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 DEEL I 

.1 Ter inleiding 

De kerkorde van de Protestantse Kerk (verder PKN) rekent het tot de taak van 

de kerkenraad om naast de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten, het 

leiding geven aan de opbouw van de gemeente, de zorg voor missionaire, 

diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming, een beleidsplan ter zake 

van leven en werken van de gemeente vast te stellen. (Ord. 4.7.1) 

Het beleidsplan is samengesteld in het besef, dat ondanks alle goede 

bedoelingen het schrijven hiervan mensenwerk is. De gemeente van Jezus 

Christus leeft uit het geheim van kruis en opstanding en van de Heilige Geest, 

die op Pinksteren is uitgestort. Ons geloof, ons gemeente- zijn en alles wat wij in 

Gods Naam mogen doen, beleven wij meer als een gave van God en als Zijn 

werk in ons, dan als een werk of inspanning van onze kant. Een beleidsplan kan 

daarom hooguit enkele kaders aangeven, waardoor Gods werk in ons midden 

wordt aangewezen en vruchtbaar kan zijn. Een beleidsplan dient ruimte voor 

Gods Geest te maken, waarbij onze Heiland, Jezus Christus in het midden staat. 

Wellicht dat ons werk als kerkenraad en gemeente een gegraven greppel kan 

zijn, waardoor het water van Gods liefde vloeien kan ( 2 Kon. 3:16). Op deze 

wijze geeft een beleidsplan duidelijkheid en worden de kaders aangegeven 

waarbinnen we ons gemeente-zijn vorm willen geven. 

We willen, als kerkenraad, daarom schrijven over onze centrale visie op het 

leven en werken van onze gemeente. Vanuit deze visie kijken we naar de 

werkelijkheid en vervolgens worden daaruit enkele beleidslijnen en 

beleidsnotities genoteerd. Commissies en werkgroepen, ontwikkelen vanuit de 

centrale visie hun eigen gedachten en beleidsvoornemens aangaande het terrein 

waarvoor zij aan de kerkenraad verantwoording afleggen. Deze beleidslijnen 

worden beschreven in het tweede deel van dit beleidsplan.  

.2 Centrale visie. 

Wij geloven dat het in alle verscheidenheid om één duidelijk middelpunt gaat: 

onze Heiland, Jezus Christus. Hij staat in het midden van de gemeente (Openb. 

1: 12 en 13). Waar Christus in het midden staat, komt er ruimte voor velen! 

We zijn ons ervan bewust, dat gerichtheid op Jezus Christus van vitaal belang is 

voor al het gemeentewerk en dat Gods Woord de bron van de prediking is. 

.3 Toelichting op bovengenoemde visie: 

.3.1 Bron en norm 

Als Hervormde Gemeente geloven we in de Bijbel als bron en norm voor al ons 

werk. Wij lezen de Heilige Schrift in gemeenschap met de algemene Christelijke 

kerk. In gemeenschap met de Kerk der eeuwen weten we ons verbonden met de 

algemene christelijke belijdenisgeschriften van de vroege kerk en de drie 

Nederlandse belijdenisgeschriften van de Kerk der Reformatie. Daarmee geven 

we aan te willen staan in de Gereformeerde traditie. (Zie ook art. 1.4 van de 

kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland) We onderschrijven het 

uitgangspunt van de Confessionele Vereniging in de PKN: “De kerk is gediend 

met trouw aan de Schrift en een bijbels belijden in verbondenheid met de 

belijdenis van het voorgeslacht. Dat is de bron voor de antwoorden op de vele 
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vragen van onze tijd”. Wij vatten de belijdenisgeschriften op als samenbindend. 

We geloven dat, juist vanuit de Gereformeerde- of de reformatorische traditie, er 

veel ruimte gegeven kan worden aan allerlei Christenen en aan de 

verscheidenheid aan mensen en stromingen, die tegenwoordig in elke gemeente 

te vinden zijn. Vanuit de trinitarische (de drie-eenheid van God) theologie kan 

het gesprek met velen gevoerd worden en kunnen wij de context van onze tijd 

en werkelijkheid pas goed benaderen.  

