, de gemeente, naar de naasten toe en 
wereldwijd.  

• Dit werk wordt uitgevoerd door het toelichten van doelen van te houden 
collectes.  

• Er worden zo nodig voorlichtingsavonden gehouden en er zijn diaconale 
activiteiten in het jeugdwerk die in samenspraak met bijv. de HSJJ 
worden vastgesteld. 

d) Extra taken zijn te vinden in het beleidsplan van de diaconie (zie bijlage) 
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e) Beheren van vermogens 
De diaconie voert beheer uit over landerijen, waarvan de opbrengst 
wordt 
gebruikt ter ondersteuning van het diaconale werk in de eigen 
gemeente. 

 

5.2.2 Aandachts- en Beleidspunten 

De diaconie wordt zelden benaderd voor persoonlijke hulpverlening. Er is in de 
gemeente wellicht schroom, of men weet niet wie hier op aangesproken moet 
worden, of men durft de diaconie niet te benaderen. Door het diaconaat meer 
te betrekken op het huisbezoek  kunnen eventuele behoeften meer zichtbaar 
worden. Daarnaast dient via voorlichting het werk en de mogelijkheden van de 
diaconie onder de aandacht gebracht te worden om zo de drempel te 
verlagen. Tenslotte kunnen de gemeenteleden opgeroepen worden alerter te 
zijn om de diakenen te attenderen op problemen bij gemeenteleden; 
 

5.3 Commissies 

5.3.1 Preekvoorziening 

 
Voor het invullen van de predikbeurten binnen de erediensten in onze gemeente 
wordt op 2 januari naar de gastpredikanten gebeld voor het volgende jaar. In de 
kerkenraadsvergadering van november wordt de groslijst die door de kerkenraad is 
opgesteld vastgesteld. Zo nodig wordt deze lijst aangepast. 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. 
 

5.3.2 Jeugdwerk  

De commissie voor het jeugdwerk, bestaande uit een ouderling en een diaken houdt 
toezicht op het jeugdwerk. 
Samen met o.a. de stichting (Hervormde Stichting Jeugd en Jongerenwerk)HSJJ 
beleggen we bezinnings- of toerustingsavonden voor de leidinggevenden. 
Daarnaast neemt zij kennis van voorkomende problemen binnen het 
jeugdwerk en brengt advies uit aan kerkenraad en/of jeugdwerk om tot een 
mogelijke oplossing/verbetering te komen. 

  



26 

 

6 Apostolaat 

 
Zoals de Heere Jezus aan Zijn discipelen de opdracht heeft gegeven om het 
evangelie te verkondigen aan alle mensen in de gehele wereld, zo geldt deze 
opdracht ook vandaag nog voor Zijn gemeente. In de gelijkenis van het verloren 
schaap maakt de Heere Jezus ons duidelijk dat een mens die verloren dreigt te gaan 
kostbaar is in Zijn ogen. Dit kan een schaap van de kudde zijn, maar het kunnen ook 
schapen zijn die niet tot de kudde behoren, zoals de Heere ons ook duidelijk maakt.  
 
Mattheus 5 : 13-16:  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, 
waarmede zal het gezouten worden? Het deugd nergens meer toe, dan om buiten 
geworpen, en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een 
stad op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. 
Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een 
kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de 
mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, die in de hemelen is, 
verheerlijken. 

 

6.1 Zendingsopdracht 
Het is onze taak om de zendingsopdracht van Christus bij de hele gemeente 
onder de aandacht te brengen en alle gemeenteleden bij het zendingswerk te 
betrekken. 

6.1.1 Middelen: 

- Evt. informatieverstrekking vanaf het zendingsveld /binding opbouwen met 
een zendingsmedewerker. 

- Verkoop van het dagboekje “Een handvol koren”; (GZB) 
- Het steunen van projecten door de GZB en het houden van regelmatige 

collecten. 
- Met Pinksteren geven we extra aandacht aan de zending. 
- Aandacht geven aan de Israëlzondag. 

