Profiel van de Hervormde Gemeente van
Doornspijk

Algemeen
De Hervormde Gemeente van Doornspijk is gemeente van Christus en kan niet
zonder de bediening van de verzoening die door de verkondiging van het Woord
realiteit wordt. De gemeente heeft een Gereformeerde Bondssignatuur. Dat uit
zich in een Bijbelgetrouwe prediking en het hanteren van de drie
belijdenisgeschriften (Heidelberger Catechismus, Dordtse Leerregels en de
Nederlandse Geloofsbelijdenis). De kern van de gemeente is betrokken op elkaar
en veel nieuwe leden ervaren de gemeente als gastvrij. Veel (jonge) mensen
voelen zich aangetrokken tot onze gemeente vanwege de prediking, de hartelijke
omgang met elkaar en de activiteiten die er zijn. De kerkenraad is transparant
naar de gemeente over het beleid wat door de kerkenraad gevoerd wordt. De
kerkenraad ervaart veel steun van de gemeente in gebed en meeleven.
Geschiedenis
De Nederlands Hervormde kerk van Doornspijk heeft van ouds een traditionele,
behoudende inslag. In 2004 kozen de meeste leden voor de overgang naar de
Hersteld Hervormde Kerk. In 2005 zijn er voor het eerst diensten belegd door de
PKN. Deze diensten werden gehouden in het verenigingsgebouw Pro Rege.
Aanvankelijk bezocht een kleine groep deze diensten. In november 2007 werden
de diensten weer gehouden in de kerk doordat het bezoekersaantal verder
groeide en er de behoefte was de diensten in de kerk te houden. Als gevolg van de
groei van de gemeente kon een eigen predikant worden beroepen en is er sinds
2016 sprake van een fulltime predikantsplaats.
Hervormde gemeente anno 2021
We zijn dankbaar dat er nog steeds sprake is van een gestage groei van het
aantal gemeenteleden. Een groot deel van de gemeenteleden is zeer betrokken bij
de gemeente. Deze betrokkenheid komt tot uiting in het trouw bezoeken van de
kerkdiensten, participatie in het kringwerk en het bijwonen van andere
gemeente brede activiteiten. Een deel van de gemeente bezoekt met regelmaat de
kerkdiensten, maar is verder niet actief binnen de gemeente. Daarnaast zijn er
ook gemeenteleden die de gewoonte hebben om alleen de morgen- of de
middagdienst bij te wonen Omdat wij grote waarde hechten aan de prediking is
het onze wens dat ook deze gemeenteleden behoefte krijgt aan meer dan één
dienst per zondag. Zo’n 30 procent van de gemeente behoort tot de
randkerkelijken. Zij bezoeken geen diensten en zijn niet of nauwelijks betrokken
bij de gemeente. Deze groep mensen willen we ook bereiken. Zij worden waar
mogelijk bezocht door de evangelisatiebezoekbroeders en -zusters.
De ligging van de gemeente in het verleden heeft ook nu nog zijn weerslag op de
geloofsbeleving. De persoonlijke toe-eigening van het heil is voor velen een
worsteling.
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De ambten in de kerk worden vervuld volgens Bijbelse richtlijnen. Er kunnen
uitsluitend mannelijke leden gekozen worden als lid van de kerkenraad.
De omgang tussen kerkenraad, predikant en gemeente kenmerkt zich door
ontspannenheid. De gemeenteleden hechten aan laagdrempelige contacten
waarbij de ambtsdragers naast hen staan zonder dat dat koste gaat van het
gezag dat bij de ambten hoort.
Activiteiten
Er zijn vier catechisatiegroepen. De +12, de +16, de +18 en de belijdeniscatechisatie.
Er zijn clubs voor zowel de kinderen als voor de jeugd. De clubs voor kinderen in
de basisschoolleeftijd worden goed bezocht. Bij jeugd vanaf 12 jaar is er minder
animo. We zouden graag zien dat de doorstroming van de kinderclubs naar de
jeugdclubs gestroomlijnd wordt en dat ook het jeugdwerk voor de oudere jeugd tot
bloei komt.
Er zijn diverse kringen (Bijbelkring en verdiepingskringen) die door de predikant
werden geleid.
De zendingscommissie probeert de gemeente bewust te maken van het
zendingswerk. Regelmatig worden er zendingsactiviteiten georganiseerd. Het
evangelisatiewerk richt zich voornamelijk op de randkerkelijke leden van de
gemeente. Ook heeft de gemeente een eigen Alpha- en Emmauscursus
ontwikkeld.
Opbouw van de gemeente
De gemeente bestaat op dit moment uit meer dan 800 zielen:
 579 meelevende doop- en belijdende leden
 151 niet-meelevende doop- en belijdende leden
 Daarnaast telt de gemeente ca. 25 ‘vrienden’ en 55 ‘meegeregistreerden’
Hieronder is in een overzicht de opbouw van de gemeente in leeftijdsgroepen van
20 jaar weergegeven. Ml=Meelevende leden Nml=Niet meelevende leden
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Prediking
De prediking dient gebaseerd te zijn op de Schrift en de belijdenisgeschriften. In
de prediking moet het werk van onze Heere Jezus Christus een centrale plaats
innemen. Het verbond dient te functioneren binnen prediking, catechese en
pastoraat. In dat licht willen we de lijn doop – belijdenis – avondmaal
aanhouden.
De prediking dient vertroostend, bemoedigend en vermanend te zijn, met een
hartelijk oproep tot geloof en bekering. Voor de gemeente dient de prediking
eenvoudig, begrijpelijk en eerlijk te zijn.

