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1. INLEIDING 
 

Voor u ligt het beleidsplan 2021 – 2025 van wijk Dorpskerk van de Hervormde Gemeente Wezep-

Hattemerbroek, die samenkomt in de Dorpskerk. 

Deze wijkgemeente is in 2012 ontstaan door samenvoeging van de wijken 1 en 3, nadat de 

tweede predikantsplaats is vervallen.  

De wijkgemeente wil staan in de Gereformeerde traditie en herkent zich in de modaliteit van 

de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Zij blijft de naam Hervormde Gemeente voeren. 

Beleid maken in de Gemeente geeft duidelijkheid en inzicht over de wijze waarop het 

kerkenwerk nu functioneert, maar vraagt ook steeds om bezinning en doordenking hoe dit in 

de toekomst moet gebeuren. Het gehele beleidsplan heeft betrekking op alle kerkenwerk waar 

de kerkenraad verantwoordelijkheid over draagt: erediensten, catechese, jeugdwerk, 

verenigingswerk en andere kerkelijke activiteiten. In hoofdstuk 2 geeft de kerkenraad 

verantwoording over hoe het beleid tot stand is gekomen. 

 

Omdat onze postmoderne tijd en kerkelijke omstandigheden vragen om een visie op de 

toekomst heeft de kerkenraad voor de beschrijving van het beleid eerst haar visie verwoord.  

 

Na de beschrijving van de visie wordt met een profiel de typering van de gemeente gegeven, 

waarmee duidelijk wordt wie wij willen zijn.  

 

Vervolgens volgt een beschrijving van de invulling van de diverse onderdelen van het 

gemeentezijn, zoals kerkenraad, pastoraat ed.  

 

Apart wordt ingegaan op de middelen die onze gemeente tot haar beschikking staan om het 

beleid uit te voeren en hoe met de middelen in de komende periode wordt omgegaan  

 

Tot slot wordt nog ingegaan op Communicatie van het beleid, Werkplan en Evaluatie. 

 

2. VERANTWOORDING BELEID 
 

Eens in de 4 jaar wordt het beleidsplan geactualiseerd en jaarlijks wordt een vergadering 

belegd door de kerkenraad over het beleid. Onderwerpen zijn dan o.a. evaluatie van het 

kerkenwerk in het afgelopen seizoen en de voortgang in de toekomst.  

 

Qua opzet en voortgang wordt het beleid getoetst aan Gods Woord. Immers het beleid heeft 

betrekking op de Gemeente van Christus en moet daarom in overeenstemming zijn met “Zijn 

Beleid”. Jezus Christus is het Hoofd van Zijn Gemeente en de leden vormen het lichaam van 

Hem.  

 

Daarom vraagt de Kerkenraad: “Heere wat wilt U dat wij doen zullen?” en bidt zij: “Schenk ons 

het Licht en de leiding van de Heilige Geest, opdat wij Uw Woord zullen verstaan en daar naar 

mogen werken, dienen en leven binnen Uw gemeente en daarbuiten!” 

Niet hoe de kerkenraad de gemeente in wil richten is doorslaggevend, maar wat de Schrift als 

wezenlijk voor de gemeente noemt. Wij weten ons geroepen om met de ons gegeven gaven 

leiding te geven aan de gemeente, zoals o.a. staat in Efeze 4: Hem, die opgevaren is ten hemel 

en die arbeiders in de wijngaard heeft gegeven om de gemeente te bouwen totdat wij allen 

zullen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. (eigen 

samenvatting) 

 

Tegelijk zij opgemerkt dat het verlangen naar management binnen de kerk een verlangen 

schijnt te zijn naar “alles onder controle” hebben. Dan verwordt de kerk tot een bedrijf waarin 

alles gericht is op cijfers, groei en competenties. Het Evangelie verwordt daarin tot een 

kerncompetentie. Daar wil de kerkenraad verre van blijven. De mensen vragen om het 

Evangelie op hun manier en de kerk “levert”. En de dominee moet tegemoet komen aan de 

wensen van de hoorders. En liefst ook nog relevant voor de heersende cultuur. De kerkenraad 

stelt dat Het Woord niet aan vraag-en-aanbod gebonden is. Maar eeuwigdurend en altijd 
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geldend. Wel is het zo dat Het Woord met aan de tijd en cultuur gebonden taal en voorbeelden 

vertolkt moet worden. De prediking zal daar ook in herkenbaar moeten zijn. 

 

De teruggang van het kerkbezoek en het dalend aantal leden baart de kerkenraad zorgen.  

 

Tegelijk is er vertrouwen dat de HEERE Zijn Kerk in stand houdt en wij geloven dat de gemeente 

rondom de Dorpskerk te Wezep een verschijningsvorm is van die Kerk.  

De HEERE heeft haar geplant en Hij zal instaan voor Zijn werk en wij mogen in dat werk 

participeren, maar tegelijk behoede Hij ons ervoor dat wij – ook als kerkenraad – nooit méér 

worden dan slijk in de handen van de Heere om de blinden de ogen te openen. In 

afhankelijkheid willen we zoeken naar Zijn wil om de juiste dingen te doen. 

 

Of dat betekent dat er een opwekking komt, is aan de HEERE. 

 

Zoals gezegd in Efeze 4 moet er binnen die gemeente gewerkt worden als arbeiders in de 

wijngaard.  

 

3. VISIE 
Als thema hebben we dit beleidsplan opnieuw de titel meegegeven: 

 

“Ik zal met vreugd in ’t huis des Heeren gaan.” 

 

Bewust hebben we het nieuwe beleidsplan dezelfde titel gegeven nu wij in de tijd van 

de coronacrisis eens temeer hebben ervaren wat het betekent om op te mogen gaan 

naar Gods huis, de kerk. Als wij weer mogen opgaan zal dat – als het goed is – des 

temeer ons een vreugde moeten en mogen zijn. Als je iets mist, waardeer je eens 

temeer de tijd waarin dit anders was en het bezit van zulke “vanzelfsprekende “ zaken. 

 
Het is een regel uit Psalm 116 : 11, waarin de dichter na het donkere dal (vers 1, 2 en de eerste 

regel van vers 3) de horende God bezingt. Het is daarbij treffend dat de Heere Jezus deze psalm 

ook zong, voordat Hij naar Golgotha ging. 

  

Op een vergelijkbare manier willen we bezig zijn in onze gemeente: te midden van moeite, 

zorgen, spanningen, verdriet op persoonlijk vlak, op kerkelijk vlak, maar ook wereldwijd toch 

een vreugde uitstralen die alle verstand te boven gaat en alleen is te verstaan in en door het 

geloof in de Heere Jezus Christus. 

  

Die blijdschap, na vergeving van zonden, willen we ook uitstralen naar buiten. Alleen bij Hem, 

de Bron van troost en licht is die te vinden. Daarvan horen we elke zondag in de prediking. Als 

de gemeente aangeraakt mag worden door de Heilige Geest zal dat ook niet onopgemerkt 

blijven en dan kan ook beaamd worden:  

 

Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: Zie wij staan gereed, om naar 

Gods huis te gaan. Kom, ga met ons, en doe als wij. (Psalm 122 : 1, berijmd) 
    

Vooral de laatstgenoemde woorden, “Kom ga met ons en doe als wij”, vormen het richtsnoer 

van ons handelen in de komende jaren.  

 

Het beeld dat de gemeente (weer) graag opgaat naar Gods huis - en de doordeweekse 

samenkomsten in welke vorm dan ook - om daar de Heere, maar ook elkaar te ontmoeten als 

“gemeente des Heeren” stimuleert ons om juist die dingen te doen (of te laten) die dit beeld 

kunnen helpen realiseren. 

De postmoderne tijd kenmerkt zich hierin dat ieder individu zich er goed bij voelt en niet in zijn 

of haar vrijheid wordt beperkt. Er bestaat, ondanks aandacht voor religie en religieuze zaken, 

een grote kloof tussen die cultuur en de exclusieve Bijbelse boodschap. De invloeden van 

deze tijd gaan de kerk ook niet voorbij. 
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Nu erkennen wij als kerkenraad dat alles afhankelijk is van de zegen des Heeren en de werking 

van de Heilige Geest, maar hoe kunnen we in dat kader arbeiden? We stellen als punten (op 

de horizon) die de komende jaren aandacht vragen: 

 

1.   Gebed om een luisterend oor naar wat de Heere zegt in Zijn Woord. 

2.  Een heldere omschrijving van datgene wat we willen (zijn). Hiermee kunnen we de te varen 

koers voorleggen aan de gemeente en hopen we rust te kunnen creëren.  

3. Een schriftuurlijk-bevindelijke, onderscheiden en tevens een persoonlijk gerichte prediking 

4. Een luisterend oor naar de gemeente om te weten wat er leeft en er alles aan te doen om 

teleurstellingen te voorkomen. Dat betekent o.a. dat we klachten serieus nemen en toetsen 

aan Gods Woord. (“De beste ambassadeurs zijn de mensen die geklaagd hebben en goed 

zijn geholpen”). In de eerste plaats door de Heere Zelf, maar middellijk ook door de 

kerkenraad en de gemeente). Weten dat we bij God terecht kunnen, maar ook bij elkaar. 

Het pastoraat is mede hierop gericht. Toch kunnen zaken naar de mening van de 

kerkenraad al of niet worden gehonoreerd, ook al zijn ze niet in strijd met Gods Woord. De 

kerkenraad kan het beter achten voor het geheel van de gemeente 

5.  Bij “…het anderen opwekken…” hoort een open houding ook naar hen die niet (meer) van 

de gemeente zijn of minimaal meeleven. We horen in ieder geval ambassadeurs van 

Christus te zijn om zo jaloersmakend te werken. Bijv. op huisbezoek getuigend van een rijke 

Christus voor een arme zondaar. 

6.  Wat georganiseerd wordt (uitgezonderd enkele ontspannende activiteiten) is gericht op 

het vergaren en verdiepen van kennis. In de eerste plaats van de Heere ( Hosea 4 : 1 en 6), 

maar ook van elkaar. De kerkenraad constateert dat er een enorme armoede aan kennis 

is. Het veronderstelt een samen zoeken naar die kennis in een gemeente die oog heeft voor 

elkaar en waar de leden zich bewust zijn van de bijbehorende verantwoordelijkheden, niet 

alleen in het bezoeken van de kerkdiensten op zondag, maar ook in de doordeweekse 

activiteiten.    

 

4. PROFIEL GEMEENTE 
 

In overeenstemming met de algemene belijdenisgeschriften en de Gereformeerde 

belijdenisgeschriften wordt de Bijbel aanvaard als het onfeilbaar Woord van God. 

  

De wijkgemeente wil handelen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en belijdt het 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: De Heidelbergse 

Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.  

 

In al haar kerkelijk leven, spreken en handelen, zowel binnen de wijkgemeente, binnen de 

gehele plaatselijke gemeente, als in het geheel van de kerk, weet zij zich gehouden aan deze 

belijdenissen. 

 

Daarbij onderschrijven wij de Verklaring die in 2003 door de Synode van de Nederlandse 

Hervormde Kerk is afgegeven en als bijlage aan dit beleidsplan is toegevoegd (zie bijlage 1) 

Hiermee verklaren wij onze plaats binnen de Protestantse Kerk in Nederland in te nemen en 

ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. 

 

Ook hebben wij met het oog op de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland het 

“Convenant van Alblasserdam” onderschreven. Het betreft een overeenkomst van een 

aantal Hervormde (wijk-) gemeenten, waarin nog eens is samengevat op welke geloofsbasis 

men wil staan binnen de Protestantse Kerk in Nederland en die een bepaalde verbondenheid 

geeft. Dit “convenant” vormt eveneens onderdeel van belijden voor onze wijk en is als bijlage 

2. toegevoegd 
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5.LEIDING VAN DE GEMEENTE 
 

Algemeen 

De (wijk)gemeente wordt geleid door de (wijk)kerkenraad bestaande uit de ambten: 

predikant, ouderling en diaken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het functioneren van de 

kerkenraad.  

A. KERKENRAAD 

De kerkenraad bestaat uit 3 soorten ambtsdragers: predikant (1), ouderling (17) en diaken (6) 

Wel krijgen sommige ouderlingen een speciale opdracht. Zo kennen wij: scriba, ouderling-

kerkrentmeester, jeugdouderling en ouderling t.b.v. het ouderenpastoraat. Van de 6 

ouderlingen-kerkrentmeester kunnen er maximaal 2 vrijgesteld worden van het ambt als zijnde 

kerkrentmeester. 

 

De kerkenraadsleden worden verkozen door de stemgerechtigde lidmaten van de wijk, nadat 

een dubbeltal is samengesteld, waarbij de lidmaten in de gelegenheid zijn gesteld namen 

voor te dragen. Indien er geen voordracht plaatsvindt, kan de kerkenraad overgaan tot 

benoeming. Alleen leden die openbare belijdenis hebben afgelegd, komen in aanmerking 

voor verkiezing.  

 

Op grond van Gods Woord, maken wij bezwaar tegen de vrouw in het ambt en kunnen dezen 

dus niet kandidaat worden gesteld en verkozen worden. Zie ook Convenant bijlage 2. 

De kerkenraad bezoekt de plaatselijke en bovenplaatselijke ambtelijke vergaderingen, 

ondanks dat door andere (wijk)gemeenten vrouwelijke ambtsdragers kunnen worden 

afgevaardigd, omdat wij de binding met de kerk, waarin wij zijn opgenomen, gestalte moeten 

en willen geven.  

 

De kerkenraad kent een dagelijks bestuur, het moderamen, Het moderamen zorgt voor de 

dagelijks leiding en het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen. Er wordt door de 

kerkenraad 10 maal per jaar vergaderd. Naast de inhoudelijke behandeling van allerlei zaken 

met betrekking tot de gemeente, wordt iedere kerkenraadsvergadering een Bijbelstudie 

gehouden.  

De kerkenraad streeft naar minder gelaagdheid binnen het bestuur door mensen 

verschillende functies te laten bemensen, zie beleidsvoornemen 2.  

 
De kerkenraad kan gebruik maken van een gemeentecommissie, die een goede afspiegeling 

van de gemeente kent en de kerkenraad informeert over wat in de gemeente leeft en hoe 

tegen bepaalde voorstellen aangekeken wordt.  

 

B. RELATIE KERKENRAAD EN PREDIKANT 

De wijkgemeente heeft 1 volledige predikantsplaats.  

In artikel VI van de kerkorde staat dat het ene ambt niet over het andere ambt dient te 

heersen, met andere woorden, de drie ambten (predikant, ouderling en diaken) zijn gelijk. Er 

bestaat daarom ook geen hiërarchische arbeidsverhouding tussen de kerkenraad en 

predikant, die er wel is bij een kerkelijk werker. 

 

De kerkenraad zal stimuleren dat de predikant tijd heeft voor gerichte studie. Zij zal tijd 

vrijmaken om te kunnen studeren en eventueel het studieverlof voor de predikant financieel 

ondersteunen. Ook kan de kerkenraad de predikant verzoeken een onderwerp te bestuderen 

en daarover met de gemeente te spreken. 

De kerkenraad ondersteunt de werkrelatie met de predikant d.m.v. een jaarplan. Na een jaar 

maakt de predikant een jaarverslag dat in een jaargesprek met hem en/of de bijstand-in-het-

pastoraat wordt geëvalueerd. 
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 C. PREDIKANT 

De predikant moet en mag zich laten zien als de herder van de schapen, in voor- en 

tegenspoed. Als de herder niet voorop loopt, gaan de schapen dwalen. 

