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Inleiding 

 
“Wat gelooft u van de heilige algemene Christelijke Kerk”?  

 

Dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht Zich een gemeente tot het 
eeuwige leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord, in enigheid van het ware geloof, 
van het begin der wereld tot aan het einde,vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat 
ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. 

Binnen de Protestantse Kerk mag de Hervormde Gemeente te Elburg, wijk West en Oostendorp, haar 
plaats innemen in het geheel van de Christelijke Kerk in deze wereld. Uit bovengenoemde vraag en 
antwoord van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus mogen we moed en vertrouwen putten 
om het gemeente-zijn gestalte te geven. We staan er niet alleen voor. Christus gaat voorop. Hem 
moeten we volgen. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. 
 

Een beleidsplan maakt duidelijk wat we als gemeente nastreven en wat het beleid voor de jaren 2016 
tot en met 2019 daarin is. 
De gemeente van Christus heeft visie voor de toekomst. Zij heeft uitgesproken punten die de richting 
bepalen. Dit alles met het doel de gemeente van Christus op te bouwen. Daarbij zijn de relatie met 
de Heere God en met elkaar van grote betekenis. 
Als gemeente onder Gods Woord mogen we ons geleid weten door Zijn Geest: 
 

“Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, 
is uit God geboren en kent God.” 
“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de 
wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.” (1 Johannes 4: 7 en 9) 
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1. Het wezen van de gemeente 
 
Het belangrijkste uitgangspunt is de Bijbel als onfeilbaar Woord van God. De Bijbel geeft ons op 
diverse plaatsen een beeld hoe de gemeente van Christus moet handelen en welke plaats zij inneemt 
in deze wereld. Vanuit Gods Woord willen wij een aantal aspecten concreet noemen: 
 
1. Wat de kerk en de gemeente is, dat is zij in en door Christus, als het werk van de Drie-enige 

God. Ze is een gemeenschap van mensen die hun bestaan en voortbestaan niet aan zichzelf te 
danken hebben, maar aan Christus en Zijn genade. Hij is het Fundament (1 Cor. 3 : 11). 

 
2. Wij belijden Gods verkiezende genade als het hartsgeheim van de kerk (zondag 21 H.C.). Wij 

belijden de weldaad van Gods verbond, waarin Zijn beloften, betekend en verzegeld in de 
Heilige Doop, tot ons en onze kinderen komen, opdat we levende leden van Zijn gemeente 
zijn. 

 
3. Christus vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente door Zijn Geest en Woord in de 

eenheid van het ware geloof. We zien de gemeente dan ook principieel als gemeente onder 
het Woord. Het hart van de gemeente wordt gevormd door de bediening van het Woord als de 
bediening van de verzoening en de daarmee verbonden Sacramenten.  

 
4. De ambten zijn gegeven als dienstbaar aan het Woord, als bijzonder instrument waardoor 

Christus vergadert en bouwt. 
 
5. Grote nadruk mag vanuit het Nieuwe Testament het ambt der gelovigen ontvangen. De 

lidmaten van de gemeente zijn geroepen tot een heilig leven, tot eer van God en in 
dienstbetoon aan de naaste. In prediking en pastoraat, alsook in concrete beleidsbeslissingen, 
wordt gezocht naar gehoorzaamheid aan deze roeping. 

 
6. Voor de opbouw van de gemeente willen wij ons beleid spiegelen aan het beeld dat Paulus in 1 

Korinthe 12 en Efeze 5 : 21 van de gemeente geeft, waarin Christus als het Hoofd en de 
gemeente als het lichaam wordt voorgesteld. Vanuit dit beeld krijgen ook de gaven van de 
Geest een wezenlijke plaats. God verleent gaven aan iedere lidmaat van de gemeente om ze 
tot opbouw van het lichaam van Christus te gebruiken. We beseffen dat de gemeente geen 
doel op zich is, maar zien uit naar de wederkomst van de Heere en de volheid van Gods 
Koninkrijk dat komt, waarin God alles zal zijn en in allen.  

 
Eeuwenlang is hier het Woord gepredikt en zijn de sacramenten bediend in de lijn van de 
gereformeerde traditie. Deze traditie staat op het fundament van de Heilige Schrift en is van daaruit 
verbonden met de belijdenis. Als wijkgemeente willen wij blijven staan in deze traditie van de 
gereformeerde belijdenis, zoals deze is verwoord in de drie Formulieren van Enigheid. 
Dit geeft ook de plaats aan van wijkgemeente West en Oostendorp binnen het geheel van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Als zodanig is er verbondenheid met de Gereformeerde Bond in deze 
kerk. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in de prediking, de liturgische vormgeving en in de beleving 
van het gemeente-zijn. 
Waar wij staan als Hervormde Gemeente blijkt ook uit het onderschijven van het “Convenant 
Alblasserwaard” (zie bijlagen). 

Naast onze wijkgemeente staat in de Hervormde Gemeente van Elburg wijkgemeente Oost met een 
eigen kerkenraad. Vanuit beide wijkkerkenraden wordt de Algemene Kerkenraad gevormd, daarnaast 
is er één college van diakenen en één college van kerkrentmeesters.  
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Wijkgemeente West en Oostendorp is in haar wezen “gemeente onder het Woord” en heeft in die 
hoedanigheid de roeping moeder te zijn voor haar leden. Daarnaast heeft ze een taak in deze wereld. 
Bij “gemeente onder het Woord” denken we aan alle aspecten van de eredienst, zoals de 
verkondiging van Gods Woord, de liturgie en de bediening van de sacramenten. In het moederzijn 
voor de leden komt de pastorale zorg tot uiting. Dit is een taak voor alle broeders en zusters van de 
gemeente, geroepen tot het ambt van alle gelovigen. Daarnaast is er vanuit hun ambt een bijzondere 
taak voor predikanten, ouderlingen (ouderling-kerkrentmeesters) en diakenen.  
Alleen mannelijke belijdende leden kunnen tot ambtsdrager worden verkozen. Het verlangen is dat 
zij deel (gaan) nemen aan het Heilig Avondmaal. Vrouwelijke leden kunnen wel benoemd worden tot 
bijvoorbeeld mentor van de catechese of jeugdwerkleider. 
De pastorale zorg omvat niet alleen het algemene pastoraat, maar ook het jeugdwerk, de catechese 
en het (interne) diaconaat. De taak van onze gemeente in de wereld krijgt met name gestalte in 
zending, evangelisatie en (extern) diaconaat.  
 

1.1. Speerpunten van beleid 
 
Voor de duur van het thans voorliggende beleidsplan heeft de kerkenraad de volgende specifieke 
aandachtspunten als speerpunten van beleid benoemd. 
 

1.1.1. Discipelschap 
 
Als gemeente zijn wij er dankbaar voor dat wij samen gemeente van Christus mogen zijn. In 
verbinding met elkaar, maar bovenal onder de leiding van de Heere God, willen we de actuele vragen 
van deze tijd onder ogen zien. Daarbij roept deze tijd ons op tot bewust christen-zijn: navolgers van 
Christus. 
Het komt daarbij zowel aan op een persoonlijk, levend geloof, waarbij de opdracht is om ook de 
komende generaties te leren Christus na te volgen. Als gemeente hebben we tevens de roeping om 
ons geloof gestalte te geven naar buiten toe, zowel met woorden als met daden. 
 
In de komende beleidsperiode willen we als kerkenraad en gemeente dit thema ‘discipelschap’ 
verder uitwerken. 
 

1.1.2. Omzien naar elkaar 
 
Als wijkgemeente beseffen wij dat een grote gemeente met veel activiteiten heel mooie kanten 
heeft, waar wij heel dankbaar voor zijn, maar dat dit het gevaar in zich bergt dat er minder oog is 
voor de individu als naaste en als gemeentelid. Als kerkenraad willen wij ons er daarom op bezinnen 
hoe wij als gemeente in allerlei verbanden oog voor elkaar blijven houden, zonder daarbij te 
vervallen in ‘institutionalisering’. 
Enerzijds ligt hier een organisatorische taak voor de kerkenraad met betrekking tot aspecten als 
huisbezoekwerk, informatie- en kennisdeling en pastorale zorg, maar anderzijds ligt hier ook een 
roeping voor de gemeente als geheel in het omzien naar elkaar. 
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2. Gemeenteopbouw 
 

2.1. Eredienst 
 
De Hervormde Gemeente van Elburg is in essentie gemeente onder het Woord en zij heeft als 
zodanig niet alleen de roeping zorg te dragen voor haar leden maar zij heeft ook nadrukkelijk een 
taak in de wereld. Christus vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente door Zijn  Geest en 
Woord in de eenheid van het ware geloof. Daarom mogen we de gemeente zien als gemeente onder 
het Woord. De eredienst is de samenkomst van de gemeente tot eer van God en tot opbouw van de 
gemeente. Het hart van de eredienst is de ontmoeting met God zelf. Hij treedt ons tegemoet in de 
bediening van het Woord en de sacramenten. Wij mogen Hem antwoorden in ons bidden en danken, 
ons zingen en het geven van onze gaven. 
 