.3.2 De metafoor van de Oosterse herberg  

Om de rijkdom aan Bijbelse noties en begrippen voor een beleidsplan beter 

hanteerbaar te maken, gebruiken we een metafoor om onze centrale visie te 

verwoorden. Voor de opbouw van onze gemeente hebben we het beeld van een 

oosterse herberg voor ogen.   Hoewel er in de moderne samenleving geen 

herbergen meer voorkomen, is het beeld nog voldoende bekend. Een herberg 

roept bij velen de noties op van: rust, geborgenheid, ontspanning, op adem 

komen. Maar ook heeft een herberg de notie van: gastvrijheid en ruimte voor 

allerlei mensen. Tenslotte is een herberg niet te denken zonder mensen, die op 

reis zijn, pelgrims, die verder moeten of reizigers, die een moment willen 

uitrusten en willen “herbronnen”. Daarbij is een herberg zonder gastheer 

ondenkbaar. De metafoor van de herberg ligt dicht aan tegen de beleving van 

ons eigen huis. Het beeld van het huis wordt in het Nieuwe Testament ook een 

aantal keren genoemd voor de gemeente. (Zie bijvoorbeeld: Efeze 2:19). 

De metafoor van de herberg heeft ook een spirituele notie in zich: het gaat ook 

om de persoonlijke omgang met God. Midden in een oosterse herberg stond een 

bron. Deze bron verkwikte de vermoeide reizigers. Zo kan dit beeld ook helpen 

bij het nadenken over de spirituele betekenis van de kerk.   

.3.3 Onze gemeente als een herberg 

Als we het beeld van de herberg overbrengen naar onze gemeente, dan zien wij 

de gemeente als een plek, waar je welkom bent. Ieder mag daar een plaats 

vinden. Gods gemeente is als een gezin, waar ieder zijn eigen plek mag 

innemen. De gemeente is een plek waar allerlei mensen, van allerlei leeftijden en 

met allerlei achtergronden welkom zijn. “Gods gezin zijn wij”, zegt de apostel en 

“de Here is onze hemelse Vader”. (Efeze 2: 18,19) Woorden als: onderlinge 

liefde, betrokkenheid en zorg spreken ons daarom zeer aan als we aan onze kerk 

denken. De herberg is ook een plaats van rust voor vermoeide reizigers. Zeker in 

onze tijd is het belangrijk, dat de kerkelijke gemeente een plaats is waar we op 

adem mogen komen en troost en bemoediging kunnen vinden. Wat betreft onze 

wijkgemeente: het gaat ons om meer dan alleen een “fijne” gemeente te zijn 

met goede onderlinge relaties. Midden in de gemeente is een open plaats, die 

alleen gevuld kan worden door de Naam van God en van zijn Zoon Jezus 

Christus. Vanuit Zijn nabijheid door Woord en Geest wordt het hele gebouw 

verlicht. We zijn ons ervan bewust, dat gerichtheid op Jezus Christus van vitaal 

belang is voor al het gemeentewerk. Vanuit deze centrale visie willen we graag 

het werk in de gemeente doelgericht en samenhangend opbouwen. Paulus zegt: 

“Want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Zo zijt 

gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen 

en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 
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terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed 

ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd 

wordt tot een woonstede Gods in de Geest” (Efeze 2:22). 

Midden in de herberg staat een bron. Dat is voor ons Christus. Hij is in ons 

midden en leidt ons door Zijn Woord en Geest. Dat komt vooral op zondag aan 

de orde, wanneer we samen komen in de eredienst. Gods Woord is de bron van 

de prediking. Uit de Schriften mogen we oude en nieuwe schatten opdiepen. Als 

gemeente geven we daar antwoord op in onze liederen, aanbidding, voorbeden 

en gaven. Het besef dat we bij de bron van levend water onze dorst lessen 

maakt ons stil en verwonderd. We komen niet zomaar een slokje drinken, maar 

we zijn te gast bij de drie-enige God. Het is goed dat ook onze gemeente zich 

hiervan meer en meer bewust wordt.  