De predikant diept regelmatig een onderwerp /actualiteit  uit. Dit onderwerp wordt besproken 

in de kerkbode, in bijv. bijlage weekbrief, maar ook in de preek (leerdiensten), 

preekbespreking, op een gemeenteavond of in het jeugdwerk. Gedacht kan worden aan de 

volgende onderwerpen: 

1. Ethische onderwerpen: Uitleg waarom we voor/tegen zijn. 

2. Praktische theologische onderwerpen. Praktische uitleg / standpuntbepaling zonder 

een schisma in de gemeente te krijgen.   

3. Leiden van de gemeente: waarom doen we dingen zoals we ze doen? Waarom doen 

we dingen anders dan andere gemeenten? Niet veroordelend, maar vanuit Gods 

Woord wel beoordelend.  

4. Vragen van de jeugd: niet alleen op catechisatie, want volwassenen hebben vaak 

dezelfde vragen. 

5. Predikant en wijkouderling kunnen dat ook betrekken in de huisbezoeken, maar het 

moet geen verplichting zijn (alleen als het aan de orde komt / kan komen). 

6. Informatie gebeurt in principe via de kerkbode 

Hoe komen we hiertoe? 

1. Gemeenteleden kunnen vragen / onderwerpen indienen (speciaal emailadres). 

2. De vragenbus van Shalom komt terug. Aan het einde van het jaar worden de vragen 

door de ds. en/of pastoraal medewerker behandeld.  

3. Voorbereiding en uitwerking van een thema door predikant met enkele ambtsdragers. 

4. Het kan maandelijks terugkomen op het moderamen, t.b.v. de jaarplanning. 

Dit kan gepaard gaan met minder preekbeurten. Gedacht kan worden aan - in beginsel-  

gelijk aantal beurten zoals nu het geval is, maar met mogelijkheid tot extra ruilbeurten. 

 

 

De predikant kan ondersteund worden door een bijstand-in-het-pastoraat, in de catechese en  

/ of het kringwerk. Jaarlijks wordt aan de hand van het jaarverslag en jaargesprek de mate en 

het doel van de ondersteuning bepaald en betrokken in de begroting van de wijkgemeente. 

 

Beleidsvoornemen 1:  De kerkenraad wil nadenken over een andere opzet en frequentie van 

de wijkkerkenraadsvergaderingen, waardoor de vergaderlast voor de 

meeste ambtsdragers verminderd kan worden en zo meer tijd resteert 

voor hun ambtswerk. Hierbij worden tegelijkertijd meer 

verantwoordelijkheden qua uitvoering gelegd bij een breed 

moderamen. Het beleidsplan en jaarplan van de predikant vormen 

daarvoor de leidraad.  

   

6. DE EREDIENST(EN) EN SAMENKOMSTEN.  

A. EREDIENSTEN 

De erediensten (= ambtelijke diensten) van de gemeente vinden plaats in de Dorpskerk.  

 

De Woordverkondiging heeft binnen de eredienst, overeenkomstig de Schriften, de centrale 

plaats en is schriftuurlijk-bevindelijk overeenkomstig het belijden van de kerk der eeuwen en 

de belijdenis van de kerk der Reformatie. De prediking en de inrichting van de eredienst is 

volgens de Gereformeerde traditie. Dat betekent voor ons: Gods Woord is aan het woord, 

zowel in het spreken van de voorganger als het spreken van de gemeente. De liturgie met 

votum, groet, de wet (’s middags de geloofbelijdenis), de zegen en de te zingen psalmen 

komen voort uit de Bijbel, waarmee wij ons verbonden weten aan Israël en Christus.  

 

In de erediensten wordt gezongen uit de Psalmberijming van 1773 en de Enige Gezangen 

achter de psalmen. Deze worden begeleid door een organist die door de kerkenraad is 

benoemd en door College van Kerkrentmeesters is aangesteld. 
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In de erediensten worden de psalmen in de morgendienst niet-ritmisch en in de middag- en 

avonddiensten ritmisch gezongen. Ook in de diensten die toegesneden zijn op de kinderen 

(Kerstviering en de morgendiensten op Bid- en Dankdag) wordt ritmisch gezongen. 

 

In de erediensten (en ook in het overige kerkenwerk en verenigingswerk) wordt de Herziene 

Statenvertaling (HSV) gebruikt. Een gastpredikant kan bij onoverkomelijke bezwaren ook de 

Statenvertaling gebruiken. 

 

Bij de bediening van de Heilige Sacramenten, bevestiging van ambtsdragers (predikanten, 

ouderlingen, diakenen), belijdeniscatechisanten en huwelijken worden de klassieke 

formulieren of de hertaalde versies hiervan gebruikt. 

 

De diensten worden uitgezonden via de kerktelefoon, internet en ook regelmatig via de 

LOCO. Eveneens kunnen de diensten – na afloop - via de cassetteband/ CD beluisterd 

worden.  

  

Elke zondag wordt voor de morgendienst een weekbrief uitgedeeld. Daartoe staan vrijwilligers 

bij de ingang van de kerk. In de brief staan de voorgangers, collecten, wel en wee van 

gemeenteleden, bijzondere gebeurtenissen en de agenda voor de komende week. De 

vrijwilligers hebben tevens de taak om gasten te verwelkomen en – zo nodig – wegwijs te 

maken. 

 

De kerk wordt door de dienstdoende koster in gereedheid gebracht volgens de richtlijn van 

de kerkenraad. De koster wordt op voordracht van het College van Kerkrentmeesters 

benoemd door de kerkenraad.  

 

Welke en hoeveel? 

Erediensten aantal 

Zondagen (52 à 53 / jaar) 104 - 106 

Christelijke feestdagen (niet op zondag) 5 - 7 

Biddag en Dankdag 4 

Oudejaarsavond 1 

Nieuwjaarsmorgen 1 

 

Van het totaal aantal preekbeurten worden er minimaal 50 ingevuld door de eigen predikant 

zonder de mogelijkheid om nog verder te ruilen.  

 

De overige preekbeurten worden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad door een 

preekbeurtenregelaar (in of buiten de kerkenraad) ingevuld. De kerkenraad kan hiervoor 

namen opgeven bij de regelaar. Er worden voornamelijk predikanten uitgenodigd uit de 

rechterflank van de Gereformeerde Bond. 

 

De eigen predikant en de gastpredikanten geven de psalmen en het Bijbelgedeelte door op 

een daarvoor bestemd mailadres, waar de dienstdoende koster en organist deze kan 

raadplegen. De predikant geeft de liturgie uiterlijk zaterdagmiddag per mail door.  Voor 

gastpredikanten geldt dat dit al bij de uitnodiging wordt meegedeeld. 

 

Zondagen 

Op alle zondagen worden 2 erediensten gehouden (aanvang 9.30 en 14.30 uur/16.30 uur -

eerste zondag van de maand-). Per twee maanden zal er de eerste zondag v.d. maand een 

ontmoeting met  broodmaaltijd zijn. De middagdienst betreft doorgaans een leerdienst, 

waarin de belijdenisgeschriften (vooral de Heidelberger Catechismus) centraal staat. Door de 

overgang naar 1 predikant is het moeilijk om iedere zondag hier invulling aan te geven, maar 

aan de hand van een rooster waarin ook gastpredikanten kunnen deelnemen, wordt hier 

maximaal inhoud aan gegeven. 
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Op de zondagmorgen na de week van het VakantieBijbelFeest wordt er door de dienstdoend 

predikant expliciet aandacht gegeven aan het thema van het VBF. Afhankelijk van het 

themalied kunnen de kinderen van de gemeente het themalied voor de dienst zingen. 

 

De gemeente komt enkele keren per jaar samen om de preek van de ochtend- of 

middagdienst te bespreken.  

 

Beleidsvoornemen 2:  De kerkenraad wil de opkomst bij de preekbespreking stimuleren. 

In het algemeen door bijvoorbeeld in de weekbrief het thema of een 

Bijbelleesrooster op te nemen en deze actief  te promoten op de clubs, 

zondagsschool en verenigingen en in het bijzonder bij een 

preekbespreking na de morgendienst de ouders, die al in de Schakel 

komen om hun kind(eren) naar de Zondagschool te brengen, te 

betrekken bij de bespreking. 

 

Beleidsvoornemen 3:  De kerkenraad wil tijdens de erediensten (nog) meer aandacht geven 

aan de kinderen tijdens de kerkdiensten, bijvoorbeeld door de 

dominee op een vast moment in de dienst (bijv. rondom Bijbellezing of 

voor de preek) zich speciaal tot de kinderen te laten  

richten en in eenvoudige taal kort te vertellen waar het over zal gaan. 

Mogelijk kunnen ze er ook meer bij betrokken worden. 

 

De zondagse eredienst is een dienst tot eer van God, waarin opgeroepen wordt tot geloof en 

bekering, vermaand en vertroost wordt en toerusting wordt gegeven voor het leven door de 

week. Zie verder bijlage 4.4 

 

Op gezette tijden worden er aangepaste diensten gehouden, waarin gehandicapten, zoals 

doven en verstandelijk beperkten, beter kunnen participeren. 

 

Tijdens een van de erediensten op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,  zullen in een 

moment van gedenken de namen worden gelezen van die gemeenteleden die in het 

afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en/of begraven vanuit de Hervormde Gemeente 

Wezep – Hattemerbroek.  

 

Christelijke feestdagen.  

Op Eerste en Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag  

wordt er ‘s morgens een dienst gehouden, aanvang 9.30 uur. Op Goede Vrijdag wordt er ‘s 

avonds om 19.30 uur een dienst gehouden. Op Eerste Kerstdag wordt ’s middags (aanvang 

16.00 uur) een kerstsamenkomst gehouden met de kinderen van de Zondagsschool en 

jeugdclubs (wanneer Eerste Kerstdag op zondag valt wordt de samenkomst op zaterdag 24 

december ’s avonds gehouden) 

 

Tijdens de diensten op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag worden er een 

kwartier voor aanvang van de dienst enkele liederen gezongen die gekozen worden uit een 

door de kerkenraad vastgestelde lijst, zie bijlage 3.  

 

Oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen 

Op oudejaarsavond (aanvang 19.30 uur) en nieuwjaarsmorgen (aanvang 10.00 uur) wordt er 

een kerkdienst gehouden. In de nieuwjaarsdienst verzorgt de dienstdoende ouderling (hij kan 

zich laten vervangen) een nieuwjaarstoespraak na de dienst. 

  

Biddag en Dankdag 

Op beide dagen is er een avonddienst (aanvang 19.30 uur). Afwisselend wordt per jaar door 

de Dorpskerk en de Vredeskerk de morgendienst ingevuld. De morgendienst wordt bezocht 

door kinderen van kindcentrum De Schaapskooi.  Deze morgendiensten worden gehouden in 

de Vredeskerk. In de even jaren vallen deze diensten onder verantwoordelijkheid van de 

Dorpskerk. In de oneven jaren ligt de verantwoordelijkheid bij Vredeskerk. De dienst is 

afgestemd op de kinderen, wat onder andere tot uitdrukking komt in het taalgebruik bij de  
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uitleg van de Schrift, het zingen van psalmen die de kinderen speciaal geleerd hebben voor 

deze diensten. In deze diensten worden de psalmen ritmisch gezongen. Voor en na de dienst 

is er de mogelijkheid tot het zingen van een Bijbels lied. In verband met deze dienst is er 

overleg tussen de predikant en personeel van de Schaapskooi en bezoekt de predikant in de 

voorafgaande week de Schaapskooi. Deze afspraken zijn ook vastgelegd in een protocol dat 

dient als draaiboek voor een goede samenwerking. zie bijlage 4.1 

Kerk en Staat mogen gescheiden zijn, Kerk en school hoeven dat gelukkig niet te zijn. Hoewel 

dit laatste wel haar beperkingen kent, mogen we dankbaar zijn dat we ons verbonden 

mogen weten aan de basisscholen in de gemeente. Hierbij benoemen wij met name de band 

met de Schaapskooi. Deze band is er reeds vele jaren. Veel kinderen uit de Dorpskerk 

bezoeken de Schaapskooi en een enkeling de Eben-Haëzerschool in Oldebroek. Of het 

speciaal onderwijs in Zwolle. 

 

De avonddienst op biddag en dankdag stemt liturgisch overeen met de zondagse eredienst. 

B. OVERIGE SAMENKOMSTEN 

Naast de erediensten vindt er ook één samenkomst (= niet-ambtelijke dienst) plaats, namelijk 

de Kerstzangsamenkomst. Deze kent een bepaalde vrijheid om daar een gepaste inhoud aan 

te geven.  

 

Hervormingssamenkomst  

Aangezien de Hervormingssamenkomst niet meer van ons uitgaat, worden gemeenteleden 

geadviseerd een samenkomst/dienst in een naburige gemeente te bezoeken, waar wel de 

hervorming wordt herdacht. De predikant kan ook zelf op de zondag aandacht besteden aan 

de herdenking van de kerkhervorming. We zingen dan 2 coupletten van “Een vaste Burcht…” 

 

 

7.DE HEILIGE SACRAMENTEN 
 

VISIE 

De sacramenten zijn ingesteld tot versterking van het geloof, zie zondag 25 van de HC.  

De sacramenten zijn een menselijk antwoorden en belijden op het van Godswege werkelijk 

ontmoeten en ontvangen van Christus door de werking van de Heilige Geest. 

De basis van de beide sacramenten is Gods belofte dat wij verbonden mogen worden in 

Christus, waardoor een gelovige aangenomen wordt als kind van God, vergeving op de 

zonde en schuld ontvangt en versterkt in het geloof. In de sacramenten mag een mens 

gelovig antwoord geven op Gods belofte.   

A. HET HEILIG AVONDMAAL 

Ieder kwartaal wordt het Heilig Avondmaal bediend in de Dorpskerk. Op de zondag 

voorafgaande aan deze bediening wordt er een voorbereidingsdienst gehouden, waarin ook 

het eerste gedeelte wordt gelezen uit het Avondmaalsformulier. De Avondmaalsdienst wordt 

‘s morgens gehouden. De dienaar nodigt na de prediking de lidmaten van de gemeente uit, 

om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen.  

In de middagdienst wordt er een dankzegging op het gevierde Heilig Avondmaal gehouden.  

De maandag voor de Avondmaalszondag wordt er Censura Morum gehouden door twee 

ouderlingen volgens alfabetisch schema. In de voorbereidingsweek wordt er een samenkomst 

belegd die eveneens in het teken staat van de viering van het Heilig Avondmaal. Deze 

samenkomst zal (in principe) geleid worden door de predikant die ook het Heilig Avondmaal 

bedient.  

Alleen belijdende leden die behoren tot de Hervormde Gemeente Wezep-Hattemerbroek 

mogen aan het Heilig Avondmaal deelnemen. Voor uitzonderingen op deze regel beslist de 

kerkenraad.  

De kerkenraad participeert eveneens in de Heilig Avondmaalsvieringen in Weidebeek. 

 



12 

 

Beleidsplan 2021 – 2025        Dorpskerk Wezep 

B. DE HEILIGE DOOP 

Regelmatig (in het algemeen eens per maand) wordt volgens een door de kerkenraad 

vastgesteld rooster, de mogelijkheid geboden om de Heilige Doop te bedienen in de 

Dorpskerk. De ouder(s) die hun kind(eren) wensen te laten dopen in de Dorpskerk, zullen in 

principe op de doopzitting aanwezig zijn in de Dorpskerk. De ouders dienen kerkelijk 

meelevend te zijn of de bereidheid te tonen dit in de toekomst te gaan doen. De doopzitting 

wordt bij voorkeur geleid door de predikant die de Heilige Doop bedient en de ouderling die 

volgens het rooster van doopzitting dienst heeft.. 

 

De kinderdoop heeft in de wijkgemeenten het primaat, omdat in overeenstemming met het 

belijden, verwoord in het doopformulier, kinderen van gelovige ouders als lidmaten van de 

gemeente behoren gedoopt te zijn. Volwassendoop vindt plaats in combinatie met het doen 

van openbare belijdenis. 