Bij gemeente onder het Woord denken we aan alle aspecten van de eredienst, zoals de verkondiging 
van Gods Woord, de liturgie en de bediening van de sacramenten. De bediening van het Woord, in de 
traditie van de Reformatie en Nadere Reformatie, als bediening van de verzoening vormt met de 
daarmee verbonden sacramenten het hart van het gemeenteleven. De prediking van dat Woord is de 
verkondiging van de zelfopenbaring van God in Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. 
Het is de taak van de Kerk om deze profetische roeping in het midden van de gemeente en ook in het 
midden van de wereld te vervullen. In de kerkdiensten ligt het accent op de verkondiging van het 
Woord. 
 
De ouderlingen dragen met de predikant de verantwoordelijkheid voor de verkondiging van het 
Woord en de bediening van de sacramenten. De kerkenraad ziet erop toe dat de predikant 
voldoende tijd heeft voor de voorbereiding van de verkondiging van het Woord. De tekstkeuze wordt 
gemaakt door de predikant. 
 
De liturgie is, in de traditie van de Reformatie, eenvoudig. Alle aspecten van het geloofsleven dienen 
een plaats te krijgen zoals lofprijzing, schuldbelijdenis, genadeverkondiging, het gebed om verlichting 
met de Heilige Geest, dankzegging, voorbede voor kerk en wereld en de dienst der offerande. 
 
De tweede dienst op zondag draagt meer het karakter van leerdienst. Tot verdieping van het inzicht 
in de Heilige Schrift kan er dan bv. een gedeelte van de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis of de Dordse Leerregels worden behandeld. Deze belijdenisgeschriften spreken ons 
van de grote daden van de drie-enige God en de geloofsstukken die de Schrift ons aanreikt. Bij het 
lezen uit de Bijbel gebruiken we de Herziene Statenvertaling (HSV). In de erediensten wordt 
gezongen uit de berijming van 1773 en de "Enige Gezangen". De kerkenraad heeft na rijp beraad in 
een aantal vergaderingen uiteindelijk medio 2015 besloten dit beleid omwille van de eenheid van de 
gemeente in beginsel ten minste voor de duur van dit beleidsplan voort te zetten. 
 
Op kerkelijke hoogtijdagen kunnen ook andere liederen gezongen worden: op Eerste Kerstdag, 
Paasdag en Pinksterdag voor het begin van de morgendienst enige geestelijke liederen uit de bundel 
“Op Toonhoogte” van de HGJB; op Eerste Kerstdag na de zegen in de morgendienst het Ere zij God. In 
de morgendienst na Koningsdag  wordt na de zegen het Wilhelmus gezongen; in de morgendienst na 
Hervormingsdag na de zegen het Lutherlied (bij voorkeur de verzen 1 en 2). In de Kerk & 
Schooldienst kunnen voor het votum en na de zegen ook liederen uit Op Toonhoogte worden 
gezongen. 
In aangepaste diensten voor verstandelijk gehandicapten kunnen naast de psalmen eventueel ook 
enkele andere liederen worden gezongen. Het zingen van de gemeente wordt in het algemeen 
begeleid door orgelspel.  
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Bij de bediening van de sacramenten worden de klassieke formulieren van de kerk gelezen, 
herschreven in hedendaags Nederlands, zoals in de “Hertaalde Formulieren”. 
 

2.1.1. Themadienst 

Drie maal per jaar wordt er een op jeugd en jongeren gerichte themadienst gehouden en eenmaal 
per jaar wordt een op jonge gezinnen gerichte themadienst gehouden. Elke dienst wordt door een 
aparte groep in overleg met predikant voorbereid. De voorbereidingsgroep deze themadiensten 
bestaat onder meer uit de predikant en/of pastoraal medewerker en een jeugdambtsdrager. De 
voorbereidingsgroep voor deze themadiensten kan input van de jeugd vragen via concrete vragen in 
de catechesegroepen en jeugdclubs. De themadiensten worden afwisselend ’s morgens en ’s avonds 
gehouden. 

2.1.2. Huwelijksdienst 

Een huwelijk kan in een kerkdienst worden bevestigd en ingezegend. Voorafgaand aan zo’n dienst zal 
een gesprek plaatsvinden tussen het bruidspaar en de predikant, eventueel samen met de ouderling 
van dienst. In dat gesprek komt o.a. aan de orde wat de inhoud en de zin van die bevestiging en 
inzegening is. In bepaalde omstandigheden (randkerkelijk, samenwonen, gescheiden enz.) wordt 
huwelijkscatechese aanbevolen. Het huwelijk is immers een rijk gegeven waar we grote zorg aan 
willen geven en van de getrouwden vraagt het om permanente aandacht. Een nieuw huwelijk van 
iemand die gescheiden is kan niet zondermeer kerkelijk worden ingezegend. Omdat iedere situatie 
weer anders is kunnen we alleen door persoonlijke gesprekken (predikant en wijkouderling) 
onderzoeken of inzegening van zo’n huwelijk mogelijk is. Uiteindelijk beslist de kerkenraad of 
kerkelijke bevestiging en inzegening plaats kan vinden. 

 

Afspraken betreffende de vorm van de erediensten 

 

 Vijf minuten voor aanvang van de dienst begint de ouderling van dienst met het 
consistoriegebed. Na dit consistoriegebed gaat de kerkenraad direct de kerk binnen en worden 
de afkondigingen gedaan en de voorzang opgegeven. Na de afkondigingen en de voorzang wordt 
de predikant door de ouderling van dienst naar de kansel gebracht waarna er gelegenheid is tot 
stil gebed. 

 Voorbede wordt alleen gedaan op basis van betrouwbare informatie die berust op een 
persoonlijk contact met de betrokkene of met zijn of  haar familie. Het doel van de voorbede is 
tevens, dat deze door de gemeente wordt overgenomen.  

 Het meedelen van overlijden van gemeenteleden vindt plaats direct voorgaande aan de 
voorbede. De gemeente wordt dan verzocht te gaan staan. Het overlijdensbericht wordt 
afgekondigd, daarna wordt (staande) een passende psalm gezongen of (in overleg met familie) 
een psalm die de overledene zeer aansprak. Na het zingen gaat de gemeente weer zitten. Hierna 
volgen dankgebed en voorbede. Dat betekent dat de voorbede in alle gevallen aan het 
dankgebed wordt gekoppeld. 

 Herdenking van de in een jaar aan de gemeente ontvallen leden vindt plaats in de eredienst op 
Oudejaarsavond. 

 Bij plotselinge onvoorziene afwezigheid van de predikant gaat een van de ouderlingen voor in 
een leesdienst waartoe in beide kerkgebouwen exemplaren van te lezen preken aanwezig zijn. In 
beide kerkgebouwen liggen een aantal preken (complete liturgie, inclusief psalmen e.d.). In 
principe leidt de ouderling van dienst deze dienst, maar in goed onderling overleg kan daar van 
worden afgeweken. 

 De afkondigingen die door de scriba zijn opgesteld worden door een ambtsdrager, volgens 
rooster, voorgelezen. Om te benadrukken dat deze afkondigingen namens de kerkenraad zijn 
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wordt de volgende tekst gebruikt: “Gemeente, hier aanwezig en met ons verbonden, van harte 
welkom in deze eredienst”. Als vaste regel wordt vervolgens de naam van de predikant die 
voorgaat afgekondigd. Na afkondiging van de voorzang luidt de slotzin: “Wij wensen u en jullie 
een gezegende dienst”. 

 De voorzang in de morgendiensten sluit aan bij het rooster van het project Elke week een tekst. 
De voorzang in de avonddiensten volgt het psalmboek in volgorde van 1 tot 150, waarbij de 
plaatselijke predikant een verskeuze maakt. 

 De collectes in de dienst worden, voorafgaand aan de preek, vlak na elkaar gehouden onder 
‘zacht’ orgelspel. Dit laatste om te voorkomen dat er tijdens het collecteren door de gemeente 
luid gesproken zou worden. Na deze collectes wordt de opgegeven psalm gezongen. De collectes 
worden door de predikant afgekondigd. Daarnaast is er een uitgangscollecte mogelijk. 

 Tijdens erediensten wordt niet gefilmd of gefotografeerd. 

 Hoewel kleding ieders eigen verantwoordelijkheid is verwacht de kerkenraad dat een ieder in 
gepaste kleding de erediensten bijwoont. 

 Bij bijzondere diensten (Kerst, Pasen, Pinksteren en belijdenis) worden door de wijkouderlingen 
bij kerktelefoonluisteraars thuis tijdig liturgieën of liederenlijsten gebracht. 

 

Afspraken m.b.t. huwelijksdiensten 

 De bevestiging en inzegening van het huwelijk geschiedt in tegenwoordigheid van de 
(wijk)ouderling. Deze dienstdoende ouderling verzorgt voor en na de dienst, in het bijzijn van het 
bruidspaar en eventueel de wederzijdse ouders, het consistoriegebed. 

 Bij de huwelijksinzegening wordt gebruik gemaakt van het klassieke -hertaalde- 
huwelijksformulier. Na de inzegening van het huwelijk overhandigt de (wijk)ouderling de 
trouwbijbel. 

 In het voorgesprek met het bruidspaar dienen de afspraken over fotograferen tijdens de dienst 
aan de orde te komen. 

 In de eredienst worden er geen ringen gewisseld: men trouwt in het gemeentehuis en vraagt een 
zegen in de kerk. 

 

2.2. Sacramenten 
 
In de Heidelberger Catechismus (Zondag 25) worden de sacramenten als volgt omschreven: 

“De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat 
Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het Evangelie des te beter te verstaan 
geeft en verzegelt; namelijk dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan 
het kruis volbracht, vergeving van de zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt”. 