.3.4 Prediking 

We zien de zondagse samenkomsten als het hart en de kern van ons gemeente-

zijn. Daar vergadert Christus zijn gemeente en daar mogen wij dicht bij de bron 

zijn. Zoals in een herberg niet iedere bezoeker behoefte heeft aan hetzelfde 

voedsel, zo zal er ook in de prediking aandacht zijn voor de diversiteit van de 

gemeente, niet alleen voor wat betreft de leeftijdscategorieën, maar ook ten 

aanzien van de ervaringen in het leven. We gaan uit van het gebruik van de NBV 

2014, maar er kan desgewenst gebruik gemaakt worden van een andere 

vertaling als de invulling van de dienst daartoe aanleiding geeft. Om gestalte te 

geven aan de gastvrijheid in de herberg voor velen, houden we met enige 

regelmaat diensten met een invulling die gericht is op gezinnen (gezinsdienst) en 

de jeugd (appèldienst). Het is goed om zich binnen de kerkenraad verder te 

bezinnen over leerdiensten en de avonddiensten. 

.3.5 Liturgie 

Tijdens de erediensten maken we in principe gebruik van de klassieke liturgie, 

waarbij de prediking centraal staat. Om voor iedereen een gevoel van thuis te 

bieden, is het goed om de inhoud van de liturgie af en toe te variëren, wat 

betreft het gebruik van liedbundels, orde van dienst, moment voor kinderen of 

gebruik van middelen als beamer, de bijdrage van een koor en/of een 

muziekgroep.  In de kerkdiensten maken we in principe gebruik van het Liedboek 

van de Kerken. De kerkenraad hecht veel waarde aan het blijven zingen van 

psalmen in de eredienst.  

De andere gekozen liederen dienen overeen te stemmen met de visie op ons 

gemeente-zijn, zoals hierboven verwoord. Voor de kinderen van de basisschool 

(t/m groep 6) houden we in de morgendiensten kindernevendienst.  

De vorm van de kerkdiensten hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Naast de centrale 

morgendienst voor de hele gemeente, kunnen ook andere vormen van 

kerkdiensten ontstaan: gezinsdiensten, leerdiensten, appèldiensten, aangepaste 

diensten, etc. Sinds Pinksteren klinkt het Woord immers in vele talen. Daarnaast 

kennen we ook diensten waarbij de verkondiging het accent gelegd wordt op een 

thema, bijvoorbeeld zending, kerk, Israël en werelddiaconaat.   
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.3.6 Pastoraat 

Vanuit de visie komt het vervolg voort. Pastoraat zien we als: omzien naar 

elkaar. Niet alleen de predikant of de kerkenraad is geroepen tot pastorale zorg, 

maar de hele gemeente ziet om naar elkaar. Binnen het algemene pastoraat 

hebben de kerkenraad en de predikant wel een eigen verantwoordelijkheid. Zij 

geven leiding aan de pastorale zorg, coördineren en bezoeken de gemeenteleden 

thuis. Toch is omzien naar elkaar wezenlijk voor elk gemeentelid. Wij zien naar 

elkaar om, omdat God naar ons omziet. Naast het huisbezoek van de 

ambtsdragers, zijn er ook vele, andere vormen van omzien naar elkaar te 

bedenken. Het is goed toeven in de herberg, je vindt er een troostrijk en 

bemoedigend woord, een zegen, een moment van troost en vooral 

verbondenheid met vele anderen. Naast het hierboven genoemde pastoraat, 

zullen we ook vanuit de gedachte dat de gemeente een ‘thuis voor iedereen’ wil 

zijn andere vormen van pastoraat vorm blijven geven. We hebben in de 

gemeente een Commissie Luisterend Oor voor psycho-pastorale hulpverlening. 

Een aantal leden van deze commissie dient geschoold te zijn in het kunnen 

ondersteunen van gemeenteleden die het (soms) wat moeilijk hebben in het 

leven. De leden van deze commissie weten dat tijdig professionele hulp 

ingeschakeld dient te worden.  