6.1.2 Beleidswens 

Er kan een thuisfrontcommissie gevormd worden die de band tussen zendingswerker 
en de gemeente onderhoudt.  
Deze thuisfrontcommissie zorgt voor de communicatie tussen zendingsmedewerker 
en de kerkenraad en gemeente. 
Het is de stellige overtuiging van zowel de kerkenraad als de thuisfrontcommissie dat 
het voor het zendingsbewustzijn van de gemeente een goede zaak is zo direct 
betrokken te zijn bij het zendingsveld. 

 

6.2 Evangelisatieopdracht 

De kerkenraad hecht veel waarde aan het evangelisatiewerk.  
- De oud-catechisanten jaarlijks de Kerstecho’s. 
- Ook worden de foldertjes “Licht in de avond” verspreidt onder 70-plussers. 
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6.2.1 Aandachts- en Beleidspunten: 

Kunnen we de jongeren van de gemeente verder betrekken bij het verder 
ontwikkelen van evangelisatie-activiteiten? 
Bij te ontwikkelen activiteiten dient er een goede toerusting aan vooraf te gaan. 
Zo willen we hen, die van het Evangelie vervreemd zijn en hen, die er nog niet eerder 
van hoorden, met de Blijde Boodschap bereiken. 
 

6.3 Vakantie Bijbel Week (VBW) 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar bekend te maken met het Evangelie van de 
Heere Jezus Christus, zodat ze de Bijbelse boodschap in hun eigen leven leren 
toepassen. 
VBW is in de eerste plaats bedoeld voor buitenkerkelijke kinderen welke door 
kinderen van de kerkelijke gemeenten worden meegenomen. 
VBW wordt georganiseerd door een interkerkelijk comité waarin momenteel 2 
gemeenteleden uit onze gemeente zitting hebben. De organisatie ontvangt jaarlijks 
een gift van de diaconie. 
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7 Vorming en toerusting 
 

7.1 Kinder– en tienerwerk 

Naast de geloofsopvoeding door de ouder(s) is er in de gemeente het kinder- en 
tienerwerk om kinderen en tieners te vertellen over onze Vader in de hemel en 
het verzoeningswerk van Zijn Zoon Jezus Christus. De kinderen en tieners 
worden begeleid bij: het ontmoeten van elkaar, het ingroeien in de kerkelijke 
gemeente, het maken van keuzes in het persoonlijke leven en -in kerk en 
samenleving. 

7.1.1 Middelen: 

De Ark (6-9), Arendsnest (9-12) Young Spirit (12-16),. 
Wekelijks komen de kinderen en tieners bij elkaar om een Bijbelgedeelte te 
behandelen. Daarnaast is er ruimte voor vormen van ontmoeting, met 
spelelementen, zang en creatieve bezigheden. Hierbij maken de 
leidinggevenden gebruik van de materialen die de HGJB daarvoor aanreikt. 
Wegens gebrek aan belangstelling zijn er op dit moment naast de Jeugddiensten 
geen activiteiten voor de 16 + Jeugd. Op dit moment vereniging in slapende 
toestand. 
 
De jongste 3 clubs mogen een begroting opstellen waarop de diaconie geld 
beschikbaar stelt. De kerkvoogdij betaalt het HGJB-materiaal. 
 
De clubs vallen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
Daarom voelen we ons ook verantwoordelijk voor het aanstellen en de toerusting  
van de leidinggevenden. 
We stellen daarom voor dat de leidinggevenden bij een vacature een voordracht 
doen aan de kerkenraad. Als de kerkenraad hiermee instemt kunnen zij de 
betreffende persoon vragen. 

7.1.2 Aandachtspunt: 

De jeugd actief en betrokken houden en daarbij zorgen dat het kinder- en 
tienerwerk goed blijft aansluiten bij wat we als gemeente voor staan hun nivo. 
 