 

2.2.1. Heilig Avondmaal 
 
Het Heilig Avondmaal vereist geloof, geloof in de Heere Jezus Christus, geloof in God en Zijn Woord. 
Zoals het formulier het zegt: “Christus heeft het voor Zijn gelovigen verordineerd”. 
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Afspraak 

 De Avondmaalsdiensten worden vijf keer per jaar gehouden, zo goed mogelijk gespreid over het 
jaar. De diensten worden ’s morgens gehouden. 

 De zondag voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt een voorbereidingsdienst 
gehouden, zo mogelijk in de morgendienst. Eveneens vindt op de zaterdagavond daaropvolgend 
een samenkomst ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal plaats. Deze 
samenkomst heeft  een duidelijk pastoraal karakter. 

 Tot de maaltijd des Heeren zijn genodigd zij, die belijdenis van hun geloof in het midden van de 
gemeente afgelegd hebben en die hun geloof begeren te versterken. Het Heilig Avondmaal 
wordt bediend onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad door een predikant, onder opzicht 
van de ouderlingen en met bijstand van de diakenen.  

 Na de Avondmaalsviering vindt in de avonddienst dankzegging / nabetrachting plaats. 

 Tijdens de bediening van het sacrament  van het Heilig Avondmaal wordt het volgende in acht 
genomen: 

o Twee ouderlingen verzorgen, volgens rooster, de tafelwacht. Zij gaan tegelijk met de 
predikant naar de tafel, evenals de dienstdoende diakenen. Er vindt dan als gehele 
gemeente een stil gebed plaats. Het afsluitende gebed na de laatste tafel vindt zo ook 
tegelijk en gezamenlijk plaats. De kerkenraad doet deze gebeden staande. 

o De dienstdoende diakenen halen het kleed van de bekers en schalen, waarna de 
opgegeven psalm wordt gezongen. 

o Diakenen assisteren de predikant bij het vullen van de bekers bij de tweede en de 
volgende tafels en dekken samen met hem de bekers en schalen af, waarbij de 
offerbekers blijven staan. 

o Dienstdoende leden van de kerkenraad nemen deel aan de eerste tafel, de diakenen die 
tafeldienst hebben aan de laatste tafel. 

o De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel heeft een diaconale bestemming. 
o Tijdens het toebereiden van de tafel speelt de organist passende muziek. 

 De data van de vieringen van het Heilig Avondmaal worden aan het begin van het kalenderjaar in 
Contact gepubliceerd. 

 

2.2.2. Heilige Doop 
 
De Heilige Doop is een instelling van de opgestane Christus. Jezus spreekt:  
 

“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”. En Hij laat daarop onmiddellijk volgen: 
“Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam des Vaders en des 
Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb” 
(Matthëus 28 : 19). 

De kinderen zowel als de volwassenen zijn in het verbond van God en in Zijn gemeente begrepen en 
hun is door Christus’ bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, die het geloof werkt, 
niet minder dan de volwassenen toegezegd. God richtte Zijn verbond niet alleen met Abraham op, 
maar ook met zijn zaad. 
 

Afspraak 

 De kerk heeft de voornaamste zaken betreffende de Heilige Doop samengevat in de 
belijdenisgeschriften. Deze leerregels willen wij volgen. De Heilige Doop wordt krachtens het 
genadeverbond aan de kinderen van de gemeente en in het midden van haar bediend, door een 
predikant met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk. Zij die niet 
als kind werden gedoopt, ontvangen de Heilige Doop, na in het midden van de gemeente 
openbare belijdenis van het geloof te hebben afgelegd. 

 Geboorteberichten worden vermeld in ‘Contact’.  
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 Binnen ongeveer 10 dagen na de geboorte zal door of namens de predikant een bezoek bij de 
familie worden gebracht. 

 Gelegenheid voor doopaangifte - zo’n 10 dagen voor de doopdienst - zal tijdig bekend worden 
gemaakt in het Contact en de Veluwse Kerkbode. Voor deze formele doopaangifte is de 
aanwezigheid van één ouder voldoende. 

 Nadat ouders te kennen hebben gegeven hun kind ten doop te willen houden zal door de 
wijkouderling, samen met de predikant, een doopbezoek worden gebracht. Dit bezoek vindt 
plaats vóór de doopdienst. 

 Als één van beide doopouders geen belijdend lid is, komt dit in het doopgesprek aan de orde. 

 Wanneer één van de doopouders niet is gedoopt, is dit reden voor een nader gesprek.  

 Doopdienst: 
o Zo mogelijk wordt, zo goed mogelijk gespreid over het jaar, zes maal per jaar een 

doopdienst gehouden. 
o De kerkenraad doet in een doopdienst zo mogelijk voltallig dienst. 
o Doopouders komen in de consistoriekamer voor en na de doopdienst. Ze maken de 

gebeden mee. De predikant brengt in de kerk de doopouders naar hun plaats. 
o Vlak voor de doopplechtigheid mogen de kinderen uit de kerk naar voren komen, zodat 

ze de doop van dichtbij kunnen meebeleven. 
o Kinderen van 4-6 jr. -vanaf begin van de dienst gewoon in de kerkdienst aanwezig- 

kunnen dan na de doop naar de kinderoppas gaan. 
o Na de dienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld de doopouders een hand te 

geven. 
o Na afloop van de dienst ontvangen de ouders de doopkaart. 

 

2.3. Tweede feestdagen 
 
Evenals op Tweede Kerstdag wordt ook met Pasen en Pinksteren op de maandag een samenkomst 
georganiseerd. Bij de voorbereiding van die bijeenkomsten worden leden uit de volle breedte van de 
gemeente betrokken, waaronder jongeren in de leeftijd van 14-19 jr. en zo mogelijk ook ouderen. De 
coördinator is onze plaatselijke predikant. 
 

2.4. Rouwdienst 
 

Een rouwdienst is geen ambtelijke kerkdienst. Bij de rouwdienst vanuit onze wijkgemeente zijn de 
predikant en een ouderling aanwezig, zo mogelijk de betreffende wijkouderling. 
 

Afspraak 

 Voor de rouwdienst stelt de predikant, met pastoraal invoelingsvermogen en in goed overleg 
met de familie, de liturgie op. Omdat de rouwdienst geen ambtelijke dienst is, kunnen er naast 
psalmen ook andere liederen gezongen worden. Er is wel een ouderling aanwezig, maar er hoeft 
geen ambtelijke handdruk plaats te vinden. 

 Uitgangspunt is dat de plaatselijke predikant in de rouwdienst voorgaat. 

 Alhoewel de kerkenraad principieel tegen cremeren is, kan in bepaalde bijzondere pastorale 
omstandigheden medewerking worden verleend aan een rouwdienst waarop een crematie volgt. 
Na de rouwdienst wordt er niet meegedaan aan de crematieplechtigheid. 

 Op de begraafplaats leest de predikant een gedeelte uit de Bijbel en spreekt naar aanleiding 
daarvan een kort woord en spreekt de geloofsbelijdenis uit.  

 Na terugkomst in de aula :  
a) zonder broodmaaltijd: de (wijk)ouderling sluit af met Schriftlezing, eventueel een enkel 

persoonlijk woord en gebed  
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b) met broodmaaltijd: de ouderling van dienst opent de tafel en sluit af met schriftlezing, 
eventueel een enkel persoonlijk woord en gebed.  

 

2.5. Bijbelkringen 
 
De kerkenraad stimuleert het bestuderen van de Bijbel in kringverband.  

 

Afspraak 

 De kerkenraad bevordert dat na de belijdenis de nieuwe lidmaten als kring verder gaan om zo 
bezig te blijven met het bestuderen van de Bijbel en ook om de onderling gegroeide band te 
behouden. 

 Naast een grote Bijbelkring die door de predikant wordt geleid in een kerkelijke lokaliteit, zijn er 
huisbijbelkringen die elk een eigen kringleid(st)er hebben. Deze kringen komen gedurende het 
winterseizoen maandelijks bijeen bij de leden thuis. Ze bespreken een Bijbelgedeelte aan de 
hand van studiemateriaal. 

 De predikant of pastoraal medewerker instrueert de kringleiders elke maand op een speciale 
kaderavond hoe ze met het onderwerp in de kringen aan de slag kunnen gaan. 

 Het verdient aanbeveling om kringen die te klein dreigen te worden, samen te voegen tot een 
nieuwe kring.  

 

2.6. Evangelisatie 
 
Gedrongen door de liefde van Christus en bewogen met het heil van de naaste, wordt getracht om 
de ander voor Christus te winnen. Daarbij wordt ook getracht mensen te bereiken die niet (meer) in 
de kerk komen maar die wel in de ledenadministratie van onze wijkgemeente staan ingeschreven. 
Getracht wordt om vanuit de gelegde contacten deze mensen (opnieuw) met het Evangelie van onze 
Heere Jezus Christus in aanraking te brengen. 
 

Afspraak  

 Teneinde deze taken uit te kunnen voeren wordt de kerkenraad terzijde gestaan door de 
Evangelisatiecommissie. Deze commissie bestaat uit gemeenteleden en een kerkenraadslid die 
tevens zorg voor het contact tussen de kerkenraad en deze commissie. Dit kerkenraadslid heeft 
ook zitting in de interkerkelijke evangelisatiecommissie en levert namens onze wijkgemeente een 
bijdrage aan evangelisatieacties. 