 

In onze wijkgemeente wordt er ook specifieke aandacht besteed aan de pastorale 

begeleiding van de jongeren. Jeugdwerkers worden hierbij door de 

jeugdouderlingen ondersteund. De jeugdouderlingen coördineren ook het jeugd- 

en jongerenpastoraat. 

De kerkenraad wil de onderlinge verbondenheid bovendien bevorderen door het 

stimuleren van het koffiedrinken na de kerkdiensten, de koffiemorgens en 

middagen voor ouderen. We onderstrepen het belang van de wekelijkse 

bloemengroet en het bezoekwerk van de HVD. 

De sectieouderlingen hebben, met de bezoekbroeders- en zusters, vergaderingen 

voor onderling overleg en toerusting. Zij brengen (kort) verslag van hun 

bezoekwerk uit aan de predikant.  Afhankelijk van de mogelijkheden van de 

wijkouderling willen we graag bevorderen, dat elke pastorale eenheid, zo 

mogelijk, één keer in de twee jaar bezocht wordt. 

.3.7 Catechese 

De catechese van onze gemeente staat in de traditie van de Reformatie. Vanaf 

de Reformatie staat, in het denken over onderwijs, het verbond centraal. Ouders 

zien hun gedoopte kinderen als leden van het verbond met de Here God en willen 

hen graag in die lijn opvoeden. Catechese is één van de middelen om hieraan te 

werken. Ook ons jeugd- en jongerenwerk neemt hier een zeer belangrijke plaats 

in. 

De motivatie van ouders om hun kinderen naar catechisatie te sturen is vooral 

gelegen in de belofte, die ze bij de doop hebben afgelegd, namelijk dat ze hun 

kind ‘bij het opgroeien, in deze leer naar vermogen zullen onderwijzen en laten 

onderwijzen’. De Bijbelse fundering van deze manier van denken wordt gevonden 

in teksten als Psalm 78: 1-7 en Deuteronomium 6: 4-9. In deze teksten worden 
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ouders gewezen op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van het volgende 

geslacht. Wat ze zelf geleerd hebben van hun ouders, moeten ze doorgeven aan 

hun kinderen, van kind tot kind. 

De notie van het verbond geeft ook een kleur aan van wat overgedragen wordt: 

het is meer dan cognitieve kennis, want het betreft kennis die met het leven met 

God en met de andere mensen van het verbond te maken heeft. Het is een 

keuze voor God en tegelijk een keuze voor de gemeenschap. Catechese kan 

gezien worden als de inspanning van de kerk om de catechisanten te leiden en te 

begeleiden op weg naar het afleggen van de geloofsbelijdenis. 

.3.8 Jeugdwerk 

Wij willen kinderen, tieners en jongeren in een sfeer van ontmoeting en 

ontspanning leren en voorleven hoe ze het geloof in God de Vader, Jezus 

Christus en de Heilige Geest ontvangen en er vertrouwd mee raken. Dit alles op 

zo’n manier, dat ze zich geliefd mogen weten, hun eigen plekje mogen innemen 

en ervaren dat er ruimte is voor vragen. 

In het jeugdwerk vinden we relaties heel belangrijk. We maken een 

onderverdeling tussen de volgende relaties: 

De verbondenheid met God, verbondenheid met elkaar binnen de gemeente en 

de verbondenheid met anderen in de samenleving. 

De verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk ligt bij de gehele gemeente. Immers 

bij de doop van kinderen worden zij opgenomen in onze gemeente, waarbij wij 

allen gevraagd worden om de kinderen, naar vermogen te helpen groeien in 

geloof en voor te gaan in het volgen van Jezus Christus. Dit vraagt ook van hen 

die meewerken in het jeugdwerk dat ze;  

 een persoonlijke relatie met God hebben,  

 een hart voor de doelgroep hebben waarmee ze werken. 

Dit zal hopelijk als gevolg hebben dat kinderen geholpen worden in de 

geloofsopvoeding. Ook zullen ze mogen ontdekken dat ze onderdeel zijn van een 

gemeente, en daarin welkom en gekend zijn. 

