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PREAMBULE BIJ HET BELEIDSPLAN   
 
 
In juni 2004 heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente (wijkgemeente 2) te Stolwijk besloten op basis 
van het Convenant (vastgesteld op 13 maart 2003 door de classicale vergadering van de classis Alblasserdam 
van de Nederlandse Hervormde Kerk) en de synodale Verklaring van 15 mei 2003 uit te spreken dat: 
- de Heilige Schrift de enige bron en norm van het kerkelijk leven is 
- de gemeente zich gebonden weet aan de drie oecumenische belijdenisgeschriften van de Kerk en de drie 
Formulieren van Enigheid 
- zij in leer en leven alles zal weerstaan wat dit belijden weerspreekt 
 
Bij het opnieuw vaststellen van het beleidsplan in 2016 bekrachtigt de kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente (wijkgemeente 2) te Stolwijk (nu zijnde een Hervormde Gemeente binnen de PKN) de volledige tekst 
van het Convenant en de Verklaring, zoals deze hieronder is weergegeven. 
 
Mei 2016 
Kerkenraad van de Hervormde Gemeente (wijkgemeente 2) te Stolwijk 
 

 
Convenant 
 
Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Dat 
houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een 
schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. 
Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. 
 
In de beide sacramenten, t.w. de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop belijdt 
en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God. 
 
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene 
belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de 
geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de 
belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van 
de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere 
ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. 
De kerkenraad en 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 Barmen 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. 
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4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen 
als diakenen - door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, 
belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest. 

5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God 
is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en 
daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze 
instelling van God ontkrachten. 

6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst 
toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde 
grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus. 

 
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en 
getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking. 
 
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk 
te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods. 
 
 
Verklaring 
 
Als kerkenraad van de hervormde wijkgemeente 2 weten wij ons door onze Nederlandse Hervormde Kerk 
gebracht op een weg die wij niet 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 betrouwbare Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen 
zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. 
 
Als wij zo als (wijk)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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Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.    
Psalm 127: 1 
 
 
     1.  INLEIDING 
 
 
Bij het opstellen van dit beleidsplan beseffen wij terdege dat niet mensen maar God Zelf Zijn gemeente bouwt. 
Wij belijden immers met de kerk dat Hij Zelf Zijn gemeente door Zijn Woord en Geest vergadert, beschermt en 
onderhoudt. En het mag ons bemoedigen dat Hij dat gedaan heeft van het begin van de wereld en dat Hij het 
doen zal tot het einde ervan. 
Anderzijds vraagt Hij van al degenen die Hem door een waar geloof zijn ingelijfd, dat zij hun gaven bereidwillig 
en met vreugde zullen aanwenden tot heil en nut van andere lidmaten. Het aanwenden van deze gaven mag in 
de Christelijke gemeente beleidsmatig toegaan als wij ons er maar van bewust zijn dat het uiteindelijk niet van 
onze organisatie, niet van onze inzet en inbreng afhangt. Het is de trouw en goedertierenheid van de HEERE 
dat het geestelijk huis, waarvan de Heere Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is, wordt gebouwd!  
Gekozen is voor een beleidsplan op hoofdlijnen. 
Per onderdeel wordt onder algemeen eerst een visie gegeven. 
Daarna treft men onder inventarisatie een beschrijving aan van hetgeen nu reeds gebeurt. 
Tenslotte wordt onder overzicht aangegeven welke gegevens de wijkkerkenraad nodig denkt te hebben om het 
gevoerde beleid te toetsen en zo nodig bij te stellen. 
Hoewel wij binnen de gemeente relativerend met getallen om willen gaan, vinden wij het toch nuttig dat aan 
het einde van elk hoofdstuk cijfermateriaal wordt toegevoegd. 
Getallen kunnen immers, mits goed geïnterpreteerd, ons inzicht geven in bepaalde ontwikkelingen. 
Deze ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn bestaand beleid te wijzigen. De kerkenraad neemt zich daarom 
voor om van tijd tot tijd het beleidsplan te evalueren. 
De beleidsvoornemens, neergelegd in het geëvalueerde beleidsplan (werkplan), zullen bij het college van 
kerkrentmeesters, elk jaar tijdig, dat is voordat dit college de begroting vaststelt, bekend moeten zijn. 
De wijkkerkenraad ziet er op toe dat de aangeboden begroting niet meer en niet minder is dan de cijfermatige 
vertaling van het beleidsplan. 
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Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot 
Zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft 
tot Zijn wonderbaar licht. 
1 Petrus 2: 9 
 
 
     2.  GEMEENTE 
 
 
ALGEMEEN 
 
In het Griekse woord voor gemeente “ekklesia”, komt tot uitdrukking dat God mensen uit deze wereld 
samenroept en maakt tot Zijn volk, waaronder Hij woont door Zijn Woord en Geest. 
De gemeente is een gemeenschap van geroepenen. In het Nieuwe Testament worden verschillende beelden 
gebruikt om de gemeente aan te duiden. 
Bruid. De gemeente is de bruid, die door Christus verworven is, door Hem gewassen en gereinigd en die zich 
toewijdt aan Hem en met verwachting toeleeft naar de bruiloft van het Lam. In dit beeld bespeuren wij iets van 
het geheim van de liefde en de genade van Christus en Zijn gemeente. 
Ranken. Christus is de ware Wijnstok en Zijn discipelen zijn de ranken. Wijnstok en ranken drukken 
gemeenschap met Christus uit. Deze ‘verbondenheid uit genade’ is niet vanzelfsprekend. Er is sprake van 
vrucht dragen of niet. Dit criterium brengt scheiding aan. Wie in Christus blijft en Christus in hem/haar draagt 
veel vrucht. Ranken die geen vrucht dragen, worden als dorre ranken van de Wijnstok losgesneden en 
verbrand. 
Kudde. Christus is de goede Herder, Die Zijn leven gegeven heeft voor Zijn schapen. 
Hij heeft ze gekocht, ze zijn Zijn eigendom geworden. In dit beeld wordt vooral de zorg van de Heiland voor Zijn 
gemeente aangeduid, alsmede het gemeenschappelijk aspect. Er ligt ook een missionair motief in opgesloten: 
er zijn nog andere schapen, die van deze stal niet zijn en die toegebracht moeten worden. 
Deze beelden die nog met vele andere zijn aan te vullen, tonen ons niet alleen de veelzijdigheid en 
veelkleurigheid van de gemeente maar ook haar hoge roeping. 
Als wij zien wat de gemeente is, wat haar wezen is en hoe zij als gemeenschap geroepen is om dienend en 
wervend vanuit de kennis van Christus te leven, dan lijkt het haast te gaan om een onbereikbaar ideaal. Wij 
hebben echter ook in deze naar de Schrift te luisteren, haar na te spreken. Dit betekent dat de kerkenraad deze 
hoge roeping, de gemeente, maar ook zichzelf steeds heeft voor te houden. 
 