 De leden van de evangelisatiecommissie worden d.m.v. cursussen toegerust.  

 Wanneer wijkouderlingen niet meer bij randkerkelijke mensen ‘binnenkomen’ worden de namen 
van deze personen één keer per jaar doorgegeven aan de evangelisatiecommissie.  

 Jaarlijks worden alle activiteiten van de commissie geëvalueerd. 
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3. Pastoraat 
 

De grondgedachte van het pastoraat is het van Godswege aandacht schenken aan alle leden van de 
gemeente, waarbij de boodschap van zonde en genade centraal staat. Deze herderlijke zorg in en ten 
dienste van de gemeente kan in brede en in engere zin worden ingevuld. In brede zin kan men 
zeggen dat in alle takken van gemeentearbeid sprake is van pastoraat. Dat geldt voor prediking, 
bediening van de sacramenten, catechese, evangelisatie en zending, en ook voor het diaconaat. 
Pastoraat in engere zin betreft de zielszorg aan de enkeling of het gezin. Pastoraat is de persoonlijke 
aandacht vanuit de kerk voor een ieder die door zijn of haar specifieke omstandigheden hierom 
vraagt of die volgens afspraak in bepaalde situaties altijd wordt gegeven, zoals bij geboorte, huwelijk 
en overlijden. Ook ziekenzalving kan in bepaalde situaties worden toegepast. 
 
Pastoraat kan worden verleend door de predikant, de bijstand in het pastoraat, de wijkouderling, de 
diaken (bijvoorbeeld in rouwsituaties) en de door de kerkenraad erkende personen met bijzondere 
taken (bijvoorbeeld de “commissie PPT”, Psycho Pastoraal Team). 

 

3.1. Huisbezoek 
 
De kerkenraad draagt zorg voor regelmatig huisbezoek. 
 

Afspraak 

 Iedere ouderling heeft een eigen wijk en draagt daar ten volle de verantwoordelijkheid voor. 
Het verdient aanbeveling dat een nieuwe niet-ervaren ouderling, in elk geval het eerste jaar, 
met een mede-ouderling op huisbezoek gaat. Met deze broeder(s) dienen ook afspraken 
gemaakt te worden welke pastorale eenheden later alleen kunnen worden bezocht en bij 
welke het gewenst is samen een bezoek te brengen.  

 Het is wenselijk ieder jaar een bezoek te brengen; gelet op de grootte van de wijken kan 
hiervan worden afgeweken. 

 Het is absoluut noodzakelijk minimaal eens per twee jaar een bezoek te brengen. Het is 
belangrijk een en ander goed te administreren, niet alleen in verband met de verantwoording 
tijdens de consistorievergadering maar ook met het oog op overdracht van werkzaamheden. 

 Tijdens het huisbezoek zal ook het persoonlijk geloof en in verband daarmee het Heilig 
Avondmaal aan de orde komen. 

 Richtlijnen tot gesprekken kunnen op de consistorievergaderingen aan de orde komen. 
 

3.2. Jeugdpastoraat 
 
Er is nadrukkelijk aandacht voor de jeugd en jongeren in alle omstandigheden van het leven. Hoe 
kinderen en tieners zichzelf beleven en zien is bepalend voor hoe ze God beleven, hoe ze omgaan 
met anderen en hoe ze naar de toekomst kijken. Leidinggevenden in het jeugd- en jongerenwerk 
spelen daarin een belangrijke rol.  
 

Afspraak 

 Om de leidinggevenden zo goed mogelijk bij te staan is er een deelbeleidsplan Jeugd- en 
Jongerenpastoraat. In dit beleidsplan staat omschreven hoe we jeugd- en jongerenpastoraat in 
onze gemeente de komende jaren gestalte willen geven. Leidinggevenden en kerkenraad kunnen 
een beroep doen op de jeugdpastoraatcommissie. Deze commissie, waarvan alle 
jeugdambtsdragers deel uitmaken, bestaat daarnaast o.a. ook uit personen die zijn opgeleid om 
pastorale basiszorg en coaching te kunnen geven. Deze commissie valt onder 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.  
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 De jeugdpastoraatscommissie zal halfjaarlijks (januari en juni) verslag doen aan het Pastoraal 
Team Overleg (PTO= predikant en pastoraal medewerker), dat wekelijks de pastorale 
werkzaamheden in de gemeente evalueert en bespreekt. Indien daartoe aanleiding is neemt 
deze commissie direct contact op om onderling af te stemmen of door te verwijzen.  
 

3.3. Ouderenpastoraat 
 
Als gemeente hebben we oog voor ouderen binnen de gemeente en voor hun concrete 
levenssituatie. 
 

Afspraak 

 Gemeenteleden die 80 jaar of ouder worden, krijgen bezoek van de predikant of de pastoraal 
medewerker. Gemeenteleden van 75-79 jaar worden door de wijkouderling bezocht. 

 In onderling overleg bepalen de predikant en de pastoraal medewerker wie wanneer op 
verjaardagsbezoek gaat. 

 Ouderen die naar De Voord verhuizen blijven de ouderling uit hun oorspronkelijke wijk houden. 

 Voor de onderlinge ontmoeting van de ouderen worden er door een commissie 
ouderencontactmiddagen georganiseerd. In de commissie heeft een ambtsdrager zitting. 

 Oudere gemeenteleden worden door de Dames Bezoek Commissie (D.B.C.) bezocht, in de regel 
drie keer per jaar (verjaardag, Kerst en Pasen).  

 

3.4. Crisispastoraat 
 
Crisispastoraat heeft ten doel om vastgelopen mensen weer richting te geven. 
Dit kan bevorderd worden door als pastor zeer nabij te zijn en door de crisis heen te wijzen op de 
Herder voor Wie elk leven kostbaar is.  
 

Afspraak 

Mogelijke “richtingaanwijzers”: 

 Na de eerste opvang van degene die in concrete nood verkeert en die gerichte pastorale 
aandacht behoeft, dient de hulpverlener (wijkpredikant of pastoraal medewerker) dit bijzondere 
pastoraat te beperken. 

 Men dient er naar te streven zo snel mogelijk die professionele hulp in te schakelen die bij een 
bepaalde crisis past, zoals bv. bij echtscheiding, incest, homofilie, psychische nood, extreme 
eenzaamheid, zelfmoordneiging, etc. Ook de wijkouderlingen en het jeugdpastoraat hebben 
hierin een taak. 
 

3.5 Relaties 
 

Het huwelijk is een door God ingesteld verbond tussen één man en één vrouw voor heel hun leven. 
Ongehuwd samenwonen wordt pertinent afgewezen.  
In paragraaf 2.1.2. wordt nader ingegaan op afspraken rondom de kerkelijke inzegening van het 
huwelijk. 
 
Aangaande homoseksualiteit vinden we het belangrijk oog te hebben voor gemeenteleden die 
worstelen met hun seksuele geaardheid. Daarom acht de kerkenraad pastorale zorg aan en 
persoonlijke acceptatie van betrokkenen geboden. 

Tegelijkertijd willen wij vasthouden aan het feit dat de Bijbel geen ruimte biedt voor het uiten van 
homoseksuele gevoelens in een seksuele relatie, omdat de Heere God deze vorm van intimiteit heeft 
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voorbehouden aan een huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw. Huwelijksinzegening van een 
homoseksuele relatie kan daarom in onze gemeente niet plaatsvinden. 

In het pastoraat zullen ambtsdragers oog moeten hebben voor het offer dat gevraagd wordt van 
betrokkenen.  

De worsteling met deze seksuele geaardheid, die gepaard gaat met het zich onthouden van een 
homosexuele praxis, is geen verhindering voor de toegang tot openbare geloofsbelijdenis, de 
sacramenten en het ambt.  

De kerkenraad kan niet de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het stellen en laten 
beantwoorden van de gebruikelijke doopvragen in geval van een homosexuele relatie, zodat in een 
dergelijke situatie geen doopsbediening in onze wijkgemeente plaats kan vinden. 
 

Afspraken 

 Er wordt een veilige (eventueel digitale) plek gecreëerd waarin onze homofiele broeder of zuster 
kan spreken over zijn geaardheid. De PPT kan hierin een taak vervullen. 

 

3.6. Jubilea 
 
Als wijkgemeente willen wij het huwelijk in ere houden en daarom graag betrokkenheid tonen bij 
huwelijksjubilea. 
 

Afspraak 

 De predikant of pastoraal medewerker zullen een bezoek afleggen bij bruidsparen die 25, 40, 45, 
50, 60, 65, 70 of meer jaar getrouwd zijn. Zij bepalen in onderling overleg wie wanneer op 
bezoek gaat. 

 De wijkouderling legt bezoeken af bij de viering van een 45- of 55-jarig huwelijk. De wijkouderling 
stemt met het jubilerende echtpaar af of dankzegging in de eredienst gewenst is en geeft dit aan 
de predikant door. 

 

3.7. Ziekte 
 
Gemeenteleden, die in een ziekenhuis zijn opgenomen, worden vanuit onze wijkgemeente bezocht. 
Ook na thuiskomst wordt een bezoek gebracht, door predikant, pastoraal werker of wijkouderling. 
Als gemeente willen we middels bezoek ook oog hebben voor langdurig zieken die thuis worden 
verpleegd. 
 