.3.9 Vorming & Toerusting 

Als gemeente bestaan we uit leerlingen. Een discipel of leerling van Jezus is nooit 

uitgeleerd. Telkens kunnen er nieuwe en oude schatten uit de Bijbel worden 

opgediept. Als de Bijbel open gaat zitten we als Maria aan de voeten van Jezus 

om te leren. Om aan die lerende houding gestalte te geven is Vorming en 

Toerusting in onze gemeente van groot belang. In deze vorming en toerusting is 

er aandacht voor het groeien in geloof, groeien in gemeenschap en groeien in 

getuigenis om te leren hoe je in deze tijd leerling en volgeling van Jezus te zijn. 

.3.10 Het werk van de predikant 

Het Bijbelse woord “herder” is voor ons belangrijk als het gaat om persoon en 

werk van de predikant. De “herder” gaat de kudde voor. Hij straalt iets uit van 

leiding, maar ook van geborgenheid. De herder zoekt en weet de plekjes waar 

water te vinden is. De kerkenraad erkent het belang van de ontwikkeling van de 

professionaliteit van de herder en leraar en het belang van zijn persoonlijk 
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geloofsleven en stelt daarvoor de nodige tijd beschikbaar. De kerkenraad draagt 

daarom ook verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg van de herder: hij kan 

het niet alleen! Het werkveld van de predikant wordt breed gezien. Hij bereidt de 

kerkdiensten voor en leidt de diensten. Hij is bezig met catechese en andere 

toerusting van de gemeente. Op pastoraal vlak is hij beschikbaar voor de hele 

breedte van de wijkgemeente, maar zijn prioriteit is het crisispastoraat. Verder is 

de predikant betrokken bij de organisatie, opbouw en het leiding geven aan de 

wijkgemeente. De kerkenraad heeft pastorale werkers, om bijstand in het 

pastoraat voor onze gemeente te geven, benoemd. In onderling overleg verdelen 

zij werkzaamheden en vervangen elkaar. De predikant schrijft elk seizoen een 

werkverslag. 

.3.11 De taak van de kerkenraad. 

De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente, 

omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 4, artikel 6 t/m 13. 

Daarbij gaat het om: 

• de zorg voor de dienst van Woord en Sacramenten; 

• het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld; 

• de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de 

geestelijke vorming; 

• het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken 

van de gemeente; 

• het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de 

orde van de kerk is opgedragen; 

• de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 

gemeente; 

• het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken; 

• het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of 

zijn behandeld; 

• het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken 

van de gemeente; 

• het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem 

wordt gevraagd. 

.3.12 Evangelisatie. 

Een herberg, die er aantrekkelijk uitziet, nodigt reizigers uit om te overnachten. 

Een aantrekkelijke gemeente trekt mensen aan. We willen daarom in Woord en 

Daad kerk in de buurt zijn en daar gestalte aan geven. Dit geven we onder 

andere concreet gestalte tijdens het ‘Dabar’ werk gedurende de zomermaanden 

en tijdens de Vakantie Bijbel Week in de zomer. Naast de visie op de 

aantrekkingskracht van de gemeente is het ook nodig ons gezonden te weten als 

discipelen van Christus de wereld en de wijk in. Vanuit de herberg de wereld in! 

Concreet betekent dit ook voor ons: 

 dat we minder meelevende of niet meelevende gemeenteleden binnen 

de mogelijkheden blijven benaderen. We zetten ons in om mee te 

leven tijdens ziekte of bij een overlijden; 
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 dat we ook oog hebben voor de wereld om ons heen: hoe kunnen we 

te midden van een wereld,  waarin God en Zijn dienst naar de rand 

verschuift, een appèl blijven doen op onze medemensen om met 

levensvragen en zingeving bezig te zijn vanuit het Evangelie. We willen 

daarbij ook het christelijk geloof met de daad bevorderen. We 

ondersteunen om die reden dan ook gemeenteleden die zich op het 

terrein van de zending actief inzetten met gebed en financiële 

middelen. 

.3.13 Contacten met Wijk West en andere kerken 

Met onze zustergemeente wijk ‘West’ willen we niet alleen ‘formeel’ een goed 

contact hebben. We hebben het verlangen om in de veelzijdigheid van geloven in 

Jezus Christus de eenheid na te jagen en te beleven. We willen dan ook 

inhoudelijke en goede contacten met deze wijkgemeente onderhouden. We 

denken dan aan: de beide colleges van diaconie en kerkrentmeesters, 

meewerken aan een goede en heldere communicatie.  