INVENTARISATIE 
 
Geografie. Wijkgemeente 2 is een deel van de Hervormde gemeente van Stolwijk binnen de Protestantse Kerk 
in Nederland. 
Tot haar grondgebied behoren de navolgende straten: 
Azaleastraat   Begoniastraat  Benedenheulseweg 
Benedenkerkseweg  Beijerscheweg  Bilwijkerweg (over de wetering) 
Bollenveld   Bosweg   Bovenkerkseweg 
Buitenom    Dahliastraat  Goudseweg   
Groeneweg   Groenhove  Hekkenkade   
Hennephof   Hooiland  Hortensialaan 
Irisstraat   Kerspelpad  Korenbloemstraat  
Margrietplein   Papaverstraat  Populierenlaan 
Rietgors    Snippendreef  ’t Vaartland 
Veenderij   Veldzoom  Waterland 
Zwanendreef 
 
Wanneer de gemeente Stolwijk zich uitbreidt, zal de uitbreiding zodanig toebedeeld moeten worden dat het 
aantal pastorale eenheden per wijkgemeente niet te ver uiteenloopt. Daarbij zal er op moeten worden gelet 
dat er geen versnippering ontstaat, maar dat de wijkgemeenten, geografisch gezien, zoveel mogelijk een 
omsloten gebied bevatten. 
(zie overzicht: punt B) 
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Leden van de Hervormde gemeente die geografisch gezien onder het grondgebied van wijk 1 vallen, maar 
willen behoren bij wijkgemeente 2, dienen te perforeren.  
Wanneer er een verzoek komt tot lidmaatschap van personen die buiten Stolwijk woonachtig zijn, hanteert de 
kerkenraad de volgende procedure: 
a) Elk verzoek tot perforatie wordt gevolgd door een persoonlijk gesprek met predikant en/of (wijk)ouderling, 

waarin met nadruk gewezen wordt op de verantwoordelijkheid die men draagt voor de plaats waar men 
woont. Dit gesprek ademt de sfeer van terughoudendheid. 

b) Wanneer tijdens een tweede contact (opnieuw een ontmoeting, of een telefonisch gesprek) blijkt dat 
betrokkenen blijven bij hun wens om te perforeren naar de gemeente, wordt dit voorgelegd aan de 
kerkenraad.  

c) Nadat verslag van de gesprekken is gedaan binnen de kerkenraad, wordt bepaald of er een advies van de 
kerkenraad komt om zich aan te sluiten bij de gemeente waar men woont (en dus niet te perforeren), of 
dat de kerkenraad, gehoord hebbend de overwegingen die men heeft om te willen perforeren, daarin 
bewilligt.  

d) Voordat het hiervoor genoemde wordt gecommuniceerd met betrokkenen, treedt de kerkenraad in 
contact met de kerkelijke gemeente waar betrokkenen feitelijk toe behoren. Dit om volledige openheid in 
communicatie jegens desbetreffende kerkenraad te garanderen. In dit contact wordt aangegeven welke 
houding de kerkenraad aanneemt jegens het verzoek van betrokkenen.  

e) Uiteindelijke verantwoordelijkheid om over te gaan tot perforatie, ligt bij desbetreffende belijdende 
gemeenteleden zelf. 

Voordat overgegaan wordt tot perforatie vanuit een plaats buiten Stolwijk, wordt in principe minimaal een jaar 
kerkelijke meelevendheid verwacht. 
 
Pastorale zorg. Wijkgemeente 2 heeft de pastorale zorg over de leden van de kerk die wonen binnen de eigen 
wijkgemeente. 
Hiervan zijn echter uitgezonderd degenen die te kennen hebben gegeven de pastorale verzorging uit 
wijkgemeente 1 te willen ontvangen, plus degenen die zich hebben laten overschrijven naar wijkgemeente 1 of 
naar een gemeente buiten Stolwijk. 
Hieraan worden toegevoegd degenen uit wijkgemeente 1 die te kennen hebben gegeven pastorale zorg uit 
wijkgemeente 2 te willen ontvangen en degenen die zich uit wijkgemeente 1 hebben laten overschrijven naar 
wijkgemeente 2 en degenen die buiten Stolwijk wonen en te kennen hebben gegeven met wijkgemeente 2 te 
willen meeleven. 
(zie overzicht: punt C) 
 
De kerkdienst. De kerkdienst is het middelpunt en het hoogtepunt van het kerkelijk leven. 
Het hart van de gemeente klopt immers daar waar de gemeente samenkomt onder de bediening van het 
Woord en de Sacramenten. Daar in de werkplaats van de Heilige Geest vindt met name de ontmoeting plaats 
tussen de roepende God en de gemeente die naar Zijn Naam genoemd is. 
Het zwaartepunt in de eredienst ligt bij de prediking als zijnde de bediening van de verzoening. Voorgestaan 
wordt een Schriftuurlijke prediking, die bevindelijk en appellerend is. 
Verder dient men rekening te houden met de kinderen van de gemeente, opdat ook dezen zich in de dienst 
aangesproken mogen voelen. 
 
Leerdiensten (diensten waarin meestal de belijdenisgeschriften aan de orde komen). Deze diensten kunnen 
ertoe bijdragen dat de zaken van het geloof evenwichtig aan de orde komen en dat de gemeente meer 
vertrouwd raakt met de belijdenis van de kerk. 
 
Sacramenten. Sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen en zegels, door God ingesteld, om ons door het 
gebruik daarvan de belofte van het Evangelie des te beter te doen verstaan en die voor ons te verzegelen, 
namelijk dat Hij ons op grond van het enige offer van Christus, aan het kruis volbracht, uit genade vergeving 
van zonden en het eeuwige leven schenkt (H.C. zondag 25). 
 De kerkenraad is geroepen deze sacramenten heilig en zuiver te bewaren. Dit vereist een intensieve pastorale 
begeleiding voor en na de bediening van de sacramenten. 
Voor elke avondmaalsviering wordt censura morum gehouden, zowel binnen de kerkenraad als voor de 
gemeente.  
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De Heilige Doop wordt bediend aan de jonge kinderen van de gemeente, omdat deze niet minder dan de 
volwassenen in het verbond van God en Zijn gemeente begrepen zijn. De doop wordt bediend in een morgen- 
of avonddienst, nadat eerst de ouders dooponderricht hebben ontvangen tijdens een moment van doopzitting, 
waar twee ambtsdragers (zo mogelijk predikant en wijkouderling) aanwezig zijn.  
 