Afspraak 

 Bij opname van een gemeentelid in een ziekenhuis of een andere instelling geeft de familie dit 
door aan de predikant (bij zijn afwezigheid aan de scriba of de wijkouderling), onder vermelding 
van datum, ziekenhuis en reden van opname. 

 Predikant, pastoraal medewerker en wijkouderling informeren elkaar over opname en bezoek en 
overleggen over de werkverdeling met betrekking tot bezoek. Hierbij moet vooral gedacht 
worden aan een werkverdeling richting Zwolle of Harderwijk en niet aan een eventueel 
aangegeven voorkeur voor een van beiden door de patiënt. 

 Na thuiskomst informeert de predikant de wijkouderling, zodat deze de pastorale zorg geheel of 
gedeeltelijk kan overnemen. 

 Elk verzoek om ziekenzalving (in de lijn van Jacobus 5) dat door een lid van onze wijkgemeente 
gedaan wordt, zal worden gewogen en beoordeeld. Dit mede op basis van de notitie die 
daarover door de kerkenraad is opgesteld. Deze individuele benadering is gericht op geestelijk 
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contact. Samen proberen we te ontdekken hoe we Gods leiding in het leven ervaren.  
Hierbij wordt ruimte gegeven aan het belijden van zonde en schuld door de zieke. 
Er wordt ook ruimte gecreëerd om als ambtsdragers elkaar iets te belijden onder strikte 
geheimhouding. 
De gemeente wordt in kennis gesteld van de aanvraag, met de oproep tot gebed. 
Er wordt een oproep gedaan aan hen die zich betrokken weten met de zieke om samen te komen 
en tijdens de ziekenzalving met elkaar te bidden onder leiding van predikant, pastoraal werker of 
ouderling. 
Er wordt een verantwoorde liturgie opgesteld zowel voor de zalving als voor bovenbedoelde 
bijeenkomst. 
Er wordt gezorgd voor voldoende nazorg en pastorale begeleiding door predikant, pastorale 
werker of PPT-er. 
 

 

Afspraken m.b.t. De Voord 

 

 De predikant vervult in ‘De Voord’ jaarlijks één preekbeurt in het kader van de wijkgemeente. 
Eventuele overige preekbeurten of avondmaalsdiensten behoren niet tot zijn takenpakket. 

 Diakenen die zitting hebben in de Diaconale Advies Raad (DAR) hebben bij toerbeurt dienst bij 
kerkdiensten in De Voord. 

 Gemeenteleden krijgen pastorale zorg van de predikant van het tehuis en/of de wijkpredikant. 
Dit geldt niet alleen voor ‘De Voord’ maar ook voor ‘Wendhorst’, De Hullen, Mariposa en 
eventueel andere verpleeghuizen. Gemeenteleden die opgenomen zijn in Het Nieuwe Feithenhof 
vallen onder het normale bezoekwerk. 

 

Afspraken m.b.t. Het Nieuwe Feithenhof 

 De predikant verzorgt afwisselend met de predikant van wijk Oost de avondmaalsvieringen in het 
Nieuwe Feithenhof. 

 Ten aanzien van de pastorale bezigheden verdelen de predikant en de pastoraal medewerker in 
onderling overleg de volgende taken:  

o De weeksluiting in de oneven maanden. 
o De tweemaandelijkse Bijbelkring. 
o Het bezoeken van de bewoners gedurende een dagdeel per week. 

 

3.8. Pyscho-pastorale zorg 
 
Middels een pyscho-pastoraal team (PPT) van daartoe opgeleide hulpverleners uit het midden van de 
gemeente willen we als wijkgemeente tegemoetkomen aan de behoeft aan zorg op psycho-pastoraal 
terrein. Hiervoor is een deelbeleidsplan van kracht, dat als bijlage is bijgevoegd. 
 

3.9. Rouw 
 

Het is belangrijk dat in dagen van rouw de troost geboden wordt die Christus ons geven wil. Daarom 
is er voorafgaande aan de begrafenis een dienst waarin het Woord open gaat en in het lied gezongen 
wordt van Gods ontferming. In deze dienst mag het gaan om Hem die dood, zonde en duivel heeft 
overwonnen. 
 

Afspraak 

 Bij een sterfgeval in de gemeente wordt de predikant in de regel op de hoogte gesteld door de 
familie of de begrafenisondernemer. De predikant zal zo mogelijk nog dezelfde dag een bezoek 
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aan de familie brengen en de wijkouderling op de hoogte stellen. Deze wijkouderling zal 
uiteraard ook de betrokkenen bezoeken.  Aandacht voor gezins- en familieleden is op deze 
momenten immers zeer belangrijk. Ook de diaconale zorg wordt niet vergeten. 

 Op de avond van de condoleance wordt de wijkouderling bij zijn bezoek vergezeld van de 
wijkdiaken. Zij sluiten deze avond af met schriftlezing en gebed. 

 De predikant zal na de begrafenis nog enkele bezoeken brengen. Daarna neemt de wijkouderling 
de pastorale zorg over. Met name het eerste half jaar mag regelmatig bezoek niet ontbreken, 
waarbij ook diaconale aandacht niet vergeten mag worden. Afhankelijk van de situatie brengt 
dan de wijkdiaken samen de wijkouderling nog een bezoek aan de betrokkenen, om ook de 
financiële zaken aan de orde te stellen. 

 

3.10  Overschrijvingen 
 
Bij overschrijving naar een andere kerkelijke gemeente zendt de scriba aan de uitgeschreven leden 
een pastorale afscheidsbrief. Een pastorale afscheidsbrief wordt eveneens verzonden aan de leden 
die zich geheel laten uitschrijven zonder overschrijving naar een andere gemeente. 
Uit- of overschrijving vindt zo mogelijk alleen plaats nadat er persoonlijk met betrokkenen gesproken 
is door wijkouderling, predikant of pastoraal werker. 
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4. Jeugd en jongeren 
 
Kenmerkend voor het jeugdwerk is het relatiegerichte jongerenwerk. Hierin speelt persoonlijke 
aandacht en betrokkenheid van de leidinggevenden voor de bezoekers een grote rol. 
 

Binnen het jeugdwerk wordt gewerkt vanuit de volgende visie: 

We willen naast de kinderen, tieners en jongeren staan en betrokken zijn op hun leven. We dagen 
hen uit actieve christenen te zijn, die zich verbonden weten met God en met elkaar, de gemeente en 
de wereld waarin we leven. 

 
Het huidige jeugdwerk in de Hervormde Gemeente Elburg wijk West en Oostendorp kent een 
indeling in een drietal commissies die ressorteren onder de kerkenraad. Dit betreft: 

- Catechesecommissie 
- Jeugdpastoraatscommissie 
- Jeugdcommissie 

Tevens is er een jeugddiaconaatscommissie actief. 
 
Onder de jeugdcommissie ressorteren de diverse onderdelen van het jeugdwerk: -12 clubs, 
tienerclubs, meegroeigroepen 15+ en jeugdkoor. 
Meer gegevens over de diverse jeugdwerkonderdelen zijn te vinden in de Beschrijving Jeugdwerk. 
De Vakantie Bijbelweek valt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. 
 

4.1. Mandaat vanuit kerkenraad naar betrokken commissies 
 

4.1.1. Jeugdambtsdragers 
Twee ouderlingen en één diaken zijn benoemd tot jeugdambtsdrager. Deze 
jeugdambtsdragers maken een voorstel voor het jeugdbeleid. De kerkenraad stelt dit beleid 
vast. De jeugdambtsdragers houden samen met de jeugdcommissie, toezicht op de 
uitvoering van dit beleid.  

4.1.2. Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie is een commissie van bijstand. Zonder aanwezigheid van de 
jeugdambtsdragers is de jeugdcommissie niet gemandateerd door de kerkenraad en kan zij 
geen besluiten nemen. Voor wat betreft de organisatie van het jeugdwerk en activiteiten 
binnen het jeugdwerk kan de jeugdcommissie zelfstandig besluiten nemen. Deze besluiten 
worden ter kennisgeving aan de kerkenraad aangeboden. De jeugdcommissie legt 
verantwoording af aan de kerkenraad. In geval van vervulling van vacatures binnen het 
jeugdwerk moet de kerkenraad zijn fiat geven aan de kandidaat-leidinggevenden, die door de 
jeugdcommissie worden voorgedragen. 

4.1.3. Jeugdpastoraatcommissie De jeugdpastoraatcommissie is een commissie van bijstand, 
waarvan de leden worden benoemd door de kerkenraad. De jeugdambtsdragers zijn 
automatisch lid van deze commissie. De leden van deze commissie hebben 
geheimhoudingsplicht.  

4.1.4. Catechesecommissie 
Deze commissie is belast met de organisatie en de uitvoering van het godsdienstonderwijs. 
Zij doet dit binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders. Namen van kandidaten voor 
het mentorschap moeten vooraf ter goedkeuring aan de kerkenraad worden voorgelegd. 
Hierna mogen zij pas benaderd worden.  

