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Voorwoord 
 

Beste gemeenteleden en belangstellenden, 

 

Spoor van leven – dat is de titel die we meegeven aan deze nieuwe uitgave van het beleidsplan van 

de hervormde gemeente in Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland. 

Een spoor van leven – als mensen die geloven in de schepping van hemel en aarde door de Heere 

God, die in Jezus Christus hun vertrouwen stellen als hun redder en verlosser en die in de Heilige 

Geest hun trooster en vernieuwer zien. Als mensen die vertrouwen dat Gods Woord, de Bijbel, ons 

richting duidt naar (een) nieuw Leven…  

Zó, met deze gedachten als uitgangspunt is er binnen de kerkenraad gesproken over de gewenste 

ontwikkelingen binnen/voor de christelijke gemeente in Giessen-Nieuwkerk voor de komende jaren. 

Een spoor van leven - lopend vanaf de schepping naar het heden, naar deze gemeente, naar onszelf. 

Een spoor dat we duidelijk zien ontstaan bij het verbond dat de Heere God sloot met het volk Israël, 

wel circa 3.000 jaar geleden! Aan het einde van het Bijbelboek Deuteronomium horen we Mozes in 

opdracht van de Heere God een samenvatting geven van de inhoud van dat verbond, de vernieuwing 

er van en ook van de beloften van verlossing die er aan worden verbonden. De afsluitende oproep 

(hfdstk 30:19) is dan: Kies dan het leven!  

Tijdens een kerkenraadsvergadering noemden we dit de bron, de “formatie” die aan de re-formaties 

vooraf ging. Het spoor volgend kunnen we meerdere van deze reformaties of hervormingen opsporen. 

Paulus doet bijvoorbeeld in zijn brief aan de Kolossensen ook een oproep tot hervorming. In die jaren, 

circa 25 jaar na de hemelvaart van Jezus, dreigde er terugkeer naar wetticisme en de gedachte van 

behoud door goede werken. Paulus schrijft een hartelijke brief waarin hij wijst op Jezus als (enige) 

redder en verlosser door Gods genade, en aanwijzingen geeft hoe van daaruit te leven. 

En natuurlijk kennen we de Reformatie, dit jaar 2017, in de belangstelling vanwege de publicatie, 500 

jaar geleden, door Maarten Luther van de 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg. Ook een 

moment-in-de-tijd dat achteraf bezien onderdeel van dat ‘spoor van leven’ genoemd mag worden. 

Het is vanuit de kerkenraad de wens, ons gebed, dat dit spoor van leven met deze nieuwe uitgave van 

het beleidsplan een klein stukje langer mag worden. Dat we hiermee aan Gods wil voldoen, dat 

hiermee de juiste richting gekozen wordt. We zeggen weleens “Tot Gods eer en tot opbouw van de 

gemeente”. Goed beschouwd een uitspraak waarin een heel stevige opdracht doorklinkt. Het vraagt de 

erkenning van onze totale afhankelijkheid van God, daarmee ook ons voortdurend gebed om Zijn 

leiding en ook voortdurende herijking van de voornemens en plannen om in een snel veranderende 

omgeving ‘het goede goed te doen’. 

Gaat u als lezer in dit document nu heel concrete plannen terugvinden? Inclusief verantwoordelijke 

personen en <datum gereed>? Nee, dat zeker niet. In dit document wordt ten eerste vastgesteld wat 

ons bestaansrecht, wat onze opdracht (missie) is. Ten tweede werpen we een blik op onze omgeving 

en al sprekend daarover zijn we als kerkenraad tot een aantal belangrijke aandachtsgebieden 

gekomen (visie en speerpunten). Voor de gemeente, voor de kerkenraad, ook voor onderdelen 

daarvan zoals de diaconie, jeugdraad, enzovoort. Wat op papier gekomen is, moet beschouwd worden 

als ‘richting duidend’.  Wellicht zelfs meer een werkboek dan een beleidsplan in de klassieke zin van 

het woord. 

Gods Woord wijst ons niet alleen richting voor dit leven, het geeft ons (ten diepste door Zijn 

welbehagen, wat een klassiek maar rijk woord!) ook hoop en verwachting op een nieuw leven. Een 

leven in volledige harmonie met Hem en met elkaar. Daar zien we naar uit! Intussen nemen we onze 

plaats in, midden in de lokale samenleving. Biddend, getuigend en werkend totdat Hij komt. 

In Hem verbonden, 

 

Namens de kerkenraad 

Bert Pesselse (Preses) 

Johan de Vogel (Scriba) 
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Hoofdstuk 1: Missie, Visie en Uitwerking 
 

1. Missie van de Hervormde gemeente te Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

We zijn een gemeente die leeft uit de genade van God en wil blijven in de liefde van Jezus Christus. 