Het Heilig Avondmaal. Op de zondag voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal wordt een 
voorbereidingsdienst gehouden. 
In de voorbereidingsweek wordt een samenkomst belegd met als doel zich opnieuw te bezinnen op het Heilig 
Avondmaal. 
De bediening van het sacrament vindt vier keer per jaar plaats, zo mogelijk in een “late” morgendienst.  ‘s 
Avonds wordt er nabetrachting en dankzegging op het Heilig Avondmaal gehouden. 
 
Liturgie. De Schriftlezing in de eredienst vindt plaats uit de Herziene Statenvertaling, terwijl de gemeente zingt 
hetgeen God Zelf haar in de mond heeft gelegd: psalmen en de berijmde Schriftgedeelten achter de psalmen. 
In onze wijkgemeente wordt de psalmberijming van 1773 gebruikt. 
Voor de bediening van de sacramenten, bevestiging van ambtsdragers en bevestiging van huwelijken worden 
de hertaalde formulieren gebruikt. Ze verwoorden het Bijbels geloof zoals dat in de tijd van de Reformatie is 
herontdekt. 
 
Kerkdiensten worden belegd: 
Elke zondag een morgen- en avonddienst, aanvang resp. 9.00 of 10.30 en 19.00 uur. 
Tweede woensdag in maart, biddag, een morgen- en avonddienst, aanvang resp. 10.00 en 19.30 uur. 
Goede Vrijdag een morgen- en avonddienst, aanvang resp.10.00 en 18.30 of 20.00 uur. 
Tweede Paasdag een morgendienst, aanvang 10.00 uur. 
Hemelvaartsdag een morgendienst, aanvang 9.30 uur. 
Tweede Pinksterdag een morgendienst, aanvang 8.45 uur. 
Eerste woensdag in november, dankdag, een morgen- en avonddienst, aanvang resp. 10.00 en 19.30 uur. 
Eerste Kerstdag een morgendienst, aanvang 9.00 uur of  10.30 uur. 
Tweede Kerstdag een morgendienst, aanvang 10.00 uur. 
Oudejaarsdag een avonddienst, aanvang 19.45 uur. 
Nieuwjaarsdag een morgendienst, aanvang 10.00 uur. 
 
Dienst der offeranden. God gebiedt dat “de kerkdienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden 
worden” (H.C. zondag 38). Daarvoor zijn financiële middelen nodig. O.a. worden deze verkregen uit de 
collecten. De wijkkerkenraad stelt daartoe een collecterooster op, dat wordt vastgesteld door de Algemene 
Kerkenraad. 
 
Christus regeert Zijn kerk d.m.v. de ambten. Op grond van Gods Woord wordt de vrouw in het ambt 
afgewezen. Daarmede is niet gezegd dat een vrouw niet een waardevolle plaats en taak in de gemeente is 
toebedeeld. 
D.m.v. de zesjaarlijkse stemming beslist de gemeente over de wijze waarop de ouderlingen en diakenen 
gekozen zullen worden. 
De huidige methode, n.l. de lidmaten kunnen aanbevelingen doen aan de kerkenraad en de kerkenraad stelt 
zelf dubbeltallen waaruit de gemeente kiest, verdient naar het inzicht van de kerkenraad de voorkeur. Dit 
vanwege het feit, dat enerzijds het kiezen van de leden van de kerkenraad voluit een zaak van de gemeente is, 
terwijl anderzijds de kerkenraad geroepen is toezicht te houden over de gemeente, waarvan de verkiezing van 
ambtsdragers niet is uitgesloten. 
 
De kerkenraad is als volgt samengesteld: 
Eén predikant 
Elf ouderlingen, waaronder 
   een jeugdouderling, 

een evangelisatieouderling 
   en drie ouderlingen-kerkrentmeester 
Vier diakenen 
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OVERZICHT 
 
Om opzicht over de gemeente te houden is een goed overzicht nodig. Daarom wordt aan de wijkkerkenraad 
jaarlijks ter beschikking gesteld: 
 
A)    een overzicht van het ledenbestand van de Hervormde gemeente Stolwijk 
 
B)    een overzicht van het ledenbestand van wijkgemeente 2 (geografische wijkgemeente) 
 
C)    een overzicht van het ledenbestand dat onder de pastorale zorg valt van wijkgemeente 2   
      (modaliteitswijkgemeente) 
 
D)    een overzicht van de mutaties (in de modaliteitswijkgemeente) bevattende een lijst -betrekking 

hebbende op de laatste 12 maanden- met het aantal: 
1) geboren kinderen 
2) gedoopte kinderen 
3) nieuwe lidmaten 
4) ingekomen leden 
5) vertrokken leden 
6) leden die zich pastoraal lieten overschrijven naar wijkgemeente 1 
7) leden die zich pastoraal lieten overschrijven naar wijkgemeente 2 
8) overledenen 

 
E)    gegevens, indien gewenst, inzake het aantal kerkgangers (telzondagen) 
 
De kerkenraad kan gebruik maken van het Landelijk Registratiesysteem Protestante Kerk. Alle bekend zijnde 
mutaties zijn daarin verwerkt. 
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Weid Mijn schapen 

Johannes 21 : 17b 

 

 

     3.  PASTORAAT 

 

 
ALGEMEEN 
 
Het woord pastoraat is afgeleid van het Latijnse werkwoord pasco, dat weiden, voeden, onderhouden, ook 
laten weiden betekent. Het woord pastor betekent herder. 
Als we spreken over de herder moet er ook sprake zijn van een kudde. Met deze kudde wordt de gemeente van 

Jezus Christus bedoeld. Pastoraat is dan ook niet meer dan de Goede Herder volgen. Het is in voortdurend 

contact zijn met Christus. Het is gaan in Zijn opdracht (1Petr. 5:2,3). Voortdurend gericht te zijn op Christus. Hij 

zag de mensen en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, 

gelijk schapen die geen herder hebben (Mat. 9:36). 

Deze diepe bewogenheid met mensen kunnen we alleen ontvangen van Christus zelf. En voor het pastoraat is 

deze bewogenheid met mensen onmisbaar. 

In het pastoraat komen we in aanraking met Gods herderlijke zorg, die Hij door middel van mensen over 

andere mensen uitoefent. Hoewel hier een bijzondere taak ligt voor de predikant en ouderlingen (‘Weid de 

kudde Gods’), kunnen ook gemeenteleden die Christus kennen pastoraal werk doen. Niet in de zin van ‘opzicht, 

maar wel om ‘te troosten en te bemoedigen’. 