4.1.5. Hervormde Stichting Jeugd en Jongerenwerk (HSJJ) 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het gehele jeugdwerk in wijk West en Oostendorp. 
De ‘jeugdcommissie’ valt dan ook onder de kerkenraad, zie beleidsplan. De jwa is in dienst 
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van de HSJJ en legt daar ook verantwoording aan af, die spreekt haar formeel aan. De jwa is 
zelf verantwoordelijk voor het advies dat gegeven wordt. De jwa overlegt met de 
jeugdcommissie over het werkplan van wijk West en Oostendorp, wat is 
goed/nuttig/nodig/wenselijk en daarna over “wat gaan we nu doen”. 
Kandidaten die vanuit wijk West en Oostendorp worden voorgedragen voor het 
stichtingsbestuur kunnen alleen met goedkeuring van de kerkenraad in dit bestuur 
plaatsnemen.  

 

Afspraak  

 Afsluiting winterwerk: catechese en jeugdwerk stoppen tegelijk aan het eind van het seizoen. De 
jeugdambtsdragers coördineren e.e.a. 

 

4.2. Catechisatie 
 
Vanaf de leeftijd van 12 jaar tot en met de belijdeniscatechisatie worden de jeugdigen en jongeren 
van onze wijkgemeente tijdens de winterperiode verwacht op de wekelijkse catechisatieles. Deze 
catechese is gebaseerd op Gods Woord en de Heidelbergse Catechismus en wordt noodzakelijk 
geacht vanwege het onderwijs aan en de vorming van de jongeren op het terrein van de kerk en de 
gemeente. 
Leer en leven zijn belangrijke aspecten die tot uitdrukking moeten komen in de lessen. 
 

Afspraak 

 Elk jaar voor het begin van de catechisaties worden niet alleen de catechisanten daarvoor 
persoonlijk uitgenodigd, maar worden ook tijd en plaats  van de catechese-uren van de diverse 
groepen in “Contact” gepubliceerd. 

 Bijzondere aandachtspunten voor de catechisatie zijn: 
o het daadwerkelijk bereiken van alle jongeren en de betrokkenheid van de ouders  
o de inhoud van de lessen 
o de betrokkenheid van de jongeren 

 Het verzorgen van de catechese zal geschieden door de predikant en een bevoegd catecheet, 
samen met een aantal mentoren. 

 Er wordt door de predikant met de belijdeniscatechisanten een catecheseavond belegd over de 
relatie belijdenis en viering Heilig Avondmaal. 

 Op de “aannemingsavond” zullen naast de predikant zoveel mogelijk ook de wijkouderlingen van 
de desbetreffende catechisanten aanwezig zijn. 

 Elke belijdeniscatechisant zal ruim voor de belijdeniszondag, evenals voor de eerste 
Avondmaalsviering na de belijdenisdienst, bezocht worden door de wijkouderling. 

 

4.3. Kinderoppas 
 
Tijdens de kerkdiensten op de zondagmorgen wordt er voorzien in kinderoppas. 
 

Afspraak 

 Kinderoppas gebeurt in twee groepen: een groep van 0 t/m 3 jaar en een groep vanaf groep 1 
van de basisschool tot ongeveer de leeftijd van 7 jaar.  

 In de oudste groep kunnen overeenkomstig hun leeftijd die activiteiten worden ontplooid die 
gericht zijn op Bijbelse inhoud, zoals het zingen en aanleren van eenvoudige psalmen en 
kinderliederen uit ‘Op Toonhoogte’; het voorlezen uit een van de aangeschafte kinderbijbels of 
het vertellen van een Bijbelverhaal en eventueel de verwerking hiervan. Zie voor de 
aanwezigheid van de kinderen uit deze oudste groep in doopdiensten paragraaf 2.2.2. 
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De kerkenraad heeft de jongerenpastoraatscommissie toestemming gegeven tot een pilot met een 
bijbelklas tijdens de morgendiensten, gericht op kinderen met ASS.  
 

4.4. Jeugd- en jongerenwerk 
 
Het jeugdwerk zal gedragen moeten worden door de gemeente, maar vooral ook door de ouders die 
de kinderen/jongeren kunnen en moeten stimuleren aan het jeugdwerk deel te nemen. 
Gemeenteleden moeten er van doordrongen zijn/worden dat het essentieel is dat zij hun taak en 
verantwoordelijkheid in de gemeente van Christus in deze verstaan. Dit betekent ook dat zij  met de 
hen geschonken gaven zich voor het jeugdwerk, in de breedste zin van het woord, mogen inzetten. 
 
Er is oog voor de tieners en jongeren in hun diversiteit. Telkens wordt onderzocht hoe het staat met 
de participatie van jeugd in het jeugdwerk, wanneer zichtbaar wordt dat de participatie van een 
categorie jeugd afneemt, wordt hier op ingespeeld. 
 
Onze wijk staat volop in de Gereformeerde traditie. Zowel in het jeugdwerk als in de kerkenraad 
wordt besproken wat dit concreet betekent. Binnen de kerkenraad worden dergelijke zaken 
besproken aan de hand van de speerpunten welke uitgewerkt zijn 1.1. Hierin wordt ook een 
koppeling gemaakt naar de jeugd. 

 

Afspraak 

 Om het jeugdwerk vorm te geven wordt de kerkenraad terzijde gestaan door de jeugdcommissie 
en de jeugdambtsdragers. De jeugdcommissie wordt voorgezeten door een jeugdouderling die 
ook de contacten met de kerkenraad onderhoudt. 

 Er zijn, naast de catechese, de volgende vormen van jeugdwerk: 
o 12- clubs “Timotheus”en de “Morgenster” 
o Tienerclub Seraja  
o Jeugdkoor Ichthus 
o Meegroeigroepen 15+ 
o Vakantie Bijbel Week (valt onder verantwoordelijkheid van de AK) 

 Hoofddoel van al dit werk is om kinderen/jongeren in aanraking te brengen met het Evangelie 
van onze Heere Jezus Christus. Naast Bijbelstudie, gesprek enz. mag er ook aandacht zijn voor 
ontspanning. 

 Voor de uitwerking van e.e.a. verwijzen we naar de Beschrijving Jeugdwerk. Werkpunten zijn 
beschreven in het Werkplan Jeugdwerk. 
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5. Communicatie 
 

5.1 Gemeenteavond 
 
Een gemeenteavond is in de eerste plaats bedoeld om ons als gemeente te bezinnen op de vraag wat 
het inhoudt om gemeente van Jezus Christus te zijn en hoe daar het beste gestalte aan gegeven kan 
worden. Allerlei aspecten die hiermee te maken hebben kunnen op zo’n avond aan de orde komen. 
Elke keer opnieuw zal de kerkenraad moeten aangeven welk aspect behandeld zal worden. 
Op bedoelde gemeenteavond is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad over een 
onderwerp dat niet op de agenda staat, “rondvraag”. 
 

Afspraak 

 De kerkenraad belegt ieder jaar een gemeenteavond. 

 De kerkenraad benoemt uit zijn midden een commissie die deze avond voorbereidt. 

 Vragen voor de “rondvraag” dienen een week voor de gemeenteavond schriftelijk bij de scriba 
ingediend te worden. 

 

5.2. Kerkblad “Contact” en weekbrief 
 
Vanuit het geheel van de plaatselijke Hervormde Gemeente wordt een nieuwsorgaan uitgegeven, 
aangevuld met een weekbrief op zondag. 
 

Afspraak 

 De predikanten van beide wijken verzorgen jaarlijks bij toerbeurt de eindredactie. Daarnaast 
regelen zij -ook beurtelings- dat er een meditatie in staat. 

 In het blad worden de preekbeurten en ook de bijzondere diensten voor de komende periode 
vermeld. 

 Voorafgegaan door het nieuws van de diaconie en het college van kerkrentmeesters verzorgen 
beide wijken hun eigen nieuwsmededelingen. 

 De activiteiten voor de jeugd vormen een vaste rubriek van en voor iedere wijk afzonderlijk. 

 In aansluiting op Contact wordt voor de dienst op zondagmorgen een weekbrief uitgereikt. Ook 
in de avonddiensten zijn daarvan nog exemplaren beschikbaar. 
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Bijlage 1: Convenant van Alblasserdam 

 

Beschrijving van het Beleid (Convenant op basis van beleidsplan) 

Classicale vergadering van Alblasserdam 

Uitgangspunt. 
Allerwegen wordt gesproken over breuken en scheuren, die dwars door de gemeenten heen dreigen 
te gaan lopen. Kerkenraden voelen zich verantwoordelijk voor de gehele gemeente, die krachtens 
hun ambtelijke ja-woord aan hun zorg is toevertrouwd. 
Vanwege deze verantwoordelijkheid en grote zorg willen we al het mogelijke in het werk stellen om 
in de kerkelijke verwarring van onze tijd de eenheid te bewaren in de gemeenten. 
We willen met dit voorstel de kerkelijke weg gaan, dat wil zeggen de weg van de ambtelijke 
vergaderingen van kerkenraden en classes.  
 
Convenant. 
De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort. 
Bovengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een convenant waarin gemeenten, die in de 
klassiek-gereformeerde zin hervormd zijn, zich kunnen verenigen. Aan het convenant ligt in iedere 
afzonderlijke gemeente een beleidsplan ten grondslag. In dit beleidsplan spreekt de kerkenraad 
namens de gemeente uit dat zij zich gebonden weet aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde 
Woord van God, aan de oecumenische symbolen van de Kerk en aan de gereformeerde 
belijdenisgeschriften van de Kerk, conform artikel X van de hervormde kerkorde. Hiermee geven de 
gemeenten aan dat de binding aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften voor 
hen de enige deugdelijke basis is voor hun kerk-zijn. Met Gods hulp zullen zij weerspreken en weren 
alles wat in strijd is met dit belijden. Als gemeenten, ontstaan uit de gereformeerde reformatie 
aanvaarden zij niet zondermeer de Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther en 
aanvaarden zij niet de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. 
 