Naast de contacten met wijk ‘West’, willen we ook contact onderhouden met de 

Gereformeerde Kerk ter plaatse. Vanuit het verlangen om de eenheid die Jezus in 

Zijn Woord aangeeft, willen we op zoek naar mogelijkheden tot gezamenlijke 

activiteiten. De inhoud hiervan wordt bewust afgewogen en besproken binnen de 

kerkenraad, voordat een definitief besluit genomen wordt.  
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 Deel II - Onderwerpen die de kerkorde van de PKN 

overlaat aan het beleid van de kerkenraad 
In deze onderwerpen wordt met deze beleidsnotitie geen wijziging aangebracht 

in het huidige beleid. 

II.1 De sacramenten. 

De Protestantse Kerk kent twee sacramenten: Dat van de Heilige Doop en van 

het Heilig Avondmaal. De sacramenten zijn niet voor privé gebruik, maar horen 

thuis in de liturgie, de samenkomst van Gods Gemeente.  

II.1.1. De Heilige Doop. 

De Heilige Doop is een door Christus zelf ingesteld teken, waarmee God ons wil 

laten delen in de geheimenis van zijn dood en opstanding, van zijn liefde en 

trouw. De doop kan bediend worden aan de kleine kinderen van de gelovigen en 

aan volwassenen die geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Het doen van openbare 

belijdenis is geen sacrament. Zowel voor de kinder- als de volwassendoop geldt 

dat de doop allereerst een belofte inhoudt. Een belofte van een leven waarin 

schuld is weggewassen, een leven waarin de dood niet het laatste woord heeft. 

Essentieel is dat aan die belofte van God geen voorwaarden zijn gesteld: God 

kiest voor ons, sluit om niet, uit genade, een verbond met ons. Hij vraagt naar 

ons, voordat wij naar Hem vragen. Met name dat onvoorwaardelijke van Gods 

‘ja’ tegen de mens komt sterk tot uitdrukking bij de kinderdoop. De naam van 

het kind staat in de palm van Gods hand geschreven, ook al is die daar zich niet 

van bewust. Tegelijk veronderstelt de belofte van de doop ook een antwoord, 

een geloofsantwoord. Het is helder dat het kind dit niet kan geven. Bij de 

kinderdoop stellen de doopouders en de gemeente zich borg voor een levensweg 

van de dopeling waarin hij of zij op de weg van Gods heil wordt gebracht. Ouders 

die hun kinderen als zuigelingen lieten dopen, maar hun kind afstand zagen 

nemen van kerk en geloof, kunnen het daar moeilijk mee hebben. Maar ook dan 

blijft van de doop een appèl uitgaan. Bij de volwassendoop (ook wel geloofsdoop 

genoemd) liggen belofte en geloofsbelijdenis veel dichter bij elkaar. Immers, 

wanneer een volwassene om de doop vraagt, gaat de doop altijd vergezeld van 

een geloofsbelijdenis. 

Afrondend: Ondanks accentverschillen bij de kinder- en volwassendoop, gaat 

het om dezelfde doop. Ze verschillen principieel niet in betekenis.   

De doop betekent dat een mens wordt ingelijfd in het lichaam van Christus, het 

teken verwijst naar de afwassing van zonden, naar het vernieuwde leven dat 

mogelijk is door God te kennen. Omdat de heilsverwachting die met de doop is 

verbonden niet te herroepen is, kan de doop niet meer dan één keer bediend 

worden. 

De PKN biedt daarom geen ruimte voor overdoop.  Het Heilig Avondmaal is bij 

uitstek het sacrament waarmee de doop wordt herbevestigd. 