Allen hebben deze opdracht, zij het niet ieder op gelijke wijze. Het maakt verschil of we ambtsdrager zijn of 

niet, man zijn of vrouw, bovendien heeft ieder onderscheiden gaven. 

 

INVENTARISATIE 

 
De predikant verricht pastoraat in de breedste zin van het woord. Te denken valt aan de verkondiging van het 

Woord; bediening van de sacramenten; het doen van voorbede; huisbezoek, waaronder het opzoeken van 

zieken, bejaarden, rouwdragenden; catechese enz. 

De predikant wordt in dit werk bijgestaan door een pastorale medewerker voor 3 dagdelen per week (0,3 fte, 

aangevuld met 0,1 fte zolang de financiën dat toelaten). De kerkenraad heeft er op toe te zien dat de predikant 

voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden op de prediking. Anderzijds heeft de kerkenraad er op toe te zien  

dat de predikant voldoende tijd uittrekt om de gemeenteleden persoonlijk op te zoeken. Alleen dan zal de 

Woordbediening doelgericht kunnen zijn in haar vermaning en vertroosting. 

De ouderling gaat op regulier huisbezoek samen met een mede-ambtsbroeder of zonodig een bezoekbroeder. 

Een bezoekbroeder kan worden benoemd door de kerkenraad voor een termijn van 2 jaar. Hij kan aansluitend 

aan deze termijn 2 maal herbenoemd worden. 

Het streven is alle pastorale eenheden  tenminste 1 maal per 2 jaar te bezoeken. Bij voorkeur wordt de wijk 

door de eigen wijkouderling bezocht. Dit ter bevordering van de contacten, tevens geeft het de mogelijkheid 

om later op een eerder afgelegd bezoek terug te kunnen komen. 

Begeleiding van mensen die ziek zijn, huwelijksproblemen hebben, werkloos zijn,  

verslaafd zijn, in psychische nood verkeren enz., vereist een goede samenspraak  

tussen predikant en wijkouderling en in sommige gevallen ook met de wijkdiaken. 

Pastorale hulp moet daarom gecoördineerd zijn en mag professionele maatschappelijke hulpverlening niet 

uitsluiten. Indien nodig wordt verwezen naar christelijke instellingen ter zake. 

Ouderen die steeds meer mensen om zich heen zien wegvallen en voor wie de wereld steeds kleiner wordt en 

die ook aan hun eigen lichaam voelen dat het levenseinde nadert, hebben extra aandacht nodig. Teneinde 

meerdere ouderen tegelijk te bereiken, wordt op woensdagavond in de kerk een eerder opgenomen kerkdienst 

uitgezonden. 

Gemeenteleden in het ziekenhuis worden zo mogelijk bezocht door de predikant. Bij thuiskomst uit het 

ziekenhuis ontvangt het gemeentelid bezoek van de wijkouderling en/of de predikant.   
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Bij geboorte bezoekt de predikant het gezin. Doopzitting wordt gehouden door twee ambtsdragers, zo mogelijk 

predikant en wijkouderling. Enige tijd na de doopdienst bezoekt de wijkouderling het gezin om het gesprek 

over de doop voort te kunnen zetten. 

Verder is blijvende pastorale aandacht vereist rondom de viering van het Heilig Avondmaal.  

Ook gemeenteleden hebben een taak om naar elkaar om te zien in allerlei situaties. 

Draagt elkanders lasten. Het omzien naar elkaar en het zorgen voor elkaar krijgt in georganiseerd verband 

gestalte in de commissie ouderenbezoek(st)ers, die vanuit de diaconie wordt aangestuurd. De leden van deze 

commissie bezoeken die bejaarde gemeenteleden die zich eenzaam voelen of die aan huis gebonden zijn. Het is 

nodig om minstens 1 maal per jaar overleg te hebben met deze commissie om eventuele knelpunten op te 

sporen en zo mogelijk weg te nemen. De commissie zorgt ervoor dat de predikant en de wijkouderling op de 

hoogte blijven of een bejaarde – en zo ja door wie de bejaarde – bezocht wordt. 

Met het oog op jongeren is er een buddyproject opgestart waarbij jongeren gekoppeld worden aan belijdende 

gemeenteleden. 

De leden van de bezoekcommissie nieuw-ingekomenen leggen de eerste contacten en geven zo mogelijk 

waardevolle informatie door aan de kerkenraad. 

 

OVERZICHT 
 

Voor een goede werkverdeling is het nodig dat de wijkkerkenraad gegevens heeft t.a.v.: het aantal pastorale 
eenheden ( zie overzicht C ) 
F)  het aantal leden dat deelneemt aan het bejaardenbezoek en het aantal bejaarden dat bezocht wordt 

G)  het aantal huwelijken dat in het voorbije jaar kerkelijk bevestigd werd 

H)  het aantal door de predikant geleide begrafenissen 

Wanneer voor de predikant en ouderling het pastorale werk, in verhouding tot de andere werkzaamheden te 

veel tijd en aandacht vraagt, kan de wijkkerkenraad besluiten om een gedeelte van het werk op te dragen aan 

de pastorale medewerker of voor het komende jaar af te wijken van het aantal preekbeurten zoals dat is 

vastgelegd. 
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Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de 
HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. 
 Psalm 78: 4 
 
 
     4.  CATECHESE 
 
 
ALGEMEEN 
 
Het is een Bijbelse opdracht de jeugd te onderwijzen in de leer die naar de Godzaligheid is. 
In de allereerste plaats is dat de taak van de ouders. “Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart 
zijn. U moet ze uw kinderen inscherpen en erover spreken...” (Deut. 6: 6 – 7). 
De kerk heeft de taak de ouders op huisbezoek steeds daartoe op te roepen. Maar dat niet alleen. Zij mag en 
moet d.m.v. de catechese de ouders daarbij ook behulpzaam zijn. Het doopformulier spreekt immers van 
onderwijzen en laten onderwijzen. 
De catechese heeft ten doel de jeugd van de gemeente door onderricht en toerusting te leiden tot het afleggen 
van openbare belijdenis van het geloof om hen langs die weg toegang te verlenen tot het Heilig Avondmaal. 
Ook na het doen van openbare belijdenis is voortdurende vorming en toerusting nodig. 
 
INVENTARISATIE 
 
We onderscheiden: a. zondagsschool 
   b. catechese 
   c. belijdeniscatechese 
   d. voortgezette catechese 
 
Zondagsschool  “Benjamin” is een zondagsschoolvereniging die zich ten doel stelt om de kinderen van 4 tot 12 
jaar op zondagmiddag in aanraking te brengen met de inhoud van de Bijbel en met het Christelijk lied. De 
zondagsschool functioneert zelfstandig, heeft een eigen bestuur. Het aanzoeken van leiders en leidsters 
geschiedt daarom buiten de kerkenraad om. 
 