  

Voordat bediening van de Heilige Doop plaatsvindt, zal door de kerkenraad een doopbezoek 

worden afgelegd door de ouderling van dienst en de wijkouderling.  

 

De predikant is belast met het pastoraat rondom de geboorte van het kind en zal na de Doop 

ook de doopkaart brengen. Ook in andere omstandigheden rondom de bediening van de 

Doop (b.v. volwassendoop of grotere kinderen) ligt het pastoraat bij de predikant. De 

uiteindelijke verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid heeft de kerkenraad. 

 

8.HET PASTORAAT 
 

VISIE 

Het opzicht over de gemeente is aan de ouderlingen en de predikant toevertrouwd. Dit zal, 

waar wenselijk, in nauwe samenwerking gebeuren met de diakenen.  

 

Niet één pastorale situatie is met regels te benaderen, dat doet altijd tekort aan unieke 

personen in unieke omstandigheden. Toch moeten er ook ‘minimale regels’ zijn, waar we 

elkaar op kunnen aanspreken, en waar de gemeente de kerkenraad op moet kunnen 

aanspreken. Concreet gaat het om de volgende situaties, waarvoor de minimale regels in dit 

plan zijn vastgelegd.:  

 

Wanneer gemeenteleden zich wenden tot een kerkenraad met een verzoek om pastoraat – 

om welke reden dan ook – dan dient er overleg te zijn tussen predikant en ouderling over de 

reden van deze aanvraag – indien bekend – en over de wijze van zorgverlening.  

 
Daarbij houden de kerkenraadsleden vanuit het Woord van God zich op de hoogte van de 

wereld om hen heen en onderhouden contact met jongeren. Gericht huisbezoek aan tieners 

en jong-volwassenen is gewenst. Ook continue meeleven met hen die binnen de gemeente 

aan diverse clubs leiding geven moet grote aandacht hebben. 

 

De predikant, bijstand-in-pastoraat en de wijkouderlingen leggen de bezoeken vast in het 

administratiesysteem LRP.  

A. REGULIERE HUISBEZOEKEN 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het huisbezoek en legt deze taak bij de ouderling. De 

ouderling bezoekt de gemeenteleden die tot zijn wijk behoren. Hij kan alleen gaan, maar mag 

ook samen met een broeder kerkenraadslid (ouderling of diaken) bezoeken afleggen. Na 

overleg met de kerkenraad mag ook een bezoekbroeder worden meegenomen, echter 

nadat deze bezoekbroeder door de kerkenraad is benoemd, onder aflegging van de eed 

van geheimhouding. Ook kan een bezoekbroeder in bijzondere gevallen een eigen wijk 

hebben onder toezicht van een ouderling. 
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De ouderling zal eens per twee jaar zijn wijkeenheden bezoeken. Voorziet een wijkouderling 

dat hij door omstandigheden de wijk niet rondkomt, dan stelt hij daarvan het moderamen op 

de hoogte. Er wordt getracht om bij het huisbezoek het gehele gezin te betrekken.  

Bijzondere ontwikkelingen dienen met de predikant besproken te worden. Ook is het goed de 

kerkenraad te informeren over deze bijzondere omstandigheden. 

 

Bespreking van de afgelegde huisbezoeken zal eens per jaar met de predikant plaatsvinden, 

maar kan ook met een zekere regelmaat een plaats krijgen in de te houden 

consistorievergaderingen. Zodoende blijft de wijkpredikant op de hoogte van de voortgang 

van dit werk en verneemt tevens hoe de geestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn 

bij de gemeenteleden die in zijn wijk wonen.  

 

Naast de tweejaarlijkse huisbezoeken zal de ouderling tussentijds aandacht schenken aan 

gemeenteleden die extra aandacht nodig hebben.  

 

Jongeren die extra aandacht nodig hebben, kunnen ook door de jeugdouderling worden 

begeleid en ondersteund. Zie pastoraat aan jongeren en kinderen. 

 

Predikanten en ouderlingen kunnen tijdens hun werkzaamheden signalen opmerken die wijzen 

op verdere praktische en geestelijke noden en zorgen, waar diakenen hun eigen taak in 

hebben en hun ambt kunnen uitoefenen.  

Verder brengen de wijkouderlingen, maar ook de andere ambtsdragers, signalen met 

betrekking tot de wijkgemeente in, in de kerkenraad. Op deze wijze krijgt de kerkenraad een 

beter beeld van wat er leeft en kan zo nodig bijgestuurd worden. De kerkenraad zorgt ervoor 

dat degene die het signaal heeft ingediend een terugkoppeling krijgt.  

  

B. OVERIG PASTORAAT 

Bij Pastoraat onderscheiden we de volgende situaties: 

• Ziekte en ziekenhuisopname 

• Stervensbegeleiding 

• Rouwverwerking 

• Verjaardagen en jubilea 

• Ouderen 

• Jongeren en kinderen 

• Crisispastoraat.  

 

 

Ziekte en ziekenhuisopname.  

De predikant is verantwoordelijk voor het bezoeken van de zieken in het ziekenhuis of 

andere verpleeginrichtingen. Ook voor de zieken thuis en gehandicapten, ligt de eerste 

verantwoordelijkheid bij de predikant en de tweede verantwoordelijkheid bij de 

ouderling.  

Wel wordt verwacht dat in de thuissituaties de ouderling zijn medeleven toont en het 

bezoek afstemt op het bezoek van de predikant. De predikant kan de nodige 

werkzaamheden eventueel delegeren aan een collega of aan leden van de kerkenraad, 

wanneer hij zelf niet in staat is voor het nodige pastoraat te zorgen.  

 

Bij huwelijksproblemen, gezinsproblemen, verslavingsproblematiek, crisispastoraat, etc., zal 

de predikant trachten zelf hulp te bieden of professionele hulp te coördineren. 

 

Bij (ernstige) ziekte mag verwacht worden dat de betrokkene dit meldt aan de ouderling 

of predikant, die dit meldt binnen de kerkenraad. Ook ‘informele’ berichten worden door 

de predikant en ouderling samen afgestemd en hierover worden afspraken gemaakt.  

Bij ziekenhuisopname wordt de zieke minimaal eenmaal per week bezocht.  

Wanneer de ziekte ernstig is, zorgen de predikant en de ouderling – in goed overleg – 

voor een gepaste regelmaat van bezoekwerk.  
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Bij thuiskomst wordt de zieke bezocht:  

- bij een (ernstig) vervolgtraject en/of een te verwachten lange herstelperiode door de 

predikant.  

- bij de afronding van ziekte of aandoening bezoekt de ouderling.  

 

Stervensbegeleiding  

Wanneer iemand in de laatste levensfase komt, wordt het pastoraat geïntensiveerd.  

De predikant en de betrokken ouderling zetten zich hiervoor in, maar geen situatie is 

hetzelfde, en hier moet naar beste kunnen gezorgd worden.  

Vooral de predikant dient hierin handelend aanwezig te zijn. Hij dient zoveel als mogelijk 

de persoon te kennen, en zo te begeleiden naar de eeuwigheid. Hier ligt een geweldig 

belangrijke taak.  

Bij pastoraat aan stervenden ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de predikant en de 

tweede verantwoordelijkheid bij de ouderling. 

 

 

Rouwverwerking.  

Veel nabestaanden hebben behoefte aan contact met de kerk.  

Er zijn gradaties van betrokkenheid in een sterfgeval:  

eerstegraads:  zij die een man of vrouw verloren hebben, zij die een kind verloren 

hebben, zij die tot een zeer bijzondere betrekking stonden ten opzichte 

van een overledene. 

tweedegraads: kinderen, vrienden en betrokkenen van een overledene 

 

De predikant bezoekt minimaal twee jaar met een zekere regelmaat rouwdragende 

personen ‘in de eerste graad’. 

De ouderling naar eigen inzicht, maar in goed overleg met de kerkenraad bezoekt de 

‘tweede graad’, waarbij het bezoek ‘sectiegrens-overschrijdend’ kan zijn. 

 

Verjaardagen en Jubilea  

Predikant of de bijstand-in-het-pastoraat bezoekt de verjaardagen van de 80 + 

gemeenteleden. Hierdoor worden de ouderen van de gemeente minimaal één maal per 

jaar door de predikant bezocht. Het bezoek wordt tot uiterlijk 3 weken na de verjaardag 

afgelegd. Indien (in uitzonderlijke gevallen) de predikant of bijstand-in-het-pastoraat niet 

in de gelegenheid is om hier aan te voldoen schakelt hij tijdig de ouderling in. 

 

De predikant of de bijstand-in-het-pastoraat bezoekt de huwelijksjubilea.  

Het bezoek wordt tot uiterlijk 3 weken na het jubileum afgelegd 

Indien (in uitzonderlijke gevallen) de predikant of bijstand-in-het-pastoraat niet in de 

gelegenheid is om hier aan te voldoen schakelt hij tijdig de ouderling in. 

 

Mochten jubileum  en verjaardag  te kort op elkaar volgen, kan de ouderling hierin een rol 

spelen door een bezoek over te nemen.  

 

Ouderen 

Hieronder verstaan we de leeftijd van 80+ (en noodzakelijke adressen van iets jongere 

mensen) Dit pastoraat blijft de verantwoordelijkheid van de predikant, waarbij: 

- Motto: beter wat vaker een korter bezoek dan eenmalig een langer bezoek. 

- Kortere bezoekjes rond de verjaardag (indicatie ca. een uur) 

- Bij alleenwonende (zo ook weduwen en weduwnaars) halverwege jaar  (tussen de 

verjaardagen) een tweede kort bezoek (indicatie ca.  half uur); bij echtparen op een 

ander moment (met evenwichtige verdeling over het jaar) naast twee langere 

bezoeken een derde kort bezoek. 

De langere bezoeken gaan altijd gepaard met Bijbellezen en gebed. 

Onze wijkgemeente kent veel ouderen. Een deel van deze ouderen wordt beperkt in hun 

handelen. De gemeente wil naar hen omzien in deze laatste fase van hun leven, waarin de 

afhankelijkheid van anderen groter wordt en het einde van het leven nadrukkelijker onderdeel 

uitmaakt van het leven. Zoals hiervoor is aangegeven worden alle 80+-gemeenteleden bij hun  
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verjaardag bezocht, maar aanvullend kan de oudere bezocht worden door predikant en 

ouderling. Ook worden de ouderen door bezoekdames (met het periodiek Lichtspoor) en de 

groep Muzikale Wenskaar bezocht.  

 

Beleidsvoornemen 4:  De kerkenraad wil zich bezinnen op de vraag wat wij als wijkgemeente 

moeten en kunnen doen aan grote eenzaamheid, waarvan sprake is 

onder de ouderen in onze wijkgemeente. 

 

 

Jongeren en kinderen 

De basis en eerste verantwoordelijkheid van de opvoeding van kinderen ligt bij de ouders. Met 

de doop hebben zijn echter ook beloofd dat zij daarin geholpen willen worden door de 

christelijke gemeente. Vanuit die verantwoordelijkheid wil de wijkgemeente in het bijzonder 

aandacht geven aan de kinderen in de gemeente, middels catechese en jeugdwerk.  In het 

bijzonder wordt pastoraal meegeleefd met kinderen en jongeren vanwege 

gezondheidsproblemen of ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. 

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken worden bezocht en krijgen een kinderbijbel.    

 

CRISIPASTORAAT 

Hieronder verstaan we o.a. suïcide, ernstig ongeval, scheiding, seksueel misbruik. 

Verantwoordelijkheid is te allen tijde een zaak van de predikant al of niet samen met de 

pastorale hulp / wijkouderling. Ook kan er overleg zijn met de vertrouwenspersoon.  

Predikant wordt direct in stelling gebracht door degene die het signaal ontvangt. Zo kan hij 

recht doen aan het herder-en- leraarzijn. 

C. HUWELIJKEN 

De predikant deelt de wijkkerkenraad zo spoedig mogelijk mee dat het verzoek tot hem is 

gekomen. De predikant zal het pastoraat verzorgen rondom de inzegening van het huwelijk, 

het huwelijksgesprek voeren en de dienst leiden.  

Bij uitzondering mag een andere predikant de dienst leiden, wanneer daar gegronde redenen 

voor zijn. Dit ter beoordeling van het moderamen.  

 

Wanneer een man en vrouw voor het huwelijk samenwonen en te kennen geven te willen 

trouwen in de kerk, dan zal de kerkenraad deze zaak en mogelijke andere opties bespreken 

en een beslissing nemen of het trouwen in de kerk mogelijk is. 

 

Uitsluitend een huwelijk tussen man en vrouw kan ingezegend worden. 

 

Bij de huwelijksdienst zal ook een ouderling en diaken aanwezig zijn, geregeld door de 

predikant. Zo mogelijk de wijkouderling van de bruid of bruidegom. 

 

Wanneer leden van onze Hervormde Gemeente Wezep-Hattemerbroek te kennen geven te 

gaan trouwen, dan zal dit op de laatste zondag voorafgaande aan de trouwdag in de 

weekbrief worden opgenomen en uiteraard in de voorbede worden genoemd. De predikant 

zal in het kerkblad hier aandacht aan schenken. 

 

Bij trouwdiensten kan i.o.m. de predikant een vrij lied voor of na de dienst worden gezongen. 

Ook kan gedurende de dienst i.o.m. de predikant maximaal één vrij lied worden gezongen.  

Tijdens een trouwdienst mogen foto’s worden gemaakt mits het niet verstorend werkt en 

alleen vanaf galerij. Er worden geen versieringen in de kerkzaal toegestaan. 

 

Beleidsvoornemen 5:  De kerkenraad bezint zich op de vraag  hoe pastoraal om te gaan met 

pasgetrouwden, die tot de wijkgemeente gaan behoren. 
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D. BEGRAFENISSEN / CREMATIES 

De predikant zal in principe de begrafenissen leiden van zijn wijkgemeenteleden. De predikant 

zal de te verzorgen rouwdienst doornemen met de nabestaanden. Daarin is enige eigen 

inbreng mogelijk, maar in principe is het een sobere dienst waarin psalmen gezongen worden. 

De mogelijkheid bestaat dat er voor of na de dienst een gezang wordt gezongen. Dit ter 

beoordeling aan de predikant. Wij hebben grote moeite met het aanspreken van de 

overledene in de dienst. Dit zal bij het doornemen van de liturgie ook worden gemeld. Zie 

verder de bijlage 5 over begrafenissen/crematies. 

 

De ouderling zal, wanneer dit op prijs gesteld wordt, op de avond van condoleance afsluiten 

met Schriftlezing en gebed. Hij is zo mogelijk ook aanwezig in de rouwdienst. Ook zal hij, 

wanneer hij de maaltijd of ontmoeting na de begrafenis leidt, afsluiten met Schriftlezing, 

eventueel een korte overdenking en gebed. Wanneer de ouderling verhinderd is, zal hij 

zorgen voor vervanging door een andere ouderling.  

 

Wanneer de predikant wordt gevraagd om medewerking te verlenen aan een crematie, zal 

in een pastoraal gesprek worden aangeven dat er Bijbels gezien grote bezwaren tegen 

crematie zijn en dat we als kerkenraad en predikant wel bereid zijn, een rouwdienst in de aula 

te leiden, maar niet mee te gaan naar het crematorium. Wel zal na afloop van de rouwdienst 

in het rouwcentrum afscheid genomen worden van de familie.  

 

Beleidsvoornemen 6:  De kerkenraad past het beleid aan inzake het gebruik van  de 

gebouwen bij condoleren en begrafenis vanuit de kerk. 

 

E. NIEUW INGEKOMENEN 

Beleidsvoornemen 7:  De kerkenraad maakt beleid ten aanzien van nieuw-ingekomenen 

aan de hand van vragen zoals: Hoe krijgen we hen in de gaten en hoe 

komen we in contact met hen? Hoe zorgen we ervoor dat ze zich 

welkom voelen in onze gemeente?  