Het bewaren van de eenheid. 
De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente de eenheid te 
bewaren. Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers voor het Aangezicht Gods niet te 
verantwoorden (Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als gemeenten zomaar laten meevoeren in de SOW-
kerk, zal dit – onzes inziens – onvermijdelijk leiden tot breuken en scheuren in en tussen gemeenten. 
Daarom zoeken zij als gemeenten ook elkaar vast te houden op basis van Schrift en belijdenis. Het 
convenant is daarom een verband waardoor gemeenten elkaar in de kerkelijke verwarring 
vasthouden. Het convenant wil geen kerkpolitieke factor zijn, maar wil een bundeling van gemeenten 
zijn die door de synode in de onmogelijke positie van “wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee” 
terecht zijn gekomen. Nu de Kerk besloten heeft tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het convenant 
gesloten hebben, zelf geen actie ondernemen om los te raken van het kerkverband. Deze keuze zou 
immers onherroepelijk leiden tot scheuringen binnen gemeenten. Aan de andere kant laten zij de 
synode weten dat de SOW-kerk niet kan rekenen op hun instemming met het geheel van de nieuwe 
kerkorde, zoals die op dit moment voorligt.1 

 
1. 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 censuurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht uitoefenen 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 word gedaan voor verwereldlijking. 
 
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk 
te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods. 

 
Wat betekent dit in de praktijk? 
De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de huidige basis van 
Schrift en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel de kerk waarachtig belijdende kerk zal zijn, 
levend overeenkomstig het Woord van God.  
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Bijlage 2: Deelbeleidsplan PPT 
 
Visie, doelen en taken 

1.1 Visie 

De vorming van een Psycho Pastoraal Team (PPT) vindt plaats binnen de kaders van het beleidsplan 
van onze wijkgemeente, en is gebaseerd op de daarin uiteengezette visie op gemeente-zijn, ambten, 
ambt van alle gelovigen en pastoraat: 

 “Wijkgemeente West en Oostendorp is in haar wezen ‘gemeente onder het Woord’ en heeft in die 
hoedanigheid de roeping moeder te zijn voor haar leden. Daarnaast heeft ze een taak in deze wereld. 
Bij ‘gemeente onder het Woord’ denken we aan alle aspecten van de eredienst, zoals de verkondiging 
van Gods Woord, de liturgie en de bediening van de sacramenten. In het moeder-zijn voor de leden 
komt de pastorale zorg tot uiting. Dit is een taak voor de gehele gemeente, die geroepen is tot het 
ambt van alle gelovigen. Daarnaast is er vanuit hun ambt een bijzondere taak voor predikanten, 
ouderlingen (ouderlingen – kerkrentmeester) en diakenen.” 

“De grondgedachte van het pastoraat is het van Godswege aandacht schenken aan alle leden van de 
gemeente, waarbij de boodschap van zonde en genade centraal staat. Deze herderlijke zorg in en ten 
dienste van de gemeente kan in brede en in engere zin worden ingevuld. In brede zin kan men zeggen 
dat in alle takken van gemeentearbeid sprake is van pastoraat. Dat geldt voor prediking, bediening 
van de sacramenten, catechese, evangelisatie en zending, en ook voor het diaconaat.  Pastoraat in 
engere zin betreft de zielszorg aan de enkeling of aan het gezin. Pastoraat is de persoonlijke aandacht 
vanuit de kerkvoor een ieder die door zijn of haar specifieke omstandigheden hierom vraagt of die 
volgens afspraak in bepaalde situaties altijd wordt gegeven zoals bij geboorte, huwelijk en 
overlijden.” (Citaten, overgenomen uit het beleidsplan d.d. december 2011) 

1.2 Doelen 

Pastorale zorg, verleend vanuit het Psycho Pastoraal Team, is naar haar aard pastoraat in engere zin, 
en heeft als doel: 

-tegemoet komen aan de behoefte aan pastorale zorg en begeleiding op psycho pastoraal terrein; 

-vorm geven aan de roeping tot het ambt van alle gelovigen op dit specifieke terrein. 

1.3 Taken en uitvoering 

Pastorale zorg, verleend vanuit het Psycho Pastoraal Team, wordt uitgevoerd door daartoe door de 
kerkenraad aangestelde vertrouwenspersonen die, gedreven door de liefde van Christus, een 
verlangen hebben hun naaste te dienen met de hen geschonken gaven, en die opgeleid en toegerust 
zijn voor de uitvoering van specifiek tot psycho pastorale begeleiding behorende taken. 

1.4 Positie binnen het geheel van het pastoraat 

Deze vorm van pastoraat is aanvullend op de pastorale werkzaamheden van predikant, pastoraal 
werker en wijkouderlingen; en onderscheidt zich door haar specifiek gericht zijn op psycho pastorale 
begeleiding tevens van de activiteiten van de Dames Bezoek Commissie (DBC), de Commissie Oog 
voor Elkaar (OvE)1 en de Jeugd en Jongeren Pastoraats Commissie (JPC). 

                                                
1
 vervallen. 
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2. Nadere uitwerking  doelen, taken en uitvoering  

2.1 Psycho Pastoraal Team (PPT) 

Het Psycho Pastoraal Team wordt gevormd door daartoe door de kerkenraad aangestelde Pastoraal 
Begeleiders, ook wel aan te duiden als PB-ers. Het team staat onder leiding van een door de 
kerkenraad benoemde coördinator die beschikt over de daartoe benodigde kennis en professionele 
bekwaamheid. Vooralsnog zal de coördinatiefunctie worden uitgevoerd door de pastoraal werker. 

2.2 Doelgroep 

Tot de doelgroep behoren gemeenteleden, ongeacht mate van kerkelijke meelevendheid, die een 
verzoek om hulp kenbaar maken en die op grond van hun levensomstandigheden voor deze vorm 
van pastoraat in aanmerking komen. In uitzonderingsgevallen kan, op uitdrukkelijk verzoek, vanuit 
het Psycho Pastoraal Team zorg worden verleend aan mensen die geen lid van onze wijkgemeente 
zijn maar wel een binding met onze gemeente ervaren. 

2.3 Route hulpvraag 

Hulpvragen in het kader van psycho pastorale begeleiding kunnen binnen komen via ouderlingen, 
predikant, pastoraal werker, via een naaste van de hulpvrager of rechtstreeks van de hulpvrager. Alle 
hulpvragen worden behandeld door de coördinator; inclusief beoordeling en intake. De coördinator 
brengt hulpvrager (de ‘pastorant’) en Pastoraal Begeleider met elkaar in contact; en in geval van 
afwijzing wordt de hulpvrager doorverwezen naar andere passende ondersteuning. Pastoraal 
Begeleiders mogen nooit zelf een nieuwe hulpvraag in behandeling nemen, zij dienen te allen tijde te 
verwijzen naar de coördinator. 

2.4 Inhoud van psycho pastorale begeleiding 

In de psycho pastorale begeleiding gaat het om ‘een stukje meelopen’ met iemand in moeilijke 
omstandigheden, door: 

-Luisteren, meeleven en nabij zijn in moeitevolle omstandigheden. Het zal vaak gaan om persoonlijk 
lijden en psychische verwerking; in situaties van rouw, verdriet, depressie, chronische ziekte of 
intensieve medische behandeling c.q. problematiek, op fysiek of psychisch terrein.  

Voorheen werd wel gesproken over ‘klaagvrouwen en klaagmannen’ naar Bijbels voorbeeld. Deze 
benaming illustreert de kern van psycho pastorale begeleiding. 

-De pastorant te bemoedigen vanuit de Bijbel en samen te bidden.  

-De pastorant te ondersteunen bij en stimuleren tot deelname aan activiteiten in de gemeente en/of 
op maatschappelijk gebied. 

-Zo nodig door te verwijzen naar een professionele hulpverleningsinstantie of (huis)arts.  

Voorts geldt: 

a. Wanneer de problemen zijn opgelost of (beter) hanteerbaar zijn geworden, zal de begeleiding in 
onderling overleg worden afgerond. Het streven is om na maximaal een jaar tot een afronding te 
komen.  

De begeleiding wordt halfjaarlijks geëvalueerd en is in principe tijdelijk van aard. 
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b. De vorm waarin de hulp wordt verleend kan wisselend zijn: veelal zal de pastorant thuis worden 
bezocht. Maar men kan er ook voor kiezen samen iets te ondernemen.  

2.5 Werving en selectie 

Pastoraal Begeleiders worden benoemd door de kerkenraad, op voordracht van de 
selectiecommissie. Werving en selectie van Pastoraal Begeleiders wordt door de kerkenraad 
gedelegeerd aan de coördinator van het Psycho Pastoraal Team, predikant en pastoraal werker 
(tezamen selectiecommissie genoemd). 

Zoals onder 1.3 staat vermeld, zoekt de kerkenraad voor de uitvoering van psycho pastorale 
begeleiding broeders en zusters die, gedreven door de liefde van Christus, een verlangen hebben hun 
naaste te dienen met de hun geschonken gaven, en die opgeleid en toegerust zijn voor de uitvoering 
van specifiek tot psycho pastorale begeleiding behorende taken. Concreet betekent dit dat van hen 
wordt verwacht dat zij: 

-Belijdend en meelevend lid zijn van onze wijkgemeente. 