Catechisatie wordt gegeven aan hen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt of al eerder de overstap hebben 
gemaakt naar het voortgezet onderwijs. 
De catechese is, rekening houdend met de leeftijd en ontwikkelingen van de leerlingen, gericht op het 
verwerven van kennis van de Bijbel, van de belijdenis der kerk en van de hoofdzaken van de geschiedenis der 
kerk. 
Catechisatielessen worden gegeven vanaf half september tot eind maart. Omdat elk jaar weer blijkt dat het 
aantal catechisanten, gezien het aantal doopleden, hoger zou kunnen zijn, krijgt aan het begin van het seizoen 
elke jongere vanaf 12 jaar persoonlijk een schriftelijke uitnodiging. 
Met degenen die hier niet op reageren, wordt contact opgenomen. Daar waar nodig worden de ouders op 
huisbezoek op de gedane doopbelofte gewezen om hen zodoende aan te sporen hun kinderen catechetisch 
onderwijs te laten volgen. 
De groepen worden in leeftijden ingedeeld. Alhoewel de vorming van de jeugd een zaak is die de gehele 
kerkenraad aangaat, zijn er 2 ambtsdragers aangewezen die regelmatig contact onderhouden met de 
catecheet/catecheten. Zij brengen over het verloop verslag uit aan de kerkenraad. 
Jaarlijks bepaalt de kerkenraad samen met de predikant/catecheet tijd en plaats van de catechisaties, de 
leerstof en eventueel catechisatie methode (groepsgrootte, groepsindeling e.d.). 
 
De catechese onder de verstandelijk gehandicapten vereist een aparte aanpak. De kerkenraad laat zich hierin 
bijstaan door een catechesecommissie. Om de andere week krijgen bewoners van het Gemiva-complex 
Bijbelonderricht. 
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Belijdeniscatechese. Doel is voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof. Deze catechisatie, 
minimaal 20 avonden, wordt in elk geval gegeven door de/een predikant. 
Bij deze voorbereiding worden de belijdeniscatechisanten geleid tot het persoonlijk gebruik van de Bijbel, 
vertrouwd gemaakt met de belijdenissen van de kerk en bepaald bij de roeping van het belijdend lid van de 
gemeente van Christus. Tegen het einde van de belijdeniscatechisatie heeft de kerkenraad een gesprek met 
hen die het voornemen hebben openbare belijdenis van het geloof af te leggen (aannemingsavond). De 
kerkenraad stelt de belijdeniscatechese op geschikte momenten aan de orde, o.a. tijdens huisbezoek en 
doopgesprek. 
 
De voortgezette catechese is bedoeld voor de belijdende leden van de gemeente. Zij heeft ten doel hen te 
brengen tot diepere kennis van het Woord van God, tot versterking van de gemeenschap en tot bevordering 
van het vervullen van de roeping van de gemeente in de wereld. 
Vormen van voortgezette catechese in de wijkgemeente zijn: 
Jongerenkring 
Bijbelkringen / Bijbellezing 
Gemeenteavonden die als toerusting bedoeld zijn 
Samenkomsten ter bezinning op het Heilig Avondmaal. 
Deze alle staan onder leiding van de predikant of iemand anders die daartoe door de kerkenraad is 
aangewezen.  
 
OVERZICHT 
 
De vorming van de jeugd en de toerusting van de volwassenen zal van de predikant in de wintermaanden veel 
tijd en voorbereiding vergen. Daarom zal moeten worden nagegaan of het catechetisch onderwijs, hier bedoeld 
in de breedste zin van het woord, niet een onevenredig deel van zijn beschikbare tijd in beslag neemt. 
 
Om na te gaan of taakverlichting voor de predikant op dit of op ander terrein noodzakelijk is, heeft men 
vergelijkbare cijfers nodig aangaande: 
 
I) 1. het aantal catechisanten 
 2. het aantal groepen catechisanten 
 3. het aantal deelnemers aan de jongerenkring + frequentie van vergaderen 
 4. het aantal deelnemers aan de Bijbelkringen + frequentie van vergaderen 
 5. het aantal belijdeniscatechisanten 
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Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd.      
Prediker 12: 1 
 
 
     5.  JEUGDWERK 
 
 
ALGEMEEN 
 
Naast de ouders draagt de kerk medeverantwoordelijkheid voor de jeugd. Zij heeft de taak de jeugd te 
bewaren en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. ‘En vanuit dit Evangelie steun te 
geven bij de vorming en ontwikkeling van jongeren tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende 
persoonlijkheden geschikt en bereid om al de gaven, die zij van hun Schepper ontvingen, te besteden tot Zijn eer 
en tot heil van de naaste’ (Waterink). 
 
INVENTARISATIE 
 
Voor deze omvangrijke taak, waarvoor de hele kerkenraad overigens verantwoordelijk is, heeft een 
jeugdouderling zitting in de kerkenraad. 
Hij onderhoudt contacten met de jongeren en met de leidinggevenden van de clubs en verenigingen 
rapporteert ontwikkelingen aan de kerkenraad. Er wordt gebruik gemaakt van het materiaal en de begeleiding 
van Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). 
 
De zondagsschool is een zelfstandige vereniging met  een eigen bestuur die niet onder verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad valt. Via de jeugdraad worden met de zondagsschool goede contacten onderhouden. 
 
Jeugdclub “Het Anker” staat open voor jongens en meisjes van 12 en 13 jaar en “Het Anker+” voor jongeren 
van 14 en 15 jaar. Om de 14 dagen wordt er jeugdclub gehouden. De indeling van de avond ziet er als volgt uit: 
voor de pauze is een bezinnend gedeelte na de pauze is ruimte voor ontspanning. 
 
Jeugdvereniging “de Parel” komt 1 maal per 14 dagen bij elkaar op zondagavond. Op deze avonden worden 
Bijbelgedeelten of vrije onderwerpen behandeld. Een paar keer per jaar is er met medewerking van de 
predikant een preekbespreking.  
 
Bij het Open Jeugdwerk “de Zolder” wordt aan de jeugd van 16 jaar en ouder een plaats geboden voor 
ontspanning en ontmoeting. Op een aantal zaterdagavonden staat de deur van “de Zolder” open of wordt voor 
deze jongeren een activiteit georganiseerd  
 
Het gaat om een verantwoorde besteding van de zaterdagavond, waarbij  met de jongeren een 
bezinningsmoment is om hen te wijzen op het  verlossende werk door de Heere Jezus Christus.  
 