7.2 16+ groep  

De 16+ club staat ook onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, maar leidt 
zichzelf. Zij kunnen echter geen initiatieven ondernemen buiten de opgestelde 
kaders zonder goedkeuring van de kerkenraad. 
 
Beleidspunt: 
We vragen deze groep om zelf een voorstel te maken over volgende punten. 

 Hebben jullie al ideeën voor volgend jaar? 

 Kaders waarbinnen zij de avonden inhoud willen geven. 

 Inhoud van activiteiten buiten de verenigingsavonden. 

 Waar moet onze vereniging aan voldoen zodat het geheel past binnen de 
kring van onze gemeente? 
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7.2.1 Doel: 

Geestelijke groei van de jongere, ontwikkeling van eigen identiteit zowel van 
jongere zelf als onderkenning van positie van jeugd binnen de eigen gemeente 
mede tot opbouw van de gehele gemeente. 
Binnen de gemeente diverse ontmoetingsvormen aanbieden die zoveel mogelijk 
aansluiten bij leeftijdsfase, belevingswereld en identiteit. Deze 
ontmoetingsvormen moeten wervend, ontspannend, samenbindend en tot 
opbouw van de gemeente te zijn. 
Gods Woord dient bij deze doelstelling als norm en richtsnoer.  
De 16+ club 2gather heeft kaders opgesteld waarbinnen zij de vereniging gestalte 
geven. Deze kaders zijn door de kerkenraad goed gekeurd. 
We verwijzen hiervoor naar de bijlage: 2gather. 

7.2.2 Aandachtspunt: 

Jongerenwerk moet aansluiten bij datgene wat wij als gemeente belijden in Leer en 
Leven. De boodschap van het Evangelie uitgelegd in de taal van de jongeren. Dit 
blijft een aandachtspunt. 
 

7.3 Catechese 

7.3.1 Doel: 

- De jongeren, eventueel ook ouderen, van de gemeente te leren leven vanuit 
de beloften en geboden van Gods Verbond met hen gesloten in de Heilige 
Doop. 

- Zij worden hierbij ingeleid in de betekenis van de liturgie van de eredienst, de 
al aanwezige Bijbelkennis wordt steviger verankerd. 

- Het leren lezen en begrijpen van de Bijbel. 
- Het aanleren van de Bijbelboeken en hun globale inhoud. 
- Het aanleren van begrippen als: Christen zijn, Liefde, Verbond, 

Rechtvaardigmaking, Verkiezing, Genade, Zonde, Navolging. 
- Hen begeleiden naar een persoonlijk belijden en getuigen van de Drie-enige 

God die Zich openbaart in Zijn Woord zoals dat beleden wordt in de 
belijdenisgeschriften en bevestigd wordt in de bediening van het Heilig 
Avondmaal. 

- Hen apologetisch toerusten om met de hun toebedeelde gaven te werken aan 
de 
opbouw van de gemeente en als getuigend christen te staan in onze 
maatschappij. 

7.3.2 Middelen: 

De catecheselessen worden gegeven door de predikant of pastoraal medewerker. 
Van belang is dat degene die de catechese geeft in staat is om in goede sfeer met 
de jongere op te trekken. Ook is het belangrijk dat hij past binnen de breedte van 
onze gemeente. 
De methode die gebruikt wordt, heet “Leer en Leven”, onder redactie van ds. P. van 
de Kraan, ds. A.J. van den Herik en dhr. A. Pals. 
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Alle groepen t/m de belijdeniscatechisanten maken hiervan gebruik (verschillende 
delen). 
Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen wordt men gedurende tenminste 
één seizoen onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk op de 
belijdeniscatechisatie. Indien iemand na één jaar nog geen openbare belijdenis aflegt 
bestaat de mogelijkheid om het volgende seizoen opnieuw belijdeniscatechese te 
volgen. Het hiervoor genoemde betekent, dat van hen die belijdenis van het geloof 
wensen af te leggen een trouw kerkelijk meeleven met onze gemeente wordt 
verwacht. 
Door pastorale zorg en gesprekken tijdens de catecheselessen wordt ernaar 
gestreefd hen te overtuigen dat dit ook  het bezoeken van beide erediensten per 
zondag omvat. 
Na het doen van belijdenis kan de groep nog enkele malen bijeen komen om met 
elkaar Bijbelstudie te doen,  met name gericht op het Heilig Avondmaal. 