 

F. VERTROUWENSPERSOON 

In een bijlage zal worden vermeld hoe deze kan worden ingezet. 

 

G. COMMUNICATIE KERKENRAAD 

1. Kerkenraad houdt minimaal eenmaal per jaar consistorie of ouderlingenberaad, om 

algemene pastorale zaken met elkaar te bespreken. 

2. Predikant neemt  initiatief voor jaarlijks afstemmingsgesprek met de wijkouderling. 

3. Daarnaast heeft hij regelmatig  telefonisch contact met de wijkouderling, 

bezoekbroeders en pastoraal medewerker. In beginsel neemt de predikant initiatief, 

maar wijkouderling of bezoekbroeder kan ook bellen. Hierdoor worden de belangrijkste 

zaken met elkaar gedeeld. 

4. Er is eenmaal per jaar een gesprek met predikant, pastoraal medewerker en een lid 

van het moderamen. Het verslag gaat naar de kerkenraad. 

5. Bijzondere aandacht voor vacante secties. 

 

9. VORMING, TOERUSTING EN ONTMOETING 

A  VROUWEN- EN MANNENVERENIGING 

In de gemeente kennen we diverse vrouwenverenigingen en een mannenvereniging. 

De verenigingen onderzoeken in het winterseizoen, eenmaal in de twee weken, Gods Woord 

aan de hand van een Bijbelstudie en discussievragen. Actuele onderwerpen worden via de 

bondsbladen „Hervormde Vrouw” en Hervormde Vaan” aangereikt en toegespitst en getoetst 

aan de christelijke levenshouding, die juist in deze tijd zo belangrijk is. De besprekingen geven 

een verdieping en verrijking van het persoonlijk geloofsleven. 
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De avonden worden geleid door de leden, maar ook geeft de predikant met enige 

regelmaat zijn medewerking.  

B. GEMEENTE-ONTMOETINGEN / BIJBELKRING 

In het winterseizoen worden diverse gemeenteontmoetingen georganiseerd, waarin de 

nadruk zal liggen op overdracht van kennis en informatie. Een deel van deze ontmoetingen 

zal een invulling krijgen, zoals de Bijbelkring, waarbij de avond wordt geleid door een 

predikant of andere spreker en theologische of praktisch christelijke onderwerpen worden 

behandeld.  

C. LIDMATENKRING / JONGERENGESPREKSKRING 

Na het belijdenis doen wordt de nieuwe lidmaten een mogelijkheid geboden om door te 

gaan met verdieping in geloofskennis en Bijbelkennis. De hiervoor bedoelde lidmatenkring 

wordt maandelijks in het winterseizoen gehouden. Ook andere (vooral jongere) 

gemeenteleden, die reeds eerder belijdenis van het geloof hebben afgelegd zijn welkom en 

naast de onderlinge ontmoeting kan onder Gods zegen, gewerkt worden aan versterking en 

groei in het geloof.  

Ander verenigingsleven staat over het algemeen nog wat ver van de nieuwe lidmaten af, 

zodat het belangrijk is deelname aan de lidmatenkring te bevorderen om zodoende te 

voorkomen dat leden passief worden in de gemeente. 

D. HUISBIJBELKRING 

Ook is het wenselijk dat er huisbijbelkringen worden gehouden om zo Bijbelkennis te 

bevorderen. Hier ligt meer nadruk op het gezamenlijk onderzoeken van Gods Woord. De 

kerkenraad zal hier aandacht aan schenken en er contact mee onderhouden.  

E. CONTACTMIDDAG 

Voor de ouderen en alleenstaanden in de gemeente zullen in het winterseizoen 

contactmiddagen worden gehouden. Deze bijeenkomsten zullen het karakter moeten 

hebben van “ontmoetingen”. Naast een meditatie zal er ook aandacht zijn voor ontspanning 

en andere zaken die belangrijk zijn voor het gemeenteleven en voor het geloofsleven. De 

bijeenkomsten zullen bij voorkeur worden geleid door de eigen predikant . 

 

F. ALPHAGROEP 

In een tiental bijeenkomsten worden de eerste beginselen van het christelijk geloof besproken 

met een groep mensen, die voor het eerst of na lange tijd betrokken zijn geraakt bij het 

christelijk geloof. De bijeenkomsten worden begonnen met een gezamenlijke maaltijd. Als er 

op huisbezoek behoefte blijkt aan meer kennis kan verwezen worden naar de alphagroep. 

G. GEBEDSGROEP 

Beleidsvoornemen 8:  De kerkenraad neemt het initiatief om de gebedsgroepen te 

stimuleren.    

H. OVERIGE 

De kerkenraad houdt regelmatig gemeenteavonden waarmee de kerkenraad kennis en 

informatie wil uitwisselen met de gemeente 

 

Beleidsvoornemen 9:  De kerkenraad wil naast de gemeenteavonden ook het eigen initiatief 

van mensen stimuleren door ontmoetingsplaatsen te creëren door en 

voor mensen die behoefte hebben aan bijeenkomsten met bepaalde 

thema’s. Men kan hierbij denken aan: enkele avonden met (jonge) 

ouders, ontmoetingsochtend voor moeders, jonge vrouwen /Young 

lady event, gespreksavonden voor mensen die sinds kort betrokken 

zijn bij het kerkelijk leven/activiteiten, een mannenontbijt op 

zaterdagmorgen, ‘groot-huisbezoek’. 
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Beleidsvoornemen 10: De kerkenraad wil de samenwerking binnen de gemeente stimuleren, 

door bijvoorbeeld jongeren en ouderen samen in te zetten voor 

bepaalde activiteiten, zoals preekbespreking, organiseren van een 

gemeentedag, aanreiken van lectuur en de mogelijkheid van 

toerusting via cursussen en conferenties, mogelijkheden om ouders 

nog meer te betrekken bij de club waar hun kinderen aan deelnemen. 

Bijv. meedraaien op een clubavond, bijwonen van vieringen en hun 

daarbij een taak geven 

10.CATECHESE 

A. GEWONE CATECHESE 

Overdracht van Bijbel- en geloofskennis aan de kinderen en jongeren van de gemeente is 

bijzonder belangrijk en daarom zeer de moeite waard om daar blijvende aandacht aan te 

schenken en zorgvuldig mee om te gaan.  

Catechese is onderricht in het verlengde van de Doop, gericht op de openbare 

geloofsbelijdenis en daarom ook op de toegang tot het Heilig Avondmaal en de ambten. 

In de periode van september tot april zal wekelijks drie kwartier onderwijs worden gegeven 

aan kinderen vanaf twaalf jaar, met dien verstande dat er minimaal twintig weken 

catechisatie is gegeven per seizoen. 

Dit onderwijs zal in principe gebeuren door de eigen predikant, met groepen door hemzelf in 

te vullen. De ouderlingen zullen tijdens het huisbezoek aandacht geven aan het bezoeken 

van de catechese. 

 

Om te horen wat er gaande is, zou het goed zijn wanneer 2x per jaar door enkele 

kerkenraadsleden de catechisatiegroepen worden bijgewoond om zo te horen wat er leeft 

onder de jeugd. 

 

Beleidsvoornemen 11:  De kerkenraad maakt jaarlijks een afweging of andere vormen van 

catechese, zoals groep 8 / oudste groep Zondagsschool of 

gedifferentieerde catecheselessen (een groep voor gemotiveerde 

en/of studerende catechisanten) een toegevoegde waarde hebben.  

 

B. BELIJDENISCATECHESE 

Jaarlijks zal de mogelijkheid worden geboden voor doop- en geboorteleden uit de gemeente 

om zich voor te bereiden op het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. De 

predikant zal deze catechese verzorgen.  

Op de aannemingsavond zullen de ambten vertegenwoordigd zijn. 

Nadat belijdenis van het geloof is afgelegd wordt door de predikant een avond belegd met 

de nieuwe lidmaten om het gemeentelijk functioneren van de wijk door te nemen.  

Beleidsvoornemen 12: De kerkenraad wil de deelname aan belijdeniscatechese stimuleren.  

Beleidsvoornemen 13: De kerkenraad wil belijdende leden meer betrekken in gemeentewerk 

en zo hun verantwoordelijkheid laten nemen. 

 

C. VERSLAGGEVING 

Twee keer per jaar wordt door de predikant aan de kerkenraad verslag gedaan van de 

voortgang en ontwikkeling van het catechetisch onderwijs. Eens per jaar wordt Catechese en 

Jeugdwerk besproken.  

 

Zie verder bijlage 7.2. 

 

11.JEUGDWERK 
 

VISIE 
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Elke generatie van de Gemeente van de Heere is geroepen om het Woord van God door te 

geven en te vertalen naar de nieuwe generaties. God is een God van het verbond, dat van 

geslacht tot geslacht doorgaat. Onder de gave en de opgave van het genadeverbond 

weten we ons geroepen om bijzondere aandacht te geven aan onze jongeren. Maar, altijd 

weer vraagt het zorg en aandacht om de kloof tussen generaties te overbruggen. Ten diepste 

is de kern van de boodschap van God tijdloos, maar we moeten onze jongeren met die 

boodschap opzoeken waar ze zijn. Daar ligt een grote zorg, omdat we constateren dat de 

afstand tussen de wereld van onze jongeren en het leven volgens Gods Woord steeds groter 

wordt. We zien enkele bijzondere knelpunten: 

 

A. In onze tijd en cultuur zijn alle kerkelijke vanzelfsprekendheden weggevallen: je 

bent een uitzondering in deze wereld als je als jongere naar de kerk gaat. De kloof 

tussen Kerk en Wereld wordt juist door jongeren ervaren als een diep gapend gat 

dat nauwelijks te overbruggen valt. 

 

B. Kennisoverdracht is van belang. In deze tijd ligt de nadruk op vaardigheden en is 

parate kennis van ondergeschikt belang. Hosea 4 : 6 leert ons echter anders. 

 

C. Juist jongeren beseffen dat op kerkelijk gebied de keuze groot is: je kunt kiezen wat 

het best bij je past. Veel gemeenten, bewegingen en stromingen richten zich 

specifiek op jongeren, door op een laagdrempelige wijze – aansluitend op de 

jongerencultuur- het evangelie te communiceren. 

 

D. Het is moeilijk om in de bovengenoemde spanningsvelden de jongeren uit te 

leggen wat nu het waardevolle en het eigene is van onze traditie, onze kerkcultuur: 

de vormgeving van de liturgie, de verkondiging van het Woord. De wijze van 

gemeente-zijn binnen de Dorpskerkgemeenschap wordt door veel jongeren en 

jonge gezinnen als minder aantrekkelijk ervaren. 

 

Toch zijn wij van mening dat ondanks het bovenstaande, de manier waarop wij als gemeente 

willen leven – naar Schrift en Belijdenis, in de vormgeving en beleving van een “klassiek” 

Hervormd-Gereformeerde Gemeente – ook zijn waarde heeft voor een nieuwe generatie. 

Veranderingen in liturgie, prediking en gemeentelijk leven bewerken dat veelal onder 

(oudere) gemeenteleden vervreemding optreedt van het “geestelijke huis waarin zij zich jaren 

thuis wisten”. En hoewel – met name voor veel jongeren – er tijdelijk winst te behalen is uit 

aanpassingen in het kerkelijke leven, toch leert de praktijk dat een eenmaal ingezet proces 

van vernieuwing geen eindpunt heeft, wat vaak – helaas!- een ‘hellend vlak’ veroorzaakt. 

Tegelijk het lukraak alles bij het oude laten biedt geen oplossing voor de vele vragen en 

verwachtingen. Juist daar liggen de spanningsvelden voor deze tijd:  het doorgeven van een 

waardevolle, Bijbelse traditie, gericht op de diepgang van het geloofsleven, terwijl de 

vormgeving in het kerkelijke leven steeds meer ter discussie wordt gesteld. 

 

Algemeen. 

Het Jeugdwerk is voor de toekomst van een gemeente en de betrokkenheid van de jeugd en 

de ouders t.a.v. het gemeentewerk, erg belangrijk.  

De verantwoordelijkheid ligt, in overeenstemming met het plaatselijke jeugdreglement bij de 

wijkkerkenraden, die voor de bezinning op en de uitvoering van het Jeugdwerk wordt 

ondersteund door een wijk jeugdcommissie. 

De ontwikkelingen in het Jeugdwerk en de pastorale zorgen om de jeugd vragen om 

blijvende aandacht. Op de maandelijkse agenda van de kerkenraad zal steeds tijd worden 

ingeruimd voor de Jeugdouderling en -diaken, om de kerkenraad op de hoogte te houden 

van beleid en ontwikkelingen. 

 

Beleidsvoornemen 14:  De kerkenraad ziet erop toe dat de leidinggevenden voldoende 

gemotiveerd blijven en tijdig worden ontlast wanneer het kerkenwerk 

te veel dreigt te worden. Door tijdig in te grijpen wordt ingeval mensen 

wensen te stoppen een soepele overdracht bewerkstelligd. 
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Wat leidinggevenden betreft, zal het (helaas) onverminderd veel energie blijven kosten om 

voldoende mensen te vinden. Hierbij zal per jaar een keuze gemaakt moeten worden of 

onderdelen wel of niet doorgaan of in een minimale vorm.  

 

Voor vormen van jeugdwerk: zie bijlage 4.5.1. 

 

Beleidsvoornemen 15:  De kerkenraad investeert meer tijd in de 12+ club, vooral met 

betrekking tot het stimuleren van samenhorigheid buiten de club. Dat 

geldt ook voor Shalom vanwege de beoogde doorstroom van de 12+. 

 

Overige: 

  

Wijkjeugdwerkadviseur 

Als gemeente worden we geadviseerd in het jeugdwerk door een Jeugdwerkadviseur vanuit 

de HSJJ. Enerzijds zijn hier oudere leidinggevenden voor nodig(voorbeeldfiguren) anderzijds,  

wanneer dezen er niet zijn, is goede ondersteuning nodig. Deze jeugdige leidinggevenden 

hebben vaak nog moeite met het daadwerkelijk leiding geven en daarbij ook Gods Woord uit 

te dragen. Om te voorkomen dat deze bijeenkomsten alleen maar leuk en gezellig zijn, is het 

van belang dat er goede ondersteuning wordt gegeven. In de afgelopen jaren werd er veel 

werk en zorg verricht aan het geven van zogenoemde toerustingsavonden. Het bleek dat 

deze onvoldoende invulling gaven aan de problemen die er per groep zijn. Daarom is 

besloten dat de jeugdwerkadviseur de groepen afzonderlijk bezoekt en daar inspeelt op 

problemen en behoeften en de leidinggevenden voorziet van tips en ideeën. Wanneer blijkt 

dat de er op meerdere jeugdwerkonderdelen met dezelfde problematiek kampen, kan 

hiervoor een gezamenlijke avond worden gehouden. 

 

 

Beleidsvoornemen 16:  De kerkenraad wil actief naar de jongeren blijven luisteren. Wat leeft er 

onder hen, wat zijn hun vragen, waar liggen behoeften? 

 

Beleidsvoornemen 17:  De kerkenraad wil meer gesprekken met onze jongeren, met als doel 

onze kerkelijke traditie en gemeentelijke cultuur uit te leggen en 

vruchtbaar te maken voor onze jeugd in deze tijd. Waarom zijn we 

zoals we zijn, wat zit daar achter, wat zit daar in, en welke waarde 

heeft ook voor deze postmoderne tijd? Bezinning binnen de 

kerkenraad daarover moet in pasmunt worden uitbetaald aan 

jongeren, waarbij vooral de kanalen van prediking, catechese en 

jeugdwerk gebruikt mogen worden. 

 

Zie verder bijlage 4.5.1. en 4.5.2. 