Jongerenpastoraat (buddyproject – gestart in september 2015): jongeren van de gemeente (vanaf 14 jaar en 
ouder) hebben een persoonlijke buddy waarmee een aantal keren per jaar een persoonlijke ontmoeting is. 
Gebed en Bijbel lezen zijn een wezenlijk onderdeel van de ontmoetingen. Zien, gezien worden en 
vertrouwelijke omgang zijn centrale begrippen in het jongerenpastoraat.  
 
Jeugdraad: de clubs, verenigingen en de zondagsschool vaardigen één of twee bestuursleden af naar de 
jeugdraad. De kerkenraad is in de jeugdraad vertegenwoordigd door de predikant (in vacante periode wordt hij 
vervangen door een ouderling), de jeugdouderling en jeugddiaken). Binnen de jeugdraad vindt afstemming 
plaats van ontwikkelingen en activiteiten in het jeugdwerk die club/vereniging-overstijgend zijn. 
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De leidinggevenden van “Het Anker”, “Het Anker+” en “de Zolder” plus de voorzitter  
van “de Parel” worden aangetrokken uit de meelevende (bijvoorkeur) belijdende leden van de gemeente. 
Het vragen  van de leiding gebeurt  namens de kerkenraad, nadat het kernteam van de jeugdraad (bestaande 
uit predikant (in een vacante periode wordt hij vervangen door een ouderling), jeugdouderling en jeugddiaken) 
een positief advies heeft gegeven op de namen die de club/vereniging hebben aangedragen.  
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Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 

 Johannes 20: 21b 

Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. 

2 Korinthe 5: 11a 

Want de liefde van Christus dringt ons. 

2 Korinthe 5: 14a   

 

  

     6.  APOSTOLAAT 

 
 
ALGEMEEN 
 
“Een missionaire gemeente beleeft haar roeping in het gebed om Zijn komst en om de komst van het 
Koninkrijk. Ze verlangt dat de wereld vol zal zijn van de heerlijkheid des Heeren, en dat zeer velen daarin zullen 
delen. Omdat ze het licht der wereld is, verlangt ze dat dit licht overal in de wereld zal schijnen” (Prof. dr. W.H. 
Velema). 
 
Voor degenen die de Bijbel lezen en leren verstaan is het duidelijk dat het Evangelie, dat ons in de Schriften 

wordt toevertrouwd, doorverteld wil en moet worden. 

 

Zending en evangelisatie 
In de eerste plaats dient de goede Boodschap verder verteld te worden aan het volgende geslacht: de mensen 
die na ons komen (zie hoofdstuk catechese). 
“U moet ze uw kinderen inprenten en hierover spreken”, Deuteronomium 6: 7a. 
 
In de tweede plaats geldt dat voor hen die de goede Boodschap eens hebben gehoord, maar deze door 
omstandigheden of, en dat kan ook, willens en wetens zijn kwijtgeraakt en daardoor van de dienst des HEEREN 
zijn vervreemd. 
“Keer terug, afkerige kinderen, Ik zal u van uw afdwalingen genezen”, Jeremia 3:22. 
 
In de derde plaats dient het Evangelie te worden gebracht aan hen, die niet bij het Evangelie zijn opgegroeid of 
er nog nooit van hebben gehoord. 
Specifiek gaat het dan om mensen in ons dorp, wonend in de straten van onze wijkgemeente en meer 
algemeen over de mensen om ons heen (ver weg en dichtbij) en met wie we in aanraking komen of worden 
gebracht. 
“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 
verheerlijken”, Matthéus 5: 16. 
 
Zending is het brengen van de goede Boodschap buiten onze landsgrenzen. 
“Gaat dan heen, onderwijs al de volken”, Matthéüs 28: 19. 
 
INVENTARISATIE 
 
De gemeente is, evenals elk van haar leden, geroepen in woord en wandel het Evangelie te verspreiden en 
voldoende materiaal én financieel te ondersteunen. 
 
En hoewel het initiatief, de voortdurende zorg en de verantwoordelijkheid voor het evangelisatie- en 
zendingswerk bij de kerkenraad berust, laat hij zich, vanwege de omvang van het werk, bijstaan. 
Dit vindt plaats door (vaste of incidentele) teams/commissies en personen. 
In de kerkenraad is een ambtsdrager aangewezen, die het evangelisatiewerk begeleidt. 
 
  



Beleidsplan van wijkgemeente 2  
van de Hervormde Gemeente in Stolwijk 

 

 

16 
 

De besturen/teamleden van de commissies, worden na instemming van het moderamen benoemd. 
Het plaatselijk evangelisatiewerk wordt o.a. onderverdeeld in: Evangelisatiewerk-Dorp 
        Evangelisatiewerk-Camping 
        Vakantie Bijbel Club 
 
Het landelijk evangelisatiewerk wordt gesteund via de I.Z.B. 
 
Evangelisatiewerk-Dorp 
Evangelisatie door de kerkenraad wordt steeds meer bemoeilijkt omdat de rand- of buitenkerkelijke een direct 
contact met de kerkenraad veelal niet meer op prijs stelt. 
Als orgaan van bijstand is daarom een evangelisatiecommissie ingesteld. 
De commissieleden trachten d.m.v. het aanbieden van lectuur, in de hoop dat dit een handvat vormt voor het 
aangaan van een gesprek, de mensen die van de kerk vervreemd zijn in aanraking te brengen met de Bijbelse 
Boodschap. 
De kerkenraad heeft zich ervan bewust te zijn dat hij een moeilijke taak delegeert aan commissieleden, en 
dient daarom veel te doen aan instructie, bemoediging en begeleiding. 
Verder zal in prediking en catechese er telkens op moeten worden gewezen dat ieder Christen een 
zendingsopdracht heeft. Een ieder die zich Christen noemt, heeft Zijn Naam te belijden (H.C. antwoord 32). 
Wanneer de evangelisatiecommissie merkt dat degenen die bezocht worden openstaan voor nadere 
contacten, worden zij uitgenodigd voor een gesprekskring. Aan deze kring, die onder leiding staat van een 
kerkenraadslid, werken ook leden van de evangelisatiecommissie mee. 
 
Evangelisatie Camping “de Kooi” 
Het doel is om de mensen op de camping bekend te maken met het Evangelie en hen (terug) te leiden tot de 
gemeente van Christus, voornamelijk tot haar wekelijkse samenkomsten van Woord en Sacramenten. 
Evangelisatiecommissie “de Kooi” tracht dit te bereiken door 
‘s zomers vier zondagen achtereen campingdiensten te houden, in de vakantietijd wekelijks een 
evangelisatiefolder of -krant te verspreiden en recreatieve bezigheden te organiseren. Dit alles met de 
bedoeling om in groepsverband of in persoonlijk contact het Evangelie door te geven en mensen te winnen 
voor Koning Jezus. 
 