II.1.2 De toegang tot het Heilig Avondmaal 

In onze wijkgemeente kennen wij de regel dat alleen belijdende leden genodigd 

worden aan de tafel des Heren. Waarom moet je eerst belijdenis hebben gedaan 

voordat je aan het Avondmaal mag? Is dat niet een regel door mensen ingesteld? 
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De kerkorde zegt dat de nodiging uitgaat naar hen die Jezus Christus belijden en 

instemmen met de lofprijzing (ord. 7-1-2). Het avondmaal formulier zegt ons dat 

het Avondmaal alleen voor hen is die in Christus geloven. Wij kunnen en mogen 

niet oordelen over het geloof van elkaar. Maar van oudsher is het een zaak van 

goede orde dat de kerk hen uitnodigt tot de tafel des Heren, die hun geloof ook 

in het midden van de gemeente hebben beleden. De kerkenraad heeft besloten 

om alleen volwassenen die geloofsbelijdenis hebben gedaan te nodigen tot het 

Avondmaal (ord.7-2-2), waarbij met name de volgende redenen in onze 

afweging meetellen:  

• Het huidige beleid wordt gecontinueerd (ord. 4-8-7). 

• Het is kinderen overvragen om nu al een bewuste keuze te doen. 

• De zelfbeproeving heeft dan geen plaats meer. 

• In de klassieke opvatting van het Avondmaal die de kerkenraad 

aanhangt, staat de verzoening door Christus centraal, terwijl bij de 

moderne opvatting over het avondmaal meer de nadruk valt op de 

gemeenschap met elkaar.    

II.2  Het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en 

vrouw 

In de bijbel wordt het huwelijk een verbond genoemd. Het is door God ingesteld 
als een band van liefde en trouw. In het Oude Testament wordt het huwelijk 

gefundeerd in de schepping (Gen. 1:27 en 2:18-25). In het Nieuwe Testament 
grijpt de Here Jezus eveneens terug op de schepping (Marcus 10:6-9). God heeft 
de mens als man en vrouw geschapen en daarop belijden wij dat het huwelijk 

niet zomaar een relatievorm is die mensen hebben bedacht, maar een inzetting 
van God, gefundeerd in zijn scheppingswerk. Vanuit dit gezichtspunt is de 

kerkenraad van mening dat andere relaties dan tussen een man en een vrouw, 
ook al worden ze beleefd in liefde en trouw, geen alternatief zijn voor het bijbels 
huwelijk. De kerkenraad is dan ook van mening dat het zegenen van deze 

levensverbintenissen binnen onze wijkgemeente niet kan plaatsvinden (ord. 5-4-
1). Dat betekent niet dat er geen pastorale benadering naar deze mensen mag 

zijn, een uitgestoken hand van de gemeente naar hen, in het besef dat wij allen 
van Gods genade moeten leven. Daarom heeft de kerkenraad dan ook deze 
beleidsnotie opgesteld.  
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 DEEL III - Concrete beleidspunten 
Om de in het beleidsplan beschreven visie gestalte te kunnen geven, zal de 

kerkenraad deze planperiode - in samenwerking met de in de gemeente 

aanwezige commissies en raden - verder werken aan de hieronder genoemde 

punten.  

De beleidsvoornemens zijn te onderscheiden in hun aard: er zijn voornemens 

met een uitvoerend karakter, deze voornemens zullen de komende periode 

worden uitgevoerd. Er zijn ook voornemens met een bezinnend of oriënterend 

karakter: daarover zal de kerkenraad na ampele overwegingen een besluit 

nemen in de komende periode. Het genomen besluit zal dan worden uitgevoerd. 

Daarnaast zijn er onderwerpen die de kerkorde van de PKN overlaat aan het 

beleid van de kerkenraad.   

 

.1 Uitvoerende voornemens 

 De kerkenraad zal de commissie ~Vorming en Toerusting~ (hierna V&T) 

daadwerkelijk ondersteunen bij de uitvoering van hun opdracht. 

 Samen met de commissie V&T wil de kerkenraad een bijdrage leveren aan 

de geestelijke groei van de gemeente als geheel en de leden in het 

bijzonder. De kerkenraad wil de daarbij passende activiteiten en 

verdiepingsmogelijkheden bij het organiseren ondersteunen. 