-Zich herkennen in het hierboven omschreven verlangen. 

-Kunnen luisteren, kunnen zwijgen, contactueel ingesteld zijn en beschikken over empathisch 
vermogen.  

-Bereid zijn zich te houden aan het protocol voor privacy en geheimhouding, en aan de 
werkafspraken. 

-Bereid zijn de benodigde tijd vrij te maken, en zich te binden voor een periode van 3 jaar.  

-De cursus Psycho Pastoraal Begeleider van stichting PPT te Veenendaal (of vergelijkbaar) hebben 
gevolgd/of bereid te volgen.  

2.6 Aanstelling 

Aanstelling van Pastoraal Begeleiders geschiedt voor een periode van 3 jaar. De benoeming wordt 
schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst; daarbij wordt tevens instemming gevraagd met het 
protocol voor privacy en geheimhouding. Van Pastoraal Begeleiders wordt in dit opzicht verwacht dat 
zij de privacy van de pastorant respecteren en geheimhouden alles waarvan zij vertrouwelijk kennis 
nemen. Wel is er de ruimte om, indien nodig, en als regel in overleg met pastorant, zaken 
vertrouwelijk te bespreken en af te stemmen met de coördinator, c.q. predikant/pastoraal werker. 

Elke verlenging van een benoeming als Pastoraal Begeleider wordt schriftelijk bevestigd door of 
namens de kerkenraad. 

Zowel van de zijde van de kerkenraad als van de zijde van de Pastoraal Begeleider kan de 
samenwerking tussentijds worden beëindigd wanneer blijkt dat niet aan de (wederzijdse) 
verwachtingen wordt voldaan of bij andere dringende redenen, bijvoorbeeld persoonlijke 
omstandigheden. 

2.7 Begeleiding en toerusting van Psycho Pastoraal Team 

Begeleiding en toerusting van medewerkers behoort tot de taak van de coördinator, in 
samenwerking met predikant en pastoraal werker. Hiervoor zal jaarlijks in onderling overleg een plan 
worden opgesteld voor inhoudelijk overleg (minimaal 2 x per jaar), werkbespreking en toerusting. 
Ook zal de coördinator jaarlijks evalueren met elke PB-er afzonderlijk.  
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Voorts geldt dat Pastoraal Begeleiders zo nodig tussentijds kunnen aankloppen bij de coördinator, of 
bij de predikant of de pastoraal werker. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat coördinator, predikant en 
pastoraal werker in openheid met elkaar omgaan en dat de coördinator op de hoogte wordt gesteld 
van alles wat voor de uitoefening van zijn functie nodig is. 

3. Taken coördinator 

1. Opstellen van operationeel werkplan met o.a. taakomschrijving en werkafspraken. 

2. Werving en selectie van medewerkers. 

3. Begeleiding en toerusting van het Psycho Pastoraal Team. 

4. Nieuwe hulpvragen behandelen, inclusief intake, toekenning of afwijzing (c.q. doorverwijzing). 

5. Leiding geven aan het Psycho Pastoraal Team: eerste aanspreekpunt zijn voor PB-ers bij vragen en 
problemen, vergaderingen plannen en leiden, zorg dragen voor verslaglegging van bijeenkomsten. 

6. Administratieve zaken Psycho Pastoraal Team op orde houden. 

7. Jaarlijks voor 1 juli een operationeel jaarplan opstellen voor het volgende seizoen, waarin o.a. 
vergaderingen en toerustingbijeenkomsten staan vermeld. 

8. Jaarlijks schriftelijke verslaglegging aan de kerkenraad (via Pastoraal Overleg).  

De onder 1 t/m 3 genoemde taken zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van coördinator, 
predikant en pastoraal werker.  

4. Gemeente informeren 

De begeleiding vanuit het Psycho Pastoraal Team maakt deel uit van het geheel van pastorale zorg 
binnen onze wijkgemeente. Enerzijds is het goed om openheid te betrachten over de pastorale zorg 
die beschikbaar is, anderzijds gaat het in het pastoraat vaak om vertrouwelijke contacten met 
mensen in kwetsbare omstandigheden, waarbij openheid niet altijd gepast en gewenst is. De 
kerkenraad zal een geschikte vorm zoeken om de gemeente te informeren over bestaan en 
activiteiten van het Psycho Pastoraal Team. 

Goedgekeurd en vastgesteld door de kerkenraad op 27 juni 2013. 
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Bijlage 3: Beschrijving jeugdwerk 
 
Organogram jeugdwerk 
Het huidige jeugdwerk in de Hervormde Gemeente Elburg wijk West en Oostendorp ziet er als volgt 
uit:  

 

Afspraak: De Vakantie Bijbelweek (VBW) valt onder verantwoordelijkheid van de Algemene 
Kerkenraad. 

Werkplan 
In het Werkplan Jeugdwerk staan werkpunten beschreven voor de jeugdcommissie (en specifiek de 
jeugdwerkonderdelen die hier onder vallen), de jeugdpastoraatscommissie en de 
jeugddiaconaatscommissie.  
 

Jeugdcommissie 
De groepen die onder de Jeugdcommissie vallen zijn hieronder beschreven. De overige geledingen 
hebben eigen documenten. 

- 12 clubs 

De avonden van de -12 clubs bestaan uit een bezinnend deel en een ontspannend/creatief deel. In 
het eerste deel wordt gezongen, gebeden en geluisterd en gesproken over een verhaal uit de Bijbel. 
In het tweede deel wordt een spel gedaan of wordt er iets gemaakt (knutselen, timmeren, etc.). 

Gezamenlijk hebben de -12 clubs gedurende het seizoen de volgende activiteiten: 

- Startdag (begin seizoen) 
- Sportieve activiteit (tweede vrijdag in oktober) 
- Kerstviering (december) 
- Schaatsen (eind januari) 
- Puzzeltocht (einde seizoen). 

De -12 clubs zijn opgedeeld in de volgende groepen: 

Jongens en meisjes - groep 4/5/6: elke maandagavond van 18.30-19.45 uur in de Oosterkerk. 
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Jongens en meisjes - groep 4/5/6: elke dinsdagavond van 18.30-19.45 uur in de Oosterkerk. 

Meisjes - groep 7/8: elke woensdagavond van 18.30-19.45 uur in de Oosterkerk. 

Jongens - groep 7/8: elke vrijdagavond van 18.30-19.45 uur in de Oosterkerk. 

 

Tienerclub Seraja 

De avonden van Seraja bestaan uit een bezinnend deel en een ontspannend deel. In het eerste deel 
wordt gezongen, gebeden en onderwerpen en verhalen uit de Bijbel besproken. In het tweede deel 
wordt een spel gedaan of worden andere gezellige activiteiten ondernomen.  

Gedurende het seizoen vinden ook andere activiteiten plaats zoals schaatsen, zwemmen, 
sportactiviteit, bezoek aan de HSJJ Regionale Tieneravond, bezoek aan de HGJB-TOV avond, etc.  

Aan het einde van het seizoen is er een tienerkamp.   

Seraja is opgedeeld in de volgende groepen: 

12-13 jarigen: elke vrijdagavond van 20.00-21.30 uur in de Oosterkerk. 

14-15 jarigen: elke vrijdagavond van 20.00-21.30/21.45 uur in de Oosterkerk. 

 

Meegroeigroepen 15+ 

Aan het einde van elk seizoen wordt door de jeugdouderling met de groep die tienerclub Seraja gaat 
verlaten besproken hoe zij verder gaan als groep. Ten eerste wordt de keuze gemaakt of deze 
leeftijdsgroep een nieuwe zelfstandige groep wordt, of dat de groep zich aansluit bij de groep boven 
hen. (Voorkeur heeft het vormen van een eigen groep, groepsgrootte kan echter doen beslissen voor 
de tweede optie).  

Wordt besloten dat er een nieuwe groep start dan worden 2 leidinggevenden gezocht (bij voorkeur 
een echtpaar / mannelijke en vrouwelijke leidinggevende). In overleg met de jongeren wordt 
afgestemd op welke avond en met welke frequentie men samenkomt. Daarnaast wordt gesproken 
over de inhoud van de avonden. Voor alle groepen geldt dat de Bijbel centraal gesteld wordt voor 
een deel (minimaal de helft) van de avond; de mate waarop dit aangevuld wordt met ontspannende 
activiteiten wordt bepaald door de jongeren in overleg met de leidinggevenden en de 
jeugdouderling. Ook wordt de locatie bepaald (in de Oosterkerk of bij leidinggevenden thuis). 

Wanneer besloten wordt dat men zich aansluit bij de voorgaande groep, dan wordt gefunctioneerd 
zoals deze groep doet, met eventuele aanpassingen wanneer hier behoefte aan is. 

Alle afspraken worden gemaakt in overleg met de jeugdouderling en gerapporteerd aan de 
jeugdcommissie. 

Van de jongste naar de oudste groep functioneren in seizoen 2015/2016 de volgende groepen: 

New Creation - elke 2 weken op zaterdagavond bij leiding thuis. 

Be Present – elke 2 weken op zaterdagavond in de Oosterkerk. 

Glow in the dark – elke 3 weken op zondagavond bij leiding thuis. 

 