Vakantie Bijbel Club 
De voornaamste doelstelling van de Vakantie Bijbel Club is kinderen in aanraking te brengen met het Woord 
van God of bezig te laten zijn met het Woord van God. 
In de herfstvakantie (twee dagen) worden kinderen uitgenodigd om naar een Bijbelverhaal te komen luisteren, 
om Bijbelse liederen te leren en te zingen en - om het laagdrempelig te houden - om te komen knutselen. 
De voorbereiding en de begeleiding van dit werk vragen van het VBC-team zeer veel tijd en inspanning. 
Meebidden en meedenken met de leidinggevenden is zeker nodig. Uit het VBC-werk is een kinderclub ontstaan 
voor buitenkerkelijke kinderen. 
Men komt éénmaal per maand op zondagmorgen bijeen. 
 
Zending 
De kerkenraad heeft de taak de gemeente te bepalen bij haar missionaire opdracht. Hij heeft deze grotendeels 
gedelegeerd aan een commissie van bijstand, de zendingscommissie. 
Deze commissie houdt zich bezig met het verwerven van financiële middelen, door collecten voor de G.Z.B. en 
aanverwante doelen in de Kerkklok aan te kondigen en aan te bevelen. 
Verder informeert zij de gemeente over zendingsprojecten en organiseert zij jaarlijks een zendingsavond 
teneinde de zendingsgedachte te stimuleren. 
 
Beweging 
Uiteraard is het een goede zaak om plannen voor de toekomst te maken, echter in het evangelisatie- en 
zendingswerk, waar voortdurend nieuwe wegen gezocht moeten worden om in contact te komen met hen die 
buiten staan, is het onmogelijk om volgens protocol te werken. 
Dat neemt niet weg dat het ook een taak is van de kerkenraad om mee te denken over opzet en uitvoering van 
dit werk.  
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OVERZICHT 

 

Om te komen tot een evaluatie is het nodig dat aan dit hoofdstuk wordt toegevoegd een korte weergave van 

het verslag van: 

J) 1. de zendingscommissie 

 2. het evangelisatiewerk op de camping, met zo mogelijk vermelding van het aantal 

     bezoekers van de campingdiensten en het aantal deelnemers aan de diverse 

     activiteiten 

 3. de Vakantie Bijbel Club, met het gegeven in welke mate de doelgroep bereikt wordt 

 4. de zondagsschool voor buitenkerkelijke kinderen 

 5. de gesprekskring met opgave van het aantal deelnemers en het aantal bijeenkomsten 
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U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. 

Matthéüs 10 : 8b 

 

 

7. DIACONIE 

 

 

ALGEMEEN 

Er is een onlosmakelijk verband tussen de verkondiging van Gods Woord en daadwerkelijk dienstbetoon. 

Van loskoppeling mag geen sprake zijn. Ook Christus Zelf verbond aan het getuigenis Zijn daden als tekenen 

van Zijn volmacht en waarheid. Diaconaat los van zijn wortel gaat lijken op hulp en bijstand op uitsluitend 

humanitaire gronden. 

De gemeente in al haar leden is geroepen tot deze dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Diaconaat 

heeft immers alles te maken met de taak en opdracht van de Christelijke gemeente. Als de handen van de kerk 

mag het niet worden losgemaakt van het Hoofd der kerk: Jezus Christus. Hij is het die de gemeenteleden in het 

ambt aller gelovigen en de diakenen in hun diakenambt roept tot deze dienst. De diakenen zullen bij de 

uitoefening van hun ambt niet alleen “vlijtig goederen verzamelen”, om die te besteden daar waar nodig is, 

hulp en bijstand bieden, maar ook troostrijke woorden spreken uit het Woord van God, om zo 

hulpbehoevenden hulp te bewijzen (formulier ter bevestiging van de diakenen). 

Het college van diakenen ziet voor haar functioneren een drietal beleidsterreinen: 

1. Het betrachten van onderling dienstbetoon 

2. De gemeente te wijzen op hen die door materiële noden en zorgen hulp behoeven 

3. Voorzieningen te treffen voor hen die sociale en lichamelijke noden en moeite kennen 

 

Om een slagvaardig beleid te kunnen voeren achten de diakenen van wijkgemeente 2 het noodzakelijk dat de 

rechtspersoonlijkheid van de diaconie gehandhaafd blijft. 

 

INVENTARISATIE 

De hervormde gemeente Stolwijk bestaat uit 2 wijkgemeenten. Als gevolg hiervan bestaat er een centraal 

college van diakenen, waarin beide wijkgemeenten gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. 

 

Diaconale middelen: 

Het college van diakenen verkrijgt haar financiële middelen als volgt: 

• collecten tijdens de kerkdiensten (dienst der offerande) 

• zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk 

• offerbekers tijdens de viering van het Heilig Avondmaal 

• giften op andere wijze verkregen 

 • rente over het uitstaande kapitaal 

 • huur en pacht 

 • legaten en erfstellingen 

 

Het levende geld uit de collecten wordt verkregen uit: 

• 10% van de gezamenlijke collecten 

• de offerbekers tijdens de viering van het Heilig Avondmaal 

• vier diaconiecollecten per jaar 

• twee extra diaconiecollecten per jaar op bid- en dankdag 

 

Doorzendcollecten: 

• Per jaar worden vijf projectcollecten gehouden 

• Per jaar worden collecten gehouden voor zending en evangelisatie (GZB en IZB) 

• Per jaar worden collecten gehouden voor (maatschappelijke) organisaties en overige   

instellingen 
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De verwachting is dat dit in de komende beleidsperiode niet zal veranderen. 

Opgemerkt moet worden dat projectcollecten, mits goed voorbereid, het diaconale bewustzijn van de 

gemeente zullen bevorderen. 

Het college van diakenen zal niet aarzelen geld van het kapitaal vrij te maken wanneer de nood dit vergt. 