 

12.DIACONAAT 
De wijkgemeente heeft zes diakenen die deel uitmaken van de wijkkerkenraad. Deze 

wijkdiaconie ressorteert onder de centrale diaconie, maar heeft een eigen beleid en gaat 

deels over haar eigen financiën. De diaconie heeft een eigen begroting die past binnen de 

begroting van de Centrale diaconie. Naar de Centrale diaconie worden twee diakenen 

afgevaardigd.  

 

Op iedere kerkenraadsvergadering wordt een agendapunt besteed aan het diaconaat, 

waarbij verslag wordt gedaan van het werk van de Centrale diaconie, maar ook van 

wijkgebonden werkzaamheden. 

 

Belangrijk is dat het diaconale werk zich niet alleen bezighoudt met de eigen gemeente, 

maar ook dienstbaar is over gemeentegrenzen en zelfs landsgrenzen.  
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Per (ouderlingen)wijk moet daarom ook steeds worden samengewerkt tussen predikant, 

ouderling en diaken, om pastorale en financiële ondersteuning te geven aan gemeenteleden 

die dat nodig hebben. Zie in dit verband ook de diaconienota “diaconaal huisbezoek”. 

 

Beleidsvoornemen 18:  De Kerkenraad wil de diakenen inzetten, zoals de Bijbel en het 

bevestigingsformulier voor diakenen daarvan spreekt en voorkomen 

dat het ambt van diaken uitgehold gaat worden tot een puur 

administratieve en zakelijke taak  

 

Voor de kerk, lees onze wijkgemeente, dringen zich nieuwe vragen op vanwege een 

terugtrekkende overheid op het vlak van zorg.  De nadruk komt te liggen op eigen kracht van 

burgers en hun sociaal netwerk. Welke rol kan en wil de kerk en onze wijkgemeente spelen in 

deze ‘participatiesamenleving’? 

Vanuit de landelijke kerk wordt deze bezinning ondersteund met het project Zorgzame kerk, 

waarbij vier mogelijkheden worden aangereikt om als kerk midden in de samenleving te 

staan:  

1. kerk als schakel: kerkgebouw als ontmoetingsplaats doordeweeks als ontmoetingsplaats 

voor buurtactiviteiten 

2. kerk als knooppunt voor levensvragen: voor mensen van binnen en buiten de kerk 

3. zorgmaatjes: vrijwilligers die zich inzetten voor mensen van binnen en buiten de kerk bij 

ziekte, handicap in het opbouwen van netwerk. 

4. Lokale belangenbehartiging: opkomen van mensen die niet in aanmerking komen voor 

basiszorg van de overheid 

 

In 2015 is de diaconie samen met andere kerken in de gemeente Oldebroek deel gaan 

nemen aan het Diaconaal Platform Gemeente Oldebroek (DPGO) Met toegeruste 

gemeenteleden wordt hulp geboden aan mensen binnen en buiten de kerk. Een taak is 

onder anderen “Schuldhulpmaatje”: het wegwerken van schulden, om zo de mensen weer 

zelfstandig te kunnen laten zijn. 

 

Beleidsvoornemen 19:  De Kerkenraad wil actief in de wijkgemeente onderzoek doen naar 

gemeenteleden of niet kerkelijk meelevende mensen die aan de 

doelgroep voldoen. 

 

Het is van belang dat de jeugd al op jonge leeftijd in aanraking wordt gebracht met 

diaconaal bezig zijn, omdat dit onlosmakelijk verbonden is aan christen-zijn.  

Vanuit de Wijkjeugdcommissie wordt er jaarlijks een diaconaal project gesteund, waarbij 

samen met de jeugd geld wordt ingezameld voor een diaconaal doel en over het doel wordt 

met de jeugd gesproken.  

In dat kader wordt vanuit en samen met jeugdgroep Shalom al weer vele jaren hulp geboden 

aan tehuizen in Roemenië. De hulp van de afgelopen jaren, ook van andere organisaties, 

heeft er toe geleid dat het kindertehuis er weer up-to-date bijstaat en dat er geestelijke 

banden zijn gegroeid met de bewoners van het kindertehuis.  

 

Stuk + beleidsvoornemens vervallen. Even nakijken. 

 

De diaconie is naast het voorgaande verantwoordelijk voor diverse andere activiteiten, zoals 

kerkauto, diaconale hulpdienst, kerstbakjes ed.  

 

13. APOSTOLAAT 
Het Apostolaat wordt in de gemeente Centraal uitgevoerd, vandaar dat de Algemene 

kerkenraad zich laat bijstaan door een centrale gemeentelijke zendingscommissie en 

evangelisatiecommissie. Er zijn plannen om deze samen te voegen tot één missionaire 

commissie. 

Aan alle apostolaire arbeid, zoals evangelisatie, zending in Nederland en daarbuiten zit een 

diaconaal aspect. Woord en Daad gaan immers samen! 

  

Een levende gemeente toont de handen van Christus naar binnen en naar buiten. 
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Wat is Apostolaat dan belangrijk voor de gemeente zelf en voor de samenleving dichtbij en 

ver weg. Er zal daarom nauwe samenwerking moeten zijn met de diaconie. Bezinning op deze 

(taak) roeping van de gemeente zal er steeds moeten zijn.  

Jaarlijks zal dit werk op de agenda komen van de Wijkkerkenraden.  

Overleg met de genoemde commissies is dan ook wenselijk. Dit uit zich onder andere in een 

afvaardiging van de wijkkerkenraden in de beide commissies.  

 

Veel van het Apostolaire werk is gericht op het buitenland en wordt centraal uitgevoerd. 

In de eigen wijkgemeente is echter ook veel werk te doen en dat moet de prioriteit hebben. 

 

Beleidsvoornemen 20:  De kerkenraad wil zich bezinnen over de wijze waarop het apostolaat 

in de wijkgemeente georganiseerd moet zijn. 

 

Er moet voldoende aandacht zijn voor mensen in de eigen wijkgemeente en ons dorp die 

randkerkelijk zijn of die zelfs van de kerk vervreemd zijn. 

 

Beleidsvoornemen 21: De kerkenraad wil in overleg met de missionaire commissie de  

   doelgroep in kaart brengen. De kerkenraad is voornemens om in  

   samenhang met andere aandachtsvelden, zoals jeugd en diaconie, 

   plannen te maken om de gemeenteleden, die nu niet meedoen  te 

   benaderen en weer in aanraking te brengen met het Woord van God 

   en de gemeente. 

 

14. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 
Het College van Kerkrentmeesters maakt deel uit van de kerkenraad, doordat de ouderling-

kerkrentmeester is ingevoerd in onze Centrale gemeente. 

 

1.Organisatorische opzet 

Bij de nieuwe Plaatselijke Regeling van 2015 hebben beide wijkgemeenten een eigen 

Wijkraad  die primair de zorg draagt voor de ‘stoffelijke belangen’ van onze wijkgemeente. 

De wijkraad bestaat uit een zestal ouderlingen-kerkrentmeester waarvan er maximaal twee 

(alleen) kerkrentmeester kunnen zijn Drie ouderlingen-kerkrentmeester worden afgevaardigd  

naar het centraal College van Kerkrentmeesters. 

De wijkraad overlegt met de wijkkerkenraad en het (centrale) college van kerkrentmeesters 

met de Algemene kerkenraad. 

Tot de belangrijkste taken van de wijkraad behoren: geldwerving, zorg voor gebruik en 

onderhoud van de gebouwen en de coördinatie en werving van vrijwilligers. 

 

2.Achtergrond van ons handelen 

De zorg voor de stoffelijke belangen staat in het kader van het bevorderen van het geestelijk 

welzijn van de gemeente: dat de gemeente leeft uit en bij het Woord van God.   

De wijkraad stelt daarom De Schakel (verenigingsleven) en De Dorpskerk(erediensten) graag 

open ter bevordering van de onderlinge ontmoeting en het bezig zijn met Gods Woord. 

 

3.Financiën 

De voornaamste bronnen van inkomsten zijn vooral de jaarlijkse Actie Kerkbalans en de 

collecten in de erediensten.  

 

Een gelijkblijvende opbrengst hebben we echter nodig om de 1,25 fte bezetting voor 

prediking en pastoraat te handhaven.  

 

Beleidsvoornemen 22:  De kerkenraad wil nadenken over acties/activiteiten en/of 

investeringen die kunnen leiden tot (structurele) verhoging van de 

inkomsten.  
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Beleidsvoornemen 23:  De kerkenraad wil met enige regelmaat de (met name oudere) 

gemeenteleden wijzen op de mogelijkheid van periodieke schenking 

en de mogelijkheid om in hun testament ook aan onze wijkgemeente 

met een legaat te denken, vanuit het besef, dat indien zelf zegen is 

ervaren onder het Woord, ook hierin door middel van een investering in 

het voortbestaan van onze wijkgemeente, dankbaarheid kan worden 

getoond.  

 

De uitgaven betreffen vooral prediking en pastoraat en (groot)onderhoud aan de 

gebouwen(kerk, Schakel en pastorie). Momenteel is er 1,25 fte aangesteld voor ca. 1.000 

leden. Gelet op de geldende richtlijn van 1 predikant op (ongeveer) 1000 leden, heeft de wijk 

Dorpskerk dus een iets ruimere bezetting van het pastorale team.  

De kerkenraad zal de ontwikkeling in het ledenaantal nauwlettend volgen in verband met de 

noodzakelijke omvang van het pastoraat. Daarnaast beseffen we dat we omgaan met geld 

dat de gemeente vrijwillig geeft. We zijn als wijkkerkenraad ook verantwoording schuldig aan 

de gemeente als het gaat om zorgvuldige besteding van het geld. Dit betekent ook dat we 

de kwaliteit van het pastoraat hoog willen houden en de predikant in de gelegenheid willen 

stellen om zichzelf te blijven ontwikkelen. 

 

De kerkenraad streeft naar evenwicht van de structurele inkomsten en uitgaven. Met  

incidentele inkomsten (als b.v. een erfenis) zal dan ook met wijsheid en voorzichtigheid 

omgegaan worden. Zie daarvoor ook de plaatselijke regeling. 

 

4.Ledentalontwikkeling 

Het ledental van onze wijkgemeente neemt af. 

 

Beleidsvoornemen 24:  De kerkenraad wil het gesprek zoeken met de randkerkelijken dan wel 

de leden die geen enkele binding met de Dorpskerk willen. 

Uitschrijving dan wel opname in een apart register is dan een 

mogelijkheid bij louter negatieve conclusies. We streven uiteindelijk 

naar een ledenbestand met leden die openstaan voor 

deelname/betrokkenheid bij onze wijkgemeente en voor pastorale 

zorg. 

 

5.Kerkelijke Gebouwen 

De wijk Dorpskerk heeft de beschikking over het kerkelijk centrum De Schakel en de Dorpskerk. 

Beide gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud maar om dit zo te houden 

vraagt dit jaarlijks wel de nodige uitgaven. In de Plaatselijke Regeling is vastgelegd op welke 

wijze we als wijkgemeente geld reserveren voor toekomstig (groot) onderhoud. 

 

Beleidsvoornemen 25:  De kerkenraad wil indien nodig /wenselijk in overleg met de 

kerkgaande gemeente de mogelijkheid bekijken de Dorpskerk aan de 

binnenkant zodanig in te richten dat dit passender is bij het kleiner 

geworden aantal kerkbezoekers.  

 

Beleidsvoornemen 26: De kerkenraad wil de duurzaamheid bij onderhoud en gebruik van de 

gebouwen bevorderen. Er zal gekeken worden naar mogelijkheden 

om de jaarlijkse energielasten te reduceren.   

 

6.Vrijwilligers 

Met uitzondering van de predikant en de organisten gebeurt al het werk in onze 

wijkgemeente op vrijwillige basis. Hier zijn we als wijkraad erg dankbaar voor en we willen 

graag werken aan beleid rondom dit vrijwilligerswerk. Het is namelijk niet zo vanzelfsprekend 

dat er voldoende gemeenteleden zijn om het vele werk uit te voeren.  

 

Voor wat betreft de kosters geldt, dat we ter voorkoming van een te grote werklast, streven 

naar een groep van minstens vier personen die zowel door de week alsook op zondag de 

kosterstaken rondom de Dorpskerk uitvoeren, waarbij een van deze personen een 
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coördinerende rol heeft. Voor de organisten geldt dat er steeds minder organisten ‘uit eigen 

kweek’ het orgel bespelen tijdens de diensten.  

 

Beleidsvoornemen 27:  De kerkenraad wil de beoefening van het orgelspel onder onze jeugd 

stimuleren en zoeken naar manieren om dit te realiseren. 

 

We zien in onze wijkgemeente dat een vaste kerngroep van gemeenteleden een veelheid 

aan taken uitvoert. We moeten oppassen dat dit op individuele basis niet als te zwaar wordt 

ervaren en daarom zijn we er voorstander van om de uit te voeren taken bij zoveel mogelijk 

gemeenteleden neer te leggen. Het voordeel als ‘iedereen wat doet’ is ook dat iedereen zich 

hopelijk meer betrokken voelt ofwel gaat voelen bij onze wijkgemeente. Graag willen we onze 

kinderen en jongeren al bijbrengen dat ook zij hun gaven (mede) ter beschikking stellen van 

onze wijkgemeente (‘jong geleerd is oud gedaan’).  

Als uitgangspunt mag gelden vraag en antwoord 55 van de Heidelberger Catechismus: 

“Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen allen 

tezamen en ieder persoonlijk als leden deel hebben aan de Heere Christus en al Zijn schatten 

en gaven. Ten tweede dat ieder zich geroepen moet voelen om zijn gaven tot nut en heil van 

de andere leden bereidwillig en met vreugde te gebruiken”.  

We zijn ons ervan bewust dat er een verscheidenheid aan gaven in de gemeente ligt en dat 

geeft hoop voor de toekomst.   

 

15. CENTRALE BETROKKENHEID 
Ook al ligt de eerste verantwoordelijkheid en taak binnen de wijkkerkenraad, het welzijn van 

de totale gemeente mag niet uit beeld raken.  

 

De wijkkerkenraad draagt daarom ook verantwoordelijkheid voor de plaatselijke Hervormde 

gemeente en haar functioneren.  

 

Dat vraagt om een optimale participatie binnen de Algemene kerkenraad en de 

werkzaamheden die onder haar verantwoordelijkheid moeten gebeuren.  

 

Afgevaardigden door de wijkkerkenraad naar de Algemene kerkenraad zullen daarom zoveel 

mogelijk op hun post moeten zijn en bij uitzondering gebruik maken van een vervanger. 

 

16. SAMENWERKING MET ANDERE KERKEN 
De verdeeldheid van het Lichaam van Christus moet iedere christen ter harte gaan. Er kan 

geen wijkkerkenraad zijn die hier niet over nadenkt en de bede van Christus naast zich neer 

legt: “Opdat zij allen één zijn”. 

De wijkkerkenraad ervaart echter de pijn van de fusie die er is gekomen tussen de 

Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde kerken in Nederland en de Evangelisch 

Lutherse kerk. 

Eenheid moet gezocht worden, maar wel éénheid in waarheid, gestoeld op Schrift en 

Belijdenis. Met hen die deze waarheid belijden en aanhangen voelt de wijkkerkenraad zich 

verbonden.  

 

Een steeds terugkomend onderwerp van bezinning moet zijn hoe de kerkenraden omgaan 

met de roeping om weer te komen tot eenheid, te beginnen in ons dorp. 

Binnen elke Hervormd (gereformeerde) gemeente zou het vanzelfsprekend moeten zijn om de 

relatie tot andere gemeenten ter plaatse (omgeving), van kerken van gereformeerde 

confessie, te doordenken en te omschrijven. 