 Ter bevordering van het kringwerk en de onderlinge verbondenheid van de 

deelnemers wordt er één keer per seizoen een gezamenlijke kringavond 

gehouden. 

 De tekst van het document “Aanwijzingen voor ambtsdragers wijk Oost” 

actualiseren en aanvullen. 

 Introductiebijeenkomst voor nieuwe ambtsdragers waarbij aandacht 

besteed wordt aan het document “Aanwijzingen voor ambtsdragers wijk 

Oost” de plaatselijke regeling en het beleidsplan. 

 De kerkenraad hecht belang aan de organisatie van activiteiten voor 

bevordering van de ontmoeting van gemeenteleden voor wat betreft 

verdieping en jaarplanning. Met onder andere de commissies V&T en 

startweekend/midwinterdag vindt er meer afstemming plaats over de 

inhoudelijke programmaonderdelen. 

 Contact met “Luisterend Oor” om in kerkenraadsvergadering/moderamen 

mogelijkheden te bespreken. Een overlegavond beleggen om 

werkzaamheden af te stemmen en met elkaar over signalen te spreken 

(opleiding indien nodig). 

 Voor 30 juni 2019 onderzoek naar de mogelijkheid tot realisatie extra 

ruimtes, inrichten oefenruimtes van bands, ruimtes t.b.v. jeugdwerk op 

vrijdagavond, aantal ruimtes t.b.v. kindernevendienst.  

 De kerkenraad wil onderzoek faciliteren naar het opzetten van 

jongerenpastoraat, dit in samenwerking met het “Luisterend Oor”. 

 De kerkenraad wil onderzoek doen naar de mogelijkheden tot het doen 

van mededelingen over activiteiten van de verschillende commissies in de 

dienst, dit in kader van meer communicatie. 
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.2 Bezinnende of oriënterende voornemens: 

 We streven naar een interkerkelijke samenwerking bij verschillende 

activiteiten. 

 De kerkenraad zal zich verder bezinnen op haar pastorale taken. Hoe 

kunnen we in de volle agenda’s van de sectieouderlingen toch ruimte 

creëren voor bezoekwerk, bezinning en ondersteuning. Blijven we op de 

huidige wijze met het huisbezoek doorgaan, of zijn er mogelijkheden bijv. 

rondom pastorale teams? De kerkenraad wil het werken met wijkteams in 

sommige ouderlingen-secties bevorderen en ook de mogelijkheden en de 

werkwijze van het zgn. groot-huisbezoek onderzoeken. Het beraad 

hierover wil de kerkenraad voortzetten. 

 De kerkenraad wil de komende periode nadenken over de vraag of naast 

de morgendienst, voor de hele gemeente, ook aan andere diensten een 

plaats kan worden gegeven. Bijvoorbeeld catechesedienst, aangepaste 

dienst of verdiepingsdienst/ leerdienst. 

 De kerkenraad wil de mogelijkheden onderzoeken om contacten te leggen 

met wijk West/Oostendorp over uitwisseling van werkwijzen ten aanzien 

van mensen in pastorale behoeften dit in overleg met “Luisterend Oor”. 

 De kerkenraad wil nadenken over extra ondersteuning van de leiding van 

het jeugdwerk voor het geven van de inhoudelijke invulling van de 
clubavonden. Of het eventueel daadwerkelijk geven van de inhoudelijke 

invulling. 
 De kerkenraad wil onderzoeken of het mogelijk is om 2 

catechisatieavonden te realiseren voor elke leeftijdsgroep. 

 De kerkenraad wil onderzoeken of doorstromen van oudste jongeren naar 

kringwerk tot de mogelijkheden behoort. 

 De kerkenraad wil nadenken over het ontwikkelen van vormen en 

activiteiten die bijdragen aan de relatie tussen ouder en kind (bijvoorbeeld 

ouder-kind-weekenden). 

 De kerkenraad gaat mogelijkheden onderzoeken om sprekers zonder 
preekbevoegdheid uit te nodigen om te spreken tijdens de eredienst. 
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 DEEL IV - Ondertekening 

Aldus vastgesteld in de vergadering van ………………………… 

 

 

De scriba,                                       De preases, 