 

Diaconaal werk en besteding van de diaconale middelen: 

Eredienst: 

• Collecteren 

• Klaarzetten en helpende hand bieden bij de viering van het Heilig Avondmaal 

 

Jeugdwerk: 

• Vormingswerk onder jongeren 

• De jeugdverenigingen worden ingeschakeld bij het organiseren van     

ouderencontactmiddagen 

• Jongeren worden ingeschakeld bij het organiseren van projecten 

• Financiële ondersteuning van bovenplaatselijk werk 

 

Gehandicaptenzorg: 

• Voor gemeenteleden met een lichamelijke of verstandelijke handicap bestaat de mogelijkheid 

deel te nemen aan een vakantieweek. Afhankelijk van de financiële draagkracht zal er met 

diaconale middelen ondersteund worden. Dit betreft zowel het verblijf als het organiseren 

van het vervoer naar de betreffende locatie (het inzetten van vrijwilligers) 

• Bewoners van de in Stolwijk gevestigde woonvorm Gemiva, een instelling voor mensen met 

een verstandelijke handicap, ontvangen waar mogelijk en gewenst ondersteuning en 

begeleiding. Een diaken is betrokken bij het geven van aangepaste catechese. Het geven van 

deze catechese valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad als geheel. 

• Vanuit de hervormde wijkgemeente 2 wordt een diaken afgevaardigd naar de vergaderingen 

van de vereniging “Op weg met de ander” in Krimpen aan den IJssel. 

 

Ouderenzorg: 

• Bezoekwerk onder ouderen door medegemeenteleden 

• Bezorgen van de uitgave “Lichtspoor” 

• Organiseren van ouderenmiddagen in samenwerking met de jeugdverenigingen 

• Vermelden van verjaardagen 80+ in De Kerkklok 

• Het ter beschikking stellen van delen van de “groot-letter Bijbel 

 

(Sociale) armoede: 

• Het opsporen van zorggezinnen binnen de (burgerlijke) gemeente en eventueel van                               

financiële middelen  voorzien 

• Contacten onderhouden met de plaatselijke overheid, en het gemeentelijk beleid op de   voet 

volgen 

• Regeringsbeleid op de voet volgen 

• Financiële ondersteuning bieden aan projecten, plaatselijk, landelijk en wereldwijd 

• Financiële adoptie van kinderen uit de derde wereld via Woord en Daad 

 

Overige: 

• Regeling van vervoer bij zorgsituaties en kerkbezoek 

•             Diaconaal zorg programma “Zorg voor elkaar” 

• Afleggen van (diaconale) huisbezoeken 

• Afvaardiging in Rehoboth bestuur 

• Het onderhouden van de contacten met bureau kerkelijke goederen KKG i.v.m. beheer   

onroerende goederen van de hervormde gemeente 
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Rehoboth: 

De diaconie participeert voor de helft in het eigendom van Hervormd Centrum Rehoboth. 

De wijkdiaconie levert één afgevaardigde (25%) voor het stichtingsbestuur Rehoboth, de rechtspersoon van het 

Hervormd Centrum. De diaconie van de hervormde gemeente levert de helft van de bestuurders. 

 

Tenslotte 

• Het college van diakenen stelt in samenspraak met de wijkdiakenen, uiterlijk voor oktober van 

het lopende jaar,  een begroting op voor het komende jaar.  In deze begroting wordt 

aangegeven wat de diaconale behoefte en hoe de diaconale meelevendheid van de gemeente 

is.  Nadat de wijkkerkenraden hiervan kennis hebben genomen, wordt deze begroting door de 

Algemene Kerkenraad vastgesteld. 

• Op iedere kerkenraadsvergadering wordt een agendapunt aan de diaconie gewijd, zodat de 

diakenen de gelegenheid krijgen diaconale zaken bespreekbaar te maken. 

• Voor mei zal de rekening van het voorgaande jaar, in overleg met de wijkdiakenen door de 

centrale diaconie worden vastgesteld. In de mei vergadering zal de jaarrekening in de 

wijkkerkenraden worden behandeld, waarna op de eerstvolgende vergadering van de 

Algemene Kerkenraad de jaarrekening wordt vastgesteld. Bij dit jaarverslag wordt op verzoek 

een lijst toegevoegd met namen van stichtingen en instellingen welke diaconale 

ondersteuning ontvangen. 

 

De wijkraad van diakenen gelooft en belijdt dat diaconaal werk verricht wordt voor Gods Aangezicht. Eenmaal 

zal hierover voor Hem verantwoording moeten worden afgelegd. 

De wijkraad van diakenen belijdt dat hij zijn werk alleen met zegen kan verrichten, wanneer de Heere Zelf het 

huis bouwt en Zijn onmisbare zegen gebiedt. 

 

OVERZICHT 

 

K)  Jaarlijks wordt op verzoek aan de wijkkerkenraad een lijst overhandigd met namen van stichtingen en 
instellingen die diaconale ondersteuning ontvangen. 
 

De diakenen zorgen er voor dat er een op de gemeente betrekking hebbende begroting komt, die de 

kerkenraad voldoende inzicht geeft in de diaconale behoeften. 

Of de offervaardigheid van de gemeente voldoende is om in de genoemde behoefte te voorzien, komt 

openbaar in een op de gemeente betrekking hebbende rekening. 
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Wanneer iemand van u de HEERE een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, 

van de runderen en van het kleinvee.                         

Leviticus 1: 2 

  
 

8.  KERKRENTMEESTERS 

 

 

ALGEMEEN 
 

Onze wijkgemeente heeft drie ouderlingen-kerkrentmeesters. 

De kerkrentmeesters zijn belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor 
zover niet van diaconale aard. 
 
 
INVENTARISATIE 
 

Het beheer van de kerkelijke goederen en de geldwerving zijn belangrijke taken.  
Geldwerving gebeurt vooral via de collecten en de vrijwillige bijdrage. 
Daarnaast vormen de afzonderlijke giften en legaten een bron van inkomsten. 

Het stimuleren van en toezicht houden op de geldwerving in de wijkgemeente, alsmede bij de leden van de 

andere wijkgemeente die te kennen hebben gegeven pastorale zorg van wijkgemeente 2 te willen ontvangen, 

is een verantwoordelijkheid van de wijkraad van kerkrentmeesters. 

Dit geld moet niet alleen ontvangen,  maar ook op een juiste wijze besteed worden. Het samenstellen van de 

jaarlijkse begroting, alsmede het vaststellen van een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, behoort 

eveneens tot de taak van de kerkrentmeesters. 

Een andere taak van het college van kerkrentmeesters is het bijhouden van het ledenbestand ten dienste van 

de ambtelijke arbeid in de gemeente. 

 
OVERZICHT 
 

Om na te gaan of de financiële meelevendheid van de wijkgemeente groot genoeg is om het beleidsplan uit te 

voeren, zal onder dit hoofdstuk een begroting en een rekening worden toegevoegd aangaande de inkomsten 

en de uitgaven van de wijkgemeente. 

Jaarlijks zal een begroting en rekening van de wijkkas worden vastgesteld door de wijkkerkenraad, en na 

goedkeuring van het college van kerkrentmeesters, worden opgenomen in de begroting en rekening van de 

gemeente. 

 

 

 

 

 

 