 

Beleidsvoornemen 28:  De kerkenraad wil een standpunt formuleren over haar relatie met 

andere gemeenten in Wezep.  
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17. MIDDELEN 
De kerkenraad kan uitvoering geven aan het beleidsplan als daarvoor de noodzakelijke 

middelen beschikbaar zijn. In dat verband gaat het om menskracht en financiële middelen. 

Beide onderdelen worden hier nader uitgewerkt. 

 

Menskracht 

De kerkenraad denkt uitvoering van het beleidsplan te kunnen geven als de volgende inzet 

vanuit de gemeente beschikbaar is: 

1. Voltallige kerkenraad met predikant (1), pastorale ouderlingen (12), waarvan 1 jeugd-

ouderling en diakenen (6) waarvan 1 jeugddiaken, ouderlingen-kerkrentmeester (6) 

(waarvan op dit moment 2 kerkrentmeesters geen deel uitmaken van de kerkenraad) 

Daarnaast is één ouderling preses van de kerkenraad en heeft geen wijk. 

2. Bijstand in het pastoraat; zijn taak wordt i.o.m. predikant en kerkenraad ingevuld.  

3. Een goed functionerend verenigingsleven met voldoende leidinggevenden.   

 

Financiële middelen 

De kerkenraad denkt uitvoering van het beleidsplan te kunnen geven als de volgende 

financiële middelen vanuit de gemeente beschikbaar komen: 

1. Dekking van de uitgaven voor: 

a. een volledige predikantsplaats,  

b. een bijstand-in-het-pastoraat voor 10 uur per week en  

c. beheer van de huidige gebouwen. 

 

18. COMMUNICATIE OVER BELEIDSPLAN 
De kerkenraad wil na vaststelling van het beleidsplan het geheel voorleggen aan de 

gemeente. Dat is voorzien op een gemeenteavond. 

 

Onderdelen worden vooraf besproken met gemeenteleden, die bij de uitvoering van dat 

onderdeel zijn betrokken. Hierbij denken we aan bijv. verenigingsleven, diaconie, zending, 

evangelisatie en de jeugd.  
 

19. EVALUATIE 
Jaarlijks wordt in een kerkenraadsvergadering teruggekeken op de voortgang van het 

beleidsplan als geheel.  

De gemeente zal op een gemeenteavond daarvan verslag worden gedaan.  

 

Beleidsvoornemen 54:  De kerkenraad wil jaarlijks de voortgang van het beleidsplan  

evalueren en bespreken met de gemeente.  

 

 

 

 

Opgesteld te Wezep, najaar 2020 
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1. “Verklaring” omschreven in hoofdstuk 4 
  

Als kerkenraad van de hervormde gemeente 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: '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. 

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. In de gemeente zal geen 

andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig 

voor de overheid is gesloten. 

 

Omdat wij ons schuldig weten onze gaven '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.  
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2. “Convenant” omschreven in hoofdstuk 4 
   

De kerkenraad heeft met het oog op de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland per 1 

mei 2004 het zogenaamde Convenant van Alblasserdam ondertekend. De tekst van dit 

convenant is hieronder integraal weergegeven. Het geeft een goed beeld van hoe we als 

Hervormde Gemeente in de PKN willen staan. 

 

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 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. 

Zij zullen met Gods hulp alles weerspreken en weren dat 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 van God niet te verantwoorden (Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als gemeenten 

zomaar laten meevoeren in de Protestantse Kerk in Nederland, 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 P.K.N. niet kan 

rekenen op hun instemming met het geheel van de nieuwe kerkorde, zoals die op dit moment 

voorligt. 

 

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 de kerk waarachtig belijdende 

kerk zal zijn, leven 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. Concreet wordt daarmee het volgende 

uitgesproken: 

   

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. 
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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 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 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 in 

overeenstemming met 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. 
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3. “Liederenlijst 

 

Liedlijst t.b.v. zingen voor de dienst in de Dorpskerk te Wezep bij 

chr. feestdagen 

Verklaring afkortingen:  OTH     = Op toonhoogte 

    Gez.    = Gezangenbundel 1938, Ned. Herv. Kerk 

    OOTH  = Oude op toonhoogte  

    JDH     = Johannes de Heer    

    LVK      = Liedboek voor de kerken 

Kerstfeest 

OTH/ Gez.          
63  10 Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 

64   Eer zij God in onze dagen (= OOTH 88) 

65   Ere zij God 

67  1 Hoe zal ik U ontvangen 

68  25 Hoor, de eng’len zingen de eer 

70   In Bethlehems stal lag Christus de Heer’ 

73  18 Komt allen tezamen 

74  15 Komt, verwondert u hier, mensen 

78   Midden in de winternacht 

80  8 Nu daagt het in het oosten 

82   O kom, o kom, Immanuël 

83   Stille nacht, heilige nacht 

351  Alzo lief had God de wereld 

 

OOTH 
96  Er is een Kindeke geboren in ’t stro 

97  Heerlijk klonk het lied der Eng’len 

143  Daar ruist langs de wolken 

?  Er is een roos ontsprongen 

 

JDH 
17 17 Een roze fris ontloken 

147 12 Looft God, gij christ’nen, maakt Hem groot 

 

Pasen/Goede Vrijdag 

OTH/Gez. 
87  61 Christus, onze Heer, verrees (Opstanding) 

88   Daar juicht een toon, daar klinkt een stem (Opstanding) 

96  43 Is dat, is dat mijn Koning (Kruis) 

97   ’t Is middernacht, en in de hof (Kruis) 

100  49 Jezus, leven van mijn leven (Kruis) 

102  34 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (Kruis) 

105  45 Mijn verlosser hangt aan ’t kruis (Kruis) 

107  32 O hoofd, bedekt met wonden (Kruis) 

110   U zij de glorie (Opstanding) 

111  53 Wees gegroet, gij eersteling der dagen (Opstanding) 

352  82 De Heer is waarlijk opgestaan (Opstanding) 
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OOTH/Gez. 
106  46 Als ik in gedachten sta (Kruis) 

121  Maria kwam bij het graf (Opstanding) 

 

Gez. 
39  Lam Gods, dat zo onschuldig (Kruis) 

64  Ik zeg het allen, dat Hij leeft (Opstanding) 

LVK/Gez. 
174 154 Ik wil mij gaan vertroosten  

217  62 Jezus leeft en ik/wij met Hem (Opstanding) 

 

Pinksteren 

OTH/Gez. 
27   Leid mij Heer, o machtig Heiland     

113   Er komen stromen van zegen      

116   Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 

136   Vrede zij u         

178   Wees stil voor het aan gezicht van God  

231  229 Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien 

OOTH/Gez. 
126 78 Daal Schepper, Heilige Geest dal af! 

128  Roept uit aan alle stranden, 

132   Eens zal op de grote morgen, 

 

Gez. 
80   O Heilige Geest, o heilige God 

87   Ruis o Godsstroom der genade 

69   Komt Christ’nen laat ons Jezus loven 

 

JDH 
132   Heer ik hoor van rijke zegen 

239   Kom Schepper Gods, o Heil’ge Geest (vers 4 niet, rest akkoord) 

242   Komt laat ons deze dag      
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4. Beleidsstukken 

  

4.1. Protocol biddag en dankdag + Kerk en School 
 

Protocol rond de Biddagdienst en de Dankdagdienst die ‘s morgens gehouden wordt in de 

Vredeskerk en waar de kinderen van kindcentrum de Schaapskooi bij aanwezig zijn (vanaf 

groep 4) (de groepen 1, 2, 3 gaan vóór de preek terug naar school). De dienst voor Kerk en 

School op de laatste zondag van januari loopt hier grotendeels parallel mee. 

 

1. Op school wordt het HGJB-pakket voor de Biddag of de Dankdag ontvangen. 

 

2. Een van de leerkrachten neemt contact op met de predikant die voor gaat en maakt een 

afspraak om de inhoud van het pakket door te nemen. Voor de dienst van Kerk en School is er 

ook een contactpersoon. 

 

3. Het is gebruik de laatste jaren om voor de dienst het themalied van de onderbouw te 

zingen en na de zegen het themalied van de bovenbouw. Moet wel even bekeken worden of 

de inhoud acceptabel is. 

 

4. In de dienst worden alleen eenvoudige psalmen gezongen. Er wordt ritmisch gezongen. De 

psalmen worden door de predikant uitgezocht en ruim van te voren met de school 

gecommuniceerd en bekeken op “zingbaarheid”. Als de psalmen afgestemd zijn kan er op 

school ook in geoefend worden. 

 

5. In onderling overleg gaat de predikant vlak voor de Biddag of Dankdag een morgen of 

middag naar school om één of meerdere klassenbezoeken te brengen. Ook is er de 

mogelijkheid om soms de maandopening mee te maken.  

 

6. De liturgie voor de dienst wordt door de predikant samengesteld, waarbij de collecte 

meestal bij de deur wordt gehouden door de kinderen (is wat rustiger). De liturgie moet tijdig 

aangeleverd worden en in overleg met een leerkracht ook doorgestuurd worden naar het 

beamerteam van de Vredeskerk. Er wordt geen papieren liturgie meer gemaakt.  

Bij de dienst van Kerk en School wordt in overleg met de scriba de liturgie meestal gedrukt 

door degene die ook de weekbrief vermenigvuldigt. 

 

7. Na de dienst van Biddag en Dankdag kunnen ouders en gemeenteleden de werkjes van 

de kinderen bekijken. Deze werkjes van de kinderen worden te voren opgehangen in de hal 

van de Vredeskerk of voor in de kerk op de prikborden. Actie werkjes ophangen: school in 

overleg met de ouderraad. Doorgeven aan kosters van de Vredeskerk. 

 

8. Na de dienst van Kerk en School kunnen ouders en gemeenteleden de werkjes van de 

kinderen bekijken. Deze werkjes van de kinderen worden te voren opgehangen in de hal 

achter de preekstoel. Actie werkjes ophangen: school in overleg met de ouderraad. 

Doorgeven aan koster H. Doornewaard. Sleutel kan ook via hem geregeld worden. 

Bij de dienst van Kerk en School doet de koster van het rooster dienst. Bij de dienst van Kerk en 

School wordt geen speciale liturgie gebruikt. 
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4.2. Rouwprotocol: 
  

 4.2.1. Beleid rondom begrafenissen vanuit de Dorpskerk te Wezep. 
 

A. Inhoudelijk 

1. De kerkenraad wenst in alle gevallen piëteitsvol om te gaan met de overledene en de 

nabestaanden, maar heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. 

 

2. Als nabestaanden een overledene willen laten cremeren, heeft de kerkenraad daar 

op grond van Gods Woord onoverkomelijke bezwaren tegen. De kerkenraad wil wel 

de meditatie verzorgen in de aula van de begraafplaats te Wezep, maar gaat niet 

mee naar het crematorium. De meditatie wordt niet gehouden in de aula van het 

crematorium en ook niet in de kerk of De Schakel. 

 

3. Wij willen in de rouwdienst de overledene herdenken. Dit betekent dat er niet tot de 

overledene gesproken wordt. Het “in memoriam” wordt dan ook vóór of na de dienst 

uitgesproken.  

 

4. Rouwen doen mensen op een verschillende manier. De rouwverwerking kan ook heel 

verschillend zijn. Daar hebben we respect voor. Maar een rouwdienst moet geen 

“show” worden van nabestaanden die allemaal “wat willen doen.” Wij houden dan 

ook een sobere dienst waaruit het ontzag voor de dood mag blijken. Zij is immers “de 

laatste vijand die teniet gedaan wordt”(1 Kor. 15 : 26)  met daarin alleen Gebed, 

Psalmgezang en Meditatie. E.e.a. houdt onder anderen in dat er geen 

muziekinstrumenten gebruikt worden in de rouwdienst dan alleen het orgel. Wel is er 

plaats voor een dankwoord door de nabestaanden. Na de dienst kan – in overleg met 

de predikant – evt. een passend gezang gezongen worden. Met bloemen zijn we 

terughoudend; de dood “verbloemen” met een bloemenzee lijkt ons minder gepast, 

maar we kunnen dat moeilijk tegenhouden. 

 

5. De predikant mag niet onder druk gezet worden om bepaalde elementen 

(Psalmen/teksten) in de dienst op te nemen. Dat betekent dat schriftlezing en tekst 

voor de rouwdienst door de predikant wordt bepaald. De nabestaanden kunnen wel 

aangeven welke tekst er evt. van toepassing was op of aansprekend was voor de 

overledene. Dat kán de predikant gebruiken, maar het hoeft niet. 

 

6. Na afloop van de begrafenisplechtigheid kan gebruik gemaakt worden van De 

Schakel voor een koffietafel. Deze wordt geopend en (evt. direct) gesloten door de 

wijkouderling of zijn vervanger. Voor niet-leden van onze wijkgemeente is De Schakel 

niet gratis. 

Voor de koffietafel worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. 

 

B. Organisatorisch 

1. Onder kerkelijke gebouwen wordt verstaan: Dorpskerk en verenigingsgebouw De Schakel. 

De kerkelijke gebouwen Dorpskerk/Schakel vallen onder verantwoordelijkheid van wijk 1. 

 

2. Als er iemand uit de wijkgemeente is overleden en begraven wenst te worden door onze 

wijkpredikant, nemen de nabestaanden z.s.m. contact met hem op. 

 

3. De wijkpredikant bezoekt z.s.m. de nabestaanden en bespreekt de gang van zaken rond 

de begrafenis.  

 

4. De wijkpredikant stelt z.s.m. de wijkouderling in kennis. 

 

5. Wanneer iemand overleden is en de familie wenst dat de overledene vanuit een der 

genoemde kerkelijke gebouwen begraven wordt, neemt de begrafenisondernemer contact 

op met de koster. 
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6. De begrafenis wordt geleid door de wijkpredikant of zijn vervanger (predikant/proponent). 

 

7. De kerkelijke gebouwen van de Herv. Gem. Wezep-Hattemerbroek zijn beschikbaar voor 

leden van de Herv. Gem. Wezep-Hattemerbroek. Als iemand geen lid is van de wijkgemeente 

en toch door de wijkpredikant wenst te worden begraven, gebeurt dat i.o.m. (het 

moderamen van) de kerkenraad. 

 

8. Als de familie dit wenst, is de wijkouderling bij de condoleance aanwezig en sluit deze af 

met Schriftlezing en gebed. 

 

9. De predikant bezoekt voorafgaand aan de begrafenis de familie minstens nog één maal. 

 

10. De rouwdienst staat onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende kerkenraad.  

Begraven vanuit de kerk/kerkelijk gebouw betekent dan ook begraven worden vanuit de 

kerkelijke gemeente. Het is dan ook een kerkelijk-gemeentelijke aangelegenheid waarbij de 

kerkelijke gemeente aanwezig kan zijn.  

 

11. Indien met verwijzing naar het onder punt 3 vermelde, de coördinerende koster van 

mening is dat vanuit de kerkelijke gebouwen geen begrafenis plaats kan vinden, dient hij 

onverwijld contact op te nemen met de kerkenraad. 

 

12. Condoleren op een andere datum dan de dag van de begrafenis behoort tot de 

mogelijkheden. Indien wenselijk kan de overledene dan tijdens de opbaarperiode (ook ’s 

nachts) opgebaard blijven in een der kerkelijke gebouwen. Dit is toegestaan volgens de wet 

op de lijkbezorging. De familie kan dan in overleg met de coördinerende koster tijdens de 

opbaarperiode toegang verkrijgen tot de opbaarruimte. 

 

13. De koster (of diens plaatsvervanger) met eventueel de dienstdoende predikant en/of 

ouderling/scriba staan in contact met de begrafenisondernemer. De invulling van de 

rouwdienst wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. (zie verder 

onder A) 

 

In alle gevallen waarin deze regeling  niet voorziet, zal beslist worden door de kerkenraad van 

wijk 1.  