We hanteren in de erediensten de klassieke liturgie. We maken gebruik van de
Statenvertaling en de Psalmberijming van 1773.
Pastoraat
Binnen de gemeente leven we met elkaar mee in blijde en verdrietige tijden. Het
is goed om elkaar daarin op te scherpen. Het is belangrijk om met elkaar oog te
hebben voor kwetsbaren en ouderen. Pastoraat is dan ook een belangrijk
onderdeel van het gemeentezijn. Het reguliere pastoraat in de gemeente is de
verantwoordelijkheid van de wijkouderlingen. De pastorale taak van de
predikant richt zich vooral op leden die extra zorg behoeven: crisispastoraat,
rouwpastoraat en ouderenpastoraat. Een goede spreiding van de bezoeken is van
belang. De gemeente heeft twee vertrouwenspersonen die in samenwerking met
de predikant en de wijkouderlingen psycho-pastoraat verlenen.
Aandachtspunten
Onze gemeente bevindt zich buiten het paradijs. We beseffen dat we leven in een
gebroken wereld waar wij ook deel van uit maken. Daarom is het belangrijk om
oog voor
de jeugd te hebben en goede aandacht te besteden aan hun vorming en
toerusting.
Ook jonge ouders worstelen met vragen rond het staan in het leven en de
opvoeding van de kinderen. Ondersteuning daarin is heel belangrijk.
Het omzien naar elkaar en ontmoetingen met elkaar vinden we wezenlijk voor
het gemeenteleven. Dit kan een verdere stimulans gebruiken. Zeker als het gaat
om tijden van trouw, rouw en crisis, is het goed om als gemeente elkaar tot steun
te zijn. Dat geldt ook voor het omzien naar de ouderen in de gemeente. Het zou
mooi zijn als er meer verbinding ontstaat tussen jongeren en ouderen.
We vinden het belangrijk dat we onze identiteit vasthouden zodat de gemeente
herkenbaar blijft in een krachtige Bijbelse prediking waarbij het geloofsleven
verdiept wordt zodat er meer en meer afgezien wordt van eigen werk en geleefd
wordt uit het volbrachte werk van onze Heere Jezus Christus.
Het is van groot belang dat we als gemeente randkerkelijken actief blijven
benaderen en in aanraking brengen met het Evangelie. Daarnaast vragen
evangelisatie en zending blijvend aandacht. We hopen dat gemeenteleden meer
betrokken raken op deze aspecten van het gemeenteleven.

3