7.3.3 Aandachts- en beleidspunten: 

- Jongeren actief betrokken houden bij de catechisatielessen, dit kan 
bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk (leerstukken). Ook willen we hen 
die de catechisatieperiode achter zich laten na het doen van belijdenis 
stimuleren zich met het kerkenwerk bezig te houden, bijv. clubwerk. 

- De denkers en doeners binnen de gemeente. 

7.4 Bijbelkring 

 Op de Bijbelkring wordt Gods Woord bestudeerd en besproken. 

 Vermeerdering van kennis en verdieping van inzicht, geloofsleven en 

onderscheidingsvermogen. 

 Versterken van gemeenteopbouw en persoonlijke relaties. 
 

7.4.1 Middelen: 

Op de Bijbelkring wordt voor de pauze door de pastoraal medewerker een Bijbelboek 
Besproken (meestal aan de hand van een boekje). Na de pauze wordt in kleine 
groepjes de gespreksvragen besproken. Aan het einde van de avond worden deze 
plenair nabesproken. 

7.4.2 Aandachts- en Beleidspunten: 

Werving van nieuwe bijbelkringbezoekers. Aandacht voor het niveau en de interesse 
van de bezoekers zodat een ieder graag deze avonden wil bezoeken. 
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8 Beheer 
Doel van het beheer is de instandhouding van de eredienst, rentmeesterschap over 
de kerkelijke goederen en de overige kerkelijke activiteiten van de gemeente. 
 

8.1 Middelen 

De uitvoering van het bovengenoemde doel is grotendeels voorbehouden aan het 
college van kerkrentmeesters. Dit college bestaat uit 5 leden (incl.1 vacature), elk 
met een specifieke taakstelling maar met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Het college van kerkrentmeesters heeft als taak het verzorgen van de financiële 
zaken die niet van diaconale aard zijn. Hierbij moet worden gedacht aan het 
beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen (inclusief de daarin aanwezige 
inventaris), landerijen en overige vermogensbestanddelen. Tot de gebouwen 
moeten worden gerekend de kerk en de pastorie ( de pastorie is tot 2054 verpacht 
aan de Hersteld Hervormde Kerk) 
Daarnaast draagt het college van kerkrentmeesters zorg voor: 

- de salariëring en de uitvoering van de rechtspositie van predikant en of 
pastoraal medewerker. 

- Er is een speciale voorziening getroffen met Hersteld Hervormde Kerk waarin 
geregeld is dat wij bijdragen in de betaling van hun kosters. 

- de uitvoering van de werkzaamheden van organisten, kosters, oproepkrachten 
en diverse vrijwillig(st)ers.  

- De financiële middelen voor het functioneren en de instandhouding van de 
kerkelijke gemeente worden voor een belangrijk deel verkregen door middel 
van: 

- collecten tijdens de wekelijkse erediensten; 
- de jaarlijkse actie vrijwillige bijdragen (Kerkbalans); 
- de opbrengst uit de verhuur van gebouwen en de verpachting van 
- landerijen; 
- enkele overheidssubsidies. 

Het college van kerkrentmeesters stelt ten behoeve van haar financieel te voeren 
beleid jaarlijks een begroting (en toelichting hierop) vast. De gemeente krijgt 
vervolgens de gelegenheid om kennis te nemen van de jaarcijfers van het vorige 
boekjaar. 
De boekhouding wordt verzorgd door accountantskantoor Van Deutekom te Elburg. 
 