 

Contactpersonen wijk 1: 

Predikant    koster:  J. Altelaar  Dhr. R. Dijkstra (scriba) 

Zuiderzeestraatweg 495  Rambonnetweg 13  Van Limburg Stirumlaan 12 

Wezep     8091 PJ Wezep  8091 CK Wezep 

Tel. 038-3769807   Tel. 0634510928  Tel. 038-376 30 49 

 

 

OPMERKING: 

Bij begrafenissen vanuit de aula ligt onze verantwoordelijkheid alleen bij het gedeelte dat te 

maken heeft met de Woordverkondiging, gebed en bijbehorende Psalmen. Bij principieel 

moeilijke situaties kunnen de predikant + wijkouderling zich terugtrekken. 

 

 4.2.2. Communicatie naar gemeente over begrafenissen    
 

Gemeente, 

Naar aanleiding van de gesprekken rondom het vorige protocol, de gemeenteavond en de 

gesprekken daarna in de kerkenraad ten aanzien van begrafenissen, verzorgd door onze 

wijkgemeente, willen we hier nogmaals onze visie met u delen. 

Begrafenissen zijn altijd emotionele gebeurtenissen. Begrafenissen zijn zwaar voor de 

nabestaanden en vragen veel van de predikant/proponent. Als kerk willen we graag 

meeleven met de nabestaanden en zo mogelijk troost bieden, maar in ieder geval altijd 

wijzen op de Enige Troost in leven en sterven. Dat is: weten dat je het eigendom bent van de 

Heere Jezus Christus. Al in het leven, maar ook in het sterven. Hij is de mijne en ik ben de Zijne.  
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Graag willen we de rouwdienst leiden. We vinden dat de troost in Jezus Christus centraal moet 

staan in die rouwdienst. Het kan naar onze mening niet zo zijn dat we de mens centraal stellen, 

al betekent dat niet dat er niets over hem of haar gezegd mag worden. Een in memoriam kan 

heel gepast zijn. Dat is in het bijzonder zo als het leven en sterven van hem of haar een 

getuigenis mocht zijn van het werk van de Zaligmaker. Bij het “in memoriam” zijn wij er niet 

voor dat de overledene wordt toegesproken.  

Graag stellen we onze gebouwen ter beschikking om de rouwdienst te houden. En ook in de 

aula willen we graag onze medewerking verlenen. De wijkpredikant - of zijn vervanger- spreekt 

met de nabestaanden de orde van dienst door, evenals de gang van zaken na de dienst. Als 

leidraad nemen we: moment van stilte, gebed, het lezen van Gods Woord, meditatie, gebed. 

Tussendoor kunnen psalmen gezongen worden en evt. een enkel/paar passend(e) 

gezang(en), dit ter beoordeling aan de predikant. De plaats van het “in memoriam” kan in 

overleg bepaald worden. We willen in Dorpskerk, Schakel en aula zoveel mogelijk vasthouden 

aan de traditie in de Dorpskerk, al is er een zekere bandbreedte die de predikant heeft om 

hiervan af te wijken. In onze gebouwen zijn wij verantwoordelijk, in de aula niet. De aula kán 

wel onze verantwoordelijkheid zijn als gevraagd wordt daar de hele dienst te leiden. Vanuit 

Dorpskerk en Schakel worden de diensten ook uitgezonden via de media; daarin komt onze 

identiteit ook naar buiten.  

Aangezien het geen ambtelijke dienst is, is er een zekere bandbreedte wat betreft de invulling. 

Wel hopen we dat in het gesprek met de predikant niet de grenzen van die bandbreedte 

worden opgezocht. Op een emotioneel moment als het voorbereiden van de rouwdienst, 

moet ook hij niet in gewetensnood gebracht worden. Niet alles kan daarom in dit protocol 

worden vastgelegd, maar hierbij valt te denken aan het gebruik van allerlei 

muziekinstrumenten, audiovisuele middelen, wereldlijke liederen enz. 

Wat betreft crematies: wij zijn op Bijbelse gronden tegen het cremeren van de overledene. 

Crematies kunnen dan ook niet vanuit onze gebouwen plaatsvinden. Toch kan de 

medewerking in zo’n situatie van de predikant gevraagd worden. Niet ieder trekt daarin 

dezelfde grenzen. Laten we de grens die de predikant aangeeft, respecteren. Dat kan bijv. 

betekenen: geheel geen medewerking, maar ook: wel meditatie, maar geen bezoek aan het 

crematorium en alle andere tussenvormen die daarin denkbaar zijn.  

Soms hebben de nabestaanden niets (meer) met onze wijkgemeente, omdat ze elders wonen 

of kerken, dan wel helemaal niets meer met de kerk hebben of ergens anders andere 

gewoontes kennen. Overleg kan dan lastig zijn om toch te komen tot een rouwdienst in een 

van onze gebouwen. Zaken moeten dan in zeer korte tijd geregeld worden en de predikant 

staat er dan vaak alleen voor.  

Opgemerkt moet worden dat niet alle zaken in een protocol te regelen zijn en dat we als 

kerkenraad ook zeker niet alles willen “dichttimmeren.” We willen u in liefde dienen en daarbij 

onze grenzen aangeven. Er moet onzes inziens ontzag zijn voor de dood. De Bijbel spreekt 

erover als “de laatste vijand” ook bij degenen die God kennen. Laten we de dood niet 

proberen te verbloemen, ook al zal de dood voor al Gods kinderen een doorgang zijn tot het 

eeuwige leven. Als dat zo mag zijn, kan een rouwdienst, ook in onze gemeente, toch iets van 

vreugde in zich hebben.  

Daarom de vraag aan u, nu u dit weet, of u alstublieft de zaken van tevoren in 

overeenstemming met het bovenstaande wilt regelen. Laat uw nabestaanden duidelijk weten 

hoe u (en wij) de gang van zaken graag willen hebben. De kerkenraad heeft daarvoor een 

model dat u bij ons kunt opvragen via predikant, scriba of wijkouderling waarin nog meer 

vragen naar voren komen, zoals opbaren, rouwkaart, condoleance, de begrafenis zelf, na de 

begrafenis. 

Wilt u erover doorpraten of er invulling aan geven, neemt u dan contact op met uw 

kerkenraad. We willen u graag helpen. 

In liefde verbonden, 

uw kerkenraad.   
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4.2.3. Handleiding rond begraven. 
 

(Opgesteld o.v.v. de Hervormde Gemeente wijk Dorpskerk te Wezep) 

 

1. De eerste zaken die geregeld moeten worden. 

Wanneer iemand overlijdt, moet er natuurlijk eerst een dokter geroepen worden die de 

verklaring moet afgeven van een natuurlijke dood. Daarna moet er een uitvaartverzorger 

worden gebeld die alle zaken rond de begrafenis voor ons regelt. Soms schrikken we zo van 

het bericht van het overlijden, dat we niet weten wat we moeten doen. Het beste is om (na 

uw kinderen en directe verwanten) uw voorganger te bellen. Hij kan u helpen en adviseren. 

De uitvaartverzorger zal alle officiële zaken voor u regelen. Wel is het belangrijk dat u het 

trouwboekje bij de hand hebt wanneer de overledene gehuwd is (geweest). 

Een gevoelig punt, maar toch wel belangrijk, is de kleding waarin de overledene begraven 

moet worden. Wanneer u dat wilt, kunt u hieronder uw voorkeur aangeven. Het is ook mogelijk 

om zelf te helpen bij het verzorgen van de overledene. 

1. Wanneer ik overlijd dan wens ik dat mijn begrafenis geregeld wordt door: (naam van de 

uitvaartverzorger) 

 ………………………………………………………………………………….. 

2. Ik zou graag begraven willen worden in de volgende kleding: (ligt klaar) 

 ………………………………………………………………………………….. 

Een van de vragen die de uitvaartverzorger zal stellen is:  

 3. Waar wenst u begraven te worden? 

 ………………………………………………………………………………….. 

 4. Wat voor soort graf wilt u? (een algemeen graf of een familiegraf?)  

 ………………………………………………………………………………… 

(Omdat de gebruiken rondom het graf per gemeente kan verschillen, verwijzen wij u voor 

meer informatie naar www.oldebroek.nl/geboortetrouwenoverlijden) 

2. De rouwkaart 

Wanneer de uitvaartverzorger komt dan zal hij de familie willen helpen de rouwkaart op te 

stellen. Hij zal dit correct doen, maar hij kent u niet persoonlijk. Daarom is het goed om zelf aan 

te geven hoe u de rouwcirculaire wilt hebben. U helpt uw nabestaanden daarmee en zij 

weten dan ook, dat zij uw wensen uitvoeren. Het is ook goed om na te denken over het 

condoleren en afscheid nemen. Wilt u dat de kist open is of hebt u liever dat de kist dicht is en 

dat er bijvoorbeeld een mooie foto op de kist wordt gezet? 

1. Als tekst uit de Bijbel, gedicht of lied, wil ik boven de rouwkaart: 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

2. Als mededeling van mijn overlijden wil ik de volgende tekst: 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

3. Daaronder wil ik de namen van: 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

4. Ik wil wel/geen condoleanceavond vóór mijn begrafenis. 

5. Ik wil wel/geen condoleance voor de rouwdienst 

6. Ik wil wel/geen condoleren na mijn begrafenis. 

7. Ik wil wel/geen bloemen bij mijn begrafenis. 

8. Ik wil wel/niet dat anderen dan mijn familie afscheid kunnen nemen wanneer ik opgebaard 

ben. 

10. Ik wil – indien mogelijk – dat de kist open/dicht is bij het afscheid nemen 

11. Ik wil wel/niet een rouwadvertentie in (krant/tijdschrift) nl. in: 

 ………………………………………………………………………….. 

12. Ik denk ………. rouwcirculaires nodig te hebben 

http://www.oldebroek.nl/geboortetrouwenoverlijden
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13. Ik wil verder (ruimte voor persoonlijke wensen) 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

3. Het opbaren 

De overledene kan zowel thuis, in de Dorpskerk, in de Schakel als in het uitvaartcentrum 

worden opgebaard. Begrafenisondernemers beschikken over ruimten waar de overledene 

kan worden opgebaard en over ontvangstruimten waar de familie naar de overledene kan 

komen kijken tot de dag van de begrafenis. In de Dorpskerk is dagelijks bezoek lastiger, maar 

niet onmogelijk. Bij opbaren in de Schakel is er vervoer noodzakelijk naar de opbaarruimte van 

de begrafenisondernemer. Wanneer u uw geliefde thuis opbaart, kunt u ieder moment dat u 

wilt, gaan kijken en dan zal het afscheid niet zo abrupt zijn, zeker in geval van een plotseling 

overlijden. Dit kan het afscheid nemen in het rouwproces ten goede komen. 

 1. Als het mogelijk is wil ik thuis/in een rouwcentrum/Dorpskerk/Schakel opgebaard 

 worden. 

Ook is het van belang te weten hoe en wanneer de kist gesloten wordt. (als dat nog niet is 

gebeurd) Doet de begrafenisondernemer dat of doet de familie dat? Wanneer? Direct 

voorafgaand aan de dienst? 

 2. Sluiten van de kist: 

 ……………………………………………………………………………………… 

 3. Ik wil wel/niet dat de kist wordt binnengebracht door: 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 4. Ik wil wel/niet dat er dan een foto van mij op de kist staat 

4. De dienst bij de begrafenis 

 Allereerst is er de naam die we aan de dienst geven. “Dienst van Woord en Gebed”, 

“Rouwdienst” of “Afscheidsdienst” zijn gebruikelijke namen. Ook wordt de dienst wel eens 

“Dankdienst (voor het leven)” genoemd, om hiermee de dank aan God uit te drukken voor 

wat Hij ons in de persoon heeft gegeven. 

1. Ik wil dat de dienst bij mijn begrafenis genoemd wordt: 

 ………………………………………………………………………………….. 

Wanneer de voorganger met de nabestaanden de dienst bij de begrafenis moet gaan 

invullen, dan is het altijd fijn om te weten wat de overledene gewenst zou hebben. 

Verschillende vragen komen dan aan de orde: waarover gaat de preek? De overledene kan 

dit voor het sterven aangeven, maar de predikant is vrij om zich daaraan niet te houden. “Het 

Woord komt van de Andere Kant.” Dat geldt ook voor de psalmen en mogelijk een 

lied/liederen.  

Daarom is het goed om hieronder aan te geven wat uw wensen zijn. 

2. Bij de dienst voorafgaande aan mijn begrafenis wil ik graag dat er gepreekt wordt over: 

 ………………………………………………………………………………….. 

3. Uit de volgende liederen mag een keuze gemaakt worden: 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

4. Ik wil graag dat het volgende lied wordt gespeeld/gezongen als ik de kerk/aula wordt 

uitgedragen. 

 ………………………………………………………………………………….. 

Het is goed om na te denken waar de dienst gehouden moet worden. Soms is het aantal 

mensen dat verwacht wordt, medebepalend hierin. Als er weinig mensen zijn, zou de voorkeur 

misschien uit kunnen gaan naar de aula. Maar het is begrijpelijk dat u er voor kiest de dienst te 

houden in Gods Huis, als u daar jarenlang naar Gods Woord hebt geluisterd. Het mooist is het 

als de gemeente de overleden broeder/zuster uitgeleide doet. Denk ook na over evt. 

toespraken en wanneer die dan gehouden moeten worden. We zien het liefst zo min mogelijk 

toespraken, maar soms is dat niet uit te sluiten. Laten ze nooit de verkondiging van het Woord 

wegnemen of in de weg staan. 

5. Ik wil graag dat de dienst voor mijn begrafenis wordt gehouden in de 

 ………………………………………………………………………………….. 

6. Tijdens deze dienst wil ik wel/niet dat een familielid iets over mijn leven zegt. 
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7. Ik wil wel/geen toespraken op mijn begrafenis. 

 Het is goed elkaar er op te attenderen bij de toespraken niet tot de overledene te 

spreken. 

Er kan aan het einde van de dienst een dankwoord worden gesproken. Dit kan ook aan het 

einde op de begraafplaats (zie 6.6) 

 8. Ik wil dat het dankwoord wordt uitgesproken: Aan het einde van de dienst/op de 

 begraafplaats/laat ik aan jullie over 

5. De dag van de begrafenis 

De dag van de begrafenis is de meest ingrijpende dag na de dag van het overlijden. Het is 

erg belangrijk om aan die dag veel zorg te besteden, zodat deze dag later niet als een dag 

van teleurstelling over een verkeerde gang van zaken in de herinnering blijft. Wanneer familie 

van ver moet komen, kunt u vragen of de begrafenis in de middag kan plaatsvinden. Het is 

verstandig om er voor te zorgen dat het thuis niet te druk is. Zorg ervoor dat alleen directe 

familie en intieme vrienden aanwezig zijn, zodat de begrafenis rustig kan worden voorbereid.  

Wanneer de overledene thuis is opgebaard, zal vertrek naar Dorpskerk, Schakel of aula vanuit 

huis plaats vinden. Wanneer de overledene in het rouwcentrum is opgebaard, kunt u daar de 

directe familie en vrienden uitnodigen. Dan komt de vraag: hoe zullen we de rouwstoet 

samenstellen? Volgen we met eigen auto’s de wagen waarin de overledene ligt of doen we 

dit met volgauto’s? 

1. Ik geef wel/niet de voorkeur aan volgauto’s (uiteraard hangt daar een prijskaartje aan) 

2. Ik vind het goed wat jullie willen. 

3. Ik wil graag ’s middags/’s morgens/geen voorkeur begraven worden (afhankelijk van 

mogelijkheden) 

6. De begrafenis 

Na de dienst gaan we naar de begraafplaats. Het kan zijn dat het uw wens is, dat de 

begrafenis plaatsvindt in besloten kring. Dan is de dienst voor belangstellenden het moment 

van afscheid. Geeft u aan wat uw persoonlijke wens is: 

1. Ik wil wel/niet begraven worden in besloten kring. 

Op de begraafplaats aangekomen zal de begrafenisstoet zich vormen om naar het graf te 

lopen. Wanneer we de begraafplaats opgaan dan is het mogelijk dat men de kist op een 

wagen zet, en wordt gereden door de uitvaartverzorging. Ook kan de begrafenisondernemer 

zorgen voor dragers, die de kist op de schouders dragen. (extra kosten) Maar het is ook 

mogelijk dat eigen kinderen/kleinkinderen de kist rijden of de kist op de schouders dragen. 