 

8.2 Aandachts-en Beleidspunten 
- De verwarmingsinstallatie en klimaatbeheersing kerk en energielasten; 
- Lange termijn visie m.b.t. de kerkelijke gebouwen. 
- Veel werkzaamheden worden en kunnen worden uitgevoerd door 

vrijwilligers. Het is zaak zoveel mogelijk gemeenteleden bij het 
vrijwilligerswerk te betrekken en hen betrokken te houden. 

- Het onderzoeken van de mogelijkheid tot het stichten van een 
predikantsplaats. 
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9 Evaluatie 
Het beleidsplan is een instrument om sturing te geven aan de visie, opdracht en 
missie die aan het begin van dit beleidsplan zijn geformuleerd. Het doel van een 
evaluatie is om te bezien in hoeverre aan het gestelde is voldaan. 

9.1 Beleidspunt 

Ieder jaar wordt er een jaarplan opgesteld waarin een aantal beleidspunten worden 
opgenomen. In januari wordt dit jaarplan vastgesteld en het jaar hierop volgend wordt 
dit geëvalueerd en een nieuw jaarplan vastgesteld. 
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10 Nawoord 
Zoals reeds in de inleiding is gezegd, is het goed om duidelijke richtlijnen te geven 
voor het leven en werken binnen onze gemeente, zodat alle activiteiten binnen 
vastgestelde kaders gedaan kunnen worden.  
We zijn ons er van bewust dat dit beleidsplan niet op alle vragen en voor iedere 
situatie 
een pasklaar antwoord geeft. Laten wij bij alles wat er gedaan mag worden in onze 
gemeente, en dat is heel veel, niet vergeten om onze God en Heere om wijsheid te 
vragen en om Zijn nabijheid te bidden. 
Nadat het volk Israël gezondigd had, door het gouden kalf te maken en te aanbidden, 
wil 
de Heere niets meer met het volk te maken hebben (Exodus 33). 
Mozes echter had een goede relatie met de Heere, we lezen dat de Heere met hem 
sprak als met een vriend. Mozes legt de nood van het volk aan de Heere voor, 
waarop 
de Heere vraagt: ‘Zou Mijn aangezicht moeten medegaan, om u gerust te stellen?’ 
Waarop Mozes antwoordt: ‘Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van 
hier 
niet optrekken!’ Mozes wilde niet verder zonder zich van Gods hulp verzekerd te 
weten. 
Laat dat ook zo zijn bij alle werk wat er gedaan mag worden in onze gemeente, zodat 
we 
niet zullen aanvangen zonder Hem in onze plannen te kennen en Hem om hulp en 
wijsheid, ja om Zijn zegen te vragen. 
In het boek Nehemia gaat het over de herbouw van de stadsmuren van Jeruzalem 
(Neh. 4). Naarmate de nieuwe muren vorm begonnen te krijgen werden de aanvallen 
van de vijanden heftiger. Het kwam zelfs zover dat de bouwlieden een zwaard aan 
hun zijde droegen zodat zij zich konden verdedigen. Ook was er steeds iemand met 
een bazuin in de buurt om alarm te kunnen slaan. 
De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 
Waar het geloof in de Heere beleden wordt en aan Zijn koninkrijk gewerkt wordt daar 
zijn de aanvallen van satan het hevigst. Bij alle aandacht voor het werk is het daarom 
ook zaak om waakzaam te blijven. Oplettend op de wereld om ons heen, bijsturend 
daar 
waar nodig. 
Niettemin mag er het vertrouwen en de wetenschap zijn dat God zelf zijn Kerk hier op 
aarde bouwt en onderhoudt. Daar heeft Hij ons niet voor nodig, maar Hij wil ons nog 
gebruiken en Hij geeft wat daarvoor nodig is. Laten wij als leden van Christus kerk zij 
aan zij staan en arbeiden, een ieder met de gaven van God geschonken, zoals we 
dat 
ook van de Levieten lezen in Nehemia 3. 
Gods zegen bij alle werk toegewenst. 