Ik wil heel graag dat de kist met mijn lichaam 

2. Wordt gereden/gedragen door de uitvaartverzorgers 

3. Wordt gereden/gedragen door mijn (klein)kinderen of familie 

4. Ik zou het fijn vinden als de volgende familieleden dat voor mij willen doen (indien zij dat 

kunnen en willen) 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

Wij willen wel graag dat de overledene ook echt begraven wordt (mogelijkheid 1), maar daar 

zijn variaties in: 

 5. Bij de begrafenis wens ik dat de kist in het graf: geheel daalt/daalt tot de helft/daalt 

tot  het maaiveld/niet daalt 

Een andere goede gewoonte is dat aan het einde van de begrafenis een familielid een 

dankwoord spreekt aan het adres van diegenen die zorg besteed hebben aan de 

overledene. 

6.  (zie ook 4.8) Ik wil heel graag dat………………………………… een dankwoord spreekt op 

mijn begrafenis. Daarbij moet hij of zij de volgende personen niet vergeten: 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

Aan het einde van de begrafenisplechtigheid kan er bij het graf een lied gezongen worden. 

Sommige mensen kiezen daarvoor, omdat ze daarmee de Here God willen grootmaken voor 

wat Hij gaf in de overledene. Anderen zien het zingen als een getuigenis naar anderen of als 

een waardige afsluiting van een christelijke begrafenis. Maar er kunnen ook praktische 

bezwaren zijn om het niet te doen. (weer, aantal personen, bekendheid met het lied) 
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Misschien hebt u ook een wens over het Bijbelgedeelte dat bij het graf gelezen kan worden. 

Dit gedeelte moet dan wel gaan over de realiteit van leven en dood. 

7. Ik wil dat er wel/niet gezongen wordt bij mijn graf 

8. Indien wel, dan graag het volgende lied: 

………………………………………………………………………………….. 

Bij mijn graf 

9. Wil ik graag dat er gelezen wordt uit de Bijbel: 

………………………………………………………………………………….. 

10. Mag de voorganger zelf bepalen wat er gelezen wordt. 

Wanneer de begrafenisplechtigheid door de voorganger wordt beëindigd, krijgen de 

aanwezigen meestal als eersten de gelegenheid om afscheid te nemen. De naaste familie 

krijgt als laatste de gelegenheid om afscheid te nemen. U kunt ook vragen aan de 

uitvaartleider de volgorde om te draaien, zodat de familie als eerste afscheid neemt en 

daarna de aanwezigen. 

Na de begrafenis wordt er vaak nogmaals gelegenheid gegeven om de familie te 

condoleren. Het is mogelijk om hierbij een kopje koffie aan te bieden. 

Wanneer er familie van buiten komt is het misschien wenselijk een koffietafel of broodmaaltijd 

aan te bieden na afloop van de plechtigheid. Dit kan – in overleg met de koster – in de zaal 

van de kerk plaatsvinden. Ook kan het in de aula. Naar wens kan een ouderling deze 

maaltijd/koffietafel afsluiten met Schriftlezing en gebed. 

Nog een paar zaken zijn van belang: 

1. Maak een lijst van abonnementen op tijdschriften enz. die na uw overlijden moeten 

worden opgezegd. Dat scheelt een heleboel zoekwerk voor uw nabestaanden. 

2. Bent u alleenstaand en hebt u een huisdier, dan is het verstandig tijdig te regelen waar 

het dier kan worden ondergebracht. 

3. In Nederland zien we dat steeds meer mensen organen willen afstaan als donor. Dit is 

een hele persoonlijke zaak waarvoor u zelf een beslissing moet nemen. 

4. Ik heb wel/geen testament. 

5. Het testament is opgesteld door notaris:…………………………………………………….. 

6. Ik heb afgesproken dat mijn huisdier gaat naar: 

7. Ik heb wel/geen donorcodicil.  

8. Naast alles wat aan de orde is gekomen kan het toch zijn dat u iets hebt gemist. 

Wanneer u nog persoonlijke wensen hebt, noteer ze hieronder. 

 

4.3.  Protocol na overlijden (oud-) predikant/ambtsdrager 
 

Hierna wordt het protocol gesplitst in:  

I. Predikant 

II. Ambtsdrager in de zin van ouderling (-kerkrentmeester) en diaken 

 

I. Predikant. 

A. Zittende predikant: 

1.  De kerkenraad en de bijstand in het pastoraat, worden direct ingeseind d.m.v. een email. 

2. De classispredikant wordt direct ingeseind d.m.v. telefoon en/of email; met hem worden de 

verdere stappen besproken. 

3. De predikant van wijk 2 (VK/HK), de scriba van de AK en de preekbeurtenregelaar wordt 

direct een email gestuurd. 

4. De koster wordt gevraagd de kerkklok gedurende 10 minuten te luiden. 

5. In overleg met de weduwe wordt de rouwdienst gepland. 

6. De gemeente wordt in de weekbrief van het overlijden op de hoogte gebracht. 

7. Er wordt door het moderamen een rouwadvertentie opgesteld die geplaatst wordt in De 

Waarheidsvriend, Huis-aan-huisblad en het Reformatorisch Dagblad. 

8. Er wordt een kerkenraadsvergadering/moderamenvergadering belegd (waar ook de 

bijstand in het pastoraat aanwezig is) waarop invulling wordt gegeven aan:   

 catechese 

 kring- en verenigingswerk 

 overige voorkomende werkzaamheden 
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9.   Preekbeurtenregelaar probeert zo snel mogelijk de vacante beurten in te vullen. 

10. Opstarten beroepingswerk (zie handleiding PKN) 

11. Nadat alles enige tijd achter de rug is, wordt het predikantenbord + fotogalerij in de 

consistoriekamer bijgewerkt. 

 

B. Oud-predikant: 

1.  De kerkenraad wordt direct ingeseind d.m.v. een email. 

2.  De gemeente wordt in de weekbrief van het overlijden op de hoogte gebracht. 

3. Er wordt door het moderamen een rouwadvertentie opgesteld die geplaatst wordt in De      

Waarheidsvriend. 

 

II. Ambtsdrager: 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken. 

A. Zittende ambtsdrager: 

1.  De kerkenraad en de bijstand in het pastoraat, worden direct ingeseind d.m.v. een email. 

2.  De gemeente wordt in de weekbrief van het overlijden op de hoogte gebracht. 

3.  Er wordt door het moderamen een rouwadvertentie opgesteld die geplaatst wordt in het 

Huis-aan-huisblad. 

 

B. Oud-ambtsdrager: 

1. Voor een oud-ambtsdrager gelden geen speciale regels. 

 

Voorbeeldadvertentie:  

 

De kerkenraad van de Hervormde gemeente Wezep, wijk Dorpskerk, heeft met ontroering 

kennis genomen van het overlijden van onze oud-predikant/ambtsbroeder 

                                                                          NAAM 

Vele jaren (aantal) bij predikant jaartallen noemen heeft hij de gemeente mogen dienen 

als herder en leraar. (in het ambt van diaken/ouderling) 

Wij bidden de Heere om troost en hulp voor zijn vrouw en (klein)kinderen. 

 

Ds. …………, predikant 

R. de Groot, preses 

R. Dijkstra, scriba 

 

 

 

4.4. Beleid t.a.v. Prediking 
1.Schriftuurlijk-bevindelijk: niet alleen de objectieve Bijbelse waarheid dat er redding is in 

Christus voor verloren zondaren, maar ook het werk van de Heilige Geest prediken, Die  

overtuigt van zonden en het werk van Christus toepast  in een mens, zodat hij gaat geloven. 

Hier liggen Schriftuurlijke lijnen (de dood in Adam en het leven in Christus) die de Geest (in 

vrijheid) trekt. Ook de heiligheid van God moet gepredikt worden. De genade is niet 

goedkoop verdiend, maar wel gratis!  Beseffen en preken dat verbondskinderen niet 

automatisch zalig worden. Preken moeten diepgravender  zijn en de genade moet schitteren 

tegenover het oordeel. 

2.Grondige voorbereiding en exegese van de preek met enkele praktische toepassingen in 

het dagelijks leven (waar mogelijk). Uit pastorale bezoeken(en actualiteit)  weten  waar “de 

kudde gelegerd is” en in preken wordt hierop ingegaan. Openstaan voor positieve suggesties. 

Twee keer per jaar een preek zowel voor als nadat deze gehouden is, met 2 of 3 ouderlingen 

bespreken. 2 of 3 keer per jaar preekbespreking na de middagdienst.  

3.De leerdiensten worden weer opgepakt. De volgorde van de Heidelbergse Catechismus 

moet niet te vaak onderbroken worden. Gedacht wordt aan ca. 24 diensten per jaar. Dit 

mogen ook morgendiensten zijn. De scriba stelt hiervoor een rooster op en gastpredikanten 

wordt gevraagd hierin mee te draaien. 

4.Niet meer woorden gebruiken als: eigenlijk, een beetje, ja, ik denk gebruiken, maar zeggen: 

zo spreekt de Heere. Laten zien dat predikant zelf leeft uit het Woord dat hij preekt. 
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5.Er waren nogal wat reacties m.b.t. de lengte en vorm van de prediking (5 min. korter preken, 

niet schreeuwen, minder herhalen, puntiger, niet altijd analytisch, minder omhaal van 

woorden). Dit is volgens de commissie niet de hoofdzaak, maar wel van belang om rekening 

mee te houden: mensen hebben in deze tijd een kortere spanningsboog. De preek hoeft niet 

altijd 40-45 minuten te duren. Het gebed benoemt de noden en behoeften van de 

gemeente. Er wordt gevraagd om de Heilige Geest. En de Heere wordt gedankt en geprezen. 

Dit hoeft niet altijd heel uitgebreid en kan soms korter. Streven naar einde van de dienst om 

ca. tien minuten voor het hele uur, al is dit geen keiharde grens. 

6. De punten 1, 2 en 3 beschouwen we als hoofdzaken, de punten 4, en 5 vallen onder 

bijzaken. Daarmee wordt de noodzaak dit te proberen niet minder. 

 

 

4.5. Beleid t.a.v. Jeugdwerk / catechese 
 

4.5.1. JEUGDWERK: 

Het jeugdwerk bestaat op dit moment uit: 

A. Zondagsschool:  

Er is in het verenigingsseizoen elke zondag zondagsschool voor kinderen vanaf 4 jaar. De 

samenstelling wordt elk jaar bekeken naar aanleiding van het aantal kinderen. De tijd is 11.15 

uur – 12.15 uur in de Schakel. 

B. Clubs: 6 – 16 jaar 

Er is een enthousiaste groep leidinggevenden. Hier komen ook buitenkerkelijke kinderen. De 

predikant bezoekt de clubs eenmaal per jaar. ( = 4 avonden) 

C. Shalom:  

Jeugdwerk vanaf 16 jaar op zondagavond. Er is een Bijbels gedeelte en een ontspannend 

gedeelte. De overgebleven vragen worden één keer per jaar beantwoord door de 

predikant/bijstand pastoraat. De leiding is in handen van een/twee echtpa(a)r(en). Men 

probeert eenmaal per jaar op kamp te gaan. Daarnaast probeert men eenmaal per jaar een 

eis te organiseren in de zomervakantie om te helpen bij een (kinder)tehuis in Roemenië. Het is 

aanbevelenswaardig als de predikant op deze reis meegaat teneinde het contact met de 

jongeren te verdiepen. 

D. Jeugdwijkcommissie:  

Om het jeugdwerk te organiseren is er de wijkjeugdcommissie. Deze bestaat uit de predikant, 

de jeugdouderling, de jeugddiaken, adviseur van de HSJJ, een leidinggevende van een van 

de vormen van jeugdwerk.  

E. HSJJ:  

(Hervormde stichting voor jeugd- en jongerenwerk)Een overkoepelende instantie op de N-W 

Veluwe. Zij kunnen advies geven en leidinggevenden begeleiden. De nadere uitleg staat in 

hoofdstuk 11 onder Wijkjeugdwerkadviseur. 

F. Startweekend: 

Gezamenlijk met de Vredeskerk wordt ieder jaar een startweekend georganiseerd. Het 

“sportieve en informele deel” wordt de afgelopen jaren op ‘neutraal’ terrein georganiseerd in 

Hattemmerbroek. Blijvende aandacht voor de deelname vanuit wijk 1 blijft nodig. Op de 

zondag  wordt een preekbespreking gehouden.  

G: Preekbesprekingen: In het verleden waren die er tweemaal per jaar, inclusief 

broodmaaltijd, georganiseerd door Shalom. Met ingang van de invoering van de 

middagdienst om 16.30 uur op de eerste zondag van de maand in 2020 zijn de 

preekbesprekingen breder getrokken en vinden die plaats in de kerk op de eerste zondag van 

de even maanden. 

 

4.5.2. CATECHESE: 

A. Jongerencatechese:  

Deze wordt gegeven aan jongeren 12 – 17/18 jaar. De samenstelling van de groepen kan per 

jaar verschillen, afhankelijk van de grootte van de groepen. De scheidslijn kan zo liggen op 

14/15 jaar en 15/16/17 jaar. De catechese wordt normaliter gegeven op maandagavond of 

dinsdagavond, maar kan in overleg met de catechisanten verplaatst worden naar een 

andere avond. De mogelijkheden van de predikant zijn daarbij uitgangspunt. De catechese 

duurt 45 minuten. Een kwartier pauze tussen de groepen geeft de predikant rust en de 
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mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek. De kerkenraad geeft de predikant in overweging om 

voor het tweede deel van het catechese-uur een mentor erbij te nemen om in de groep te 

helpen bij het maken van vragen. Dit zijn ouderen/kerkenraadsleden. 

 

De catechesemethode wordt door de predikant i.o.m. de kerkenraad gekozen. 

 

Het verdient aanbeveling om de groep 17-jarigen “dringend” maar niet dwingend te 

verzoeken om de belijdeniscatechese te gaan volgen. De ervaring leert dat als men dat niet 

doet, het contact met de kerk verwatert.  

 

Mentorcatechese zou kunnen, maar opnieuw doet zich dan een probleem van bemensing 

voor en ook niet ieder die wil, is daarvoor geschikt. 

 

De bijstand pastoraat zou kunnen worden ingezet voor het geven van catechese. 

 

B. Belijdeniscatechese: 

In principe wordt deze gegeven vanaf 18 jaar. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk. De 

catechese wordt gegeven door de eigen predikant. De methode wordt gekozen door 

predikant i.o.m. de kerkenraad. Het volgen van de belijdeniscatechese heeft tot doel het 

komen tot het doen van openbare belijdenis des geloofs in het midden van de gemeente. 

Het is echter mogelijk dat iemand daar na een jaar “nog niet aan toe” is.  Vóór het doen van 

belijdenis heeft de predikant een persoonlijk gesprek met elk van de catechisanten. Als 

besloten is om over te gaan tot het doen van belijdenis, zal er vooraf een aannemingsavond 

zijn met de predikant en (een afvaardiging van) de kerkenraad, waarop men in gesprek gaat 

over het geleerde. 

 

C. Mogelijkheden tot verdere catechese: 

De kerkenraad zal i.o.m. de predikant besluiten tot het geven van basis- en doop- en 

huwelijkscatechese.  

 

 

 

 

 

 

 

 