We spannen ons in zodat mensen: 

Jezus Vinden 

Jezus Volgen 

Jezus Verkondigen 

We willen een gemeente zijn die zich verdiept in Gods Woord, en in de kracht van de Heilige Geest wil 

groeien in geloof, gebed, gemeenschap, getuigenis en dienstvaardigheid. Dit alles tot eer van God. 

Vinden 

Vanuit de kern, het bedienen van de verzoening, willen we als gemeente open, gastvrij en wervend 

zijn. We willen een gemeenschap zijn waar iedereen, jong en oud, zich welkom, opgenomen en 

gekend weet en waar Jezus te vinden is. 

Volgen 

Vanuit het vinden moet er verder ‘verdiept’ worden. Dit leidt tot het volgen van Jezus (discipelschap), 

waarbij er sprake is van groei in geloof, gebed, onderlinge liefde en medeverantwoordelijkheid. 

Verkondigen 

Het vinden en volgen van Jezus Christus wekt het verlangen om een levende getuige te zijn van Hem 

in deze wereld. Door levende getuige te zijn wordt Jezus verkondigd. Dit getuigen gebeurt dichtbij en 

ver weg door evangelisatie en daadwerkelijke hulp aan de naaste. Dit alles tot eer van God en met als 

doel dat ook andere mensen de drie-enige God zullen vinden, volgen en verkondigen. 

2. Kenmerken en bedoeling van de gemeente 

De gemeente is het lichaam van Christus. God is de sturende kracht achter haar bestaan doordat Hij 

uit liefde op zoek is naar zondaren.  Het is Zijn wens om zich met ons te verbinden. Hij wil tot ons 

spreken, ons dienen en redden. Wij geloven dat de gemeente één, heilig, algemeen en christelijk is en 

weten ons wereldwijd verbonden met allen die Jezus Christus liefhebben. In Handelingen 2:42 staat 

als kenmerk van de gemeente dat zij volhardt in gemeenschap, leer, gebeden en breken van het 

brood. 

A De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn.  

De eerste christenen al hadden de gewoonte om de eerste dag van de week samen te komen. Het is 

de plaats waar wij als gemeente onze gezamenlijke viering houden en waar de sacramenten, doop en 

avondmaal bediend worden. Daar hopen wij met elkaar God te ontmoeten en mogen we horen van de 

vergeving door Christus en vernieuwing van ons leven en onze gemeente. In de eredienst willen wij 

luisteren naar wat God ons als totale gemeente door Woord en Geest te zeggen heeft en ontvangen 

we, als het goed is, voedsel voor ons geloofsleven, gemeentewerk en onze alledaagse bezigheden. 

De eredienst is het kloppend hart, maar het lichaam is meer dan alleen het hart. Alles is wel 

verbonden met het hart. Kerk zijn we niet alleen op zondag. De kerk is daar waar Christus is.  

Als ‘volkskerk’ weten we eigenlijk niet echt waar de grenzen van de kerk ophouden. We staan open 

naar het hele dorp . We komen op zondag samen om de opstanding te vieren. Randkerkelijken zijn 

onderdeel van de kudde. Je bent vrij om weg te lopen maar je hoort erbij. Dat is ook de bevrijdende 

gedachte van het zijn van een ‘volkskerk’ (!). 

Verbondenheid is belangrijk. Ontmoeting met elkaar, maar vooral ontmoeting met God. Daarvoor 

gaan we naar de kerk. Een eredienst zorgt voor die binding met elkaar. 

B In de gemeente van Christus zijn we aan elkaar gegeven.  

We vormen samen het lichaam van Christus (1 Kor. 12) en maken als broeders en zusters in Christus 

deel uit van het huisgezin van God. Deze vaststelling is een bijzonder gegeven in de individualistische 

maatschappij van alledag, waarin zelfstandigheid en zelfredzaamheid hoog in het vaandel staan. 

Vanuit ons geloof in behoud door Christus zien we naar elkaar om en willen we elkaar bemoedigen en 

opbouwen, vermanen en vertroosten. Binnen de Christelijke gemeente is er een verscheidenheid aan 

gaven waarmee we God en elkaar willen dienen. Alleen samen met alle heiligen gaan we steeds meer 

zien van Gods enorme liefde in Christus. Tevens gaat de gemeente haar weg in blijvende 

verbondenheid met en voorbede voor Israël en het Joodse volk. 



 
 

C De gemeente volhardt in de gebeden, omdat we als gemeente onze weg gaan in voortdurend 

contact met en in afhankelijkheid van God.  

Bidden sticht gemeenschap met God en elkaar; ons geloofs- en gemeenteleven wordt gedragen door 

bidden zonder ophouden (1 Thes. 5:17) en vormt de vaste voorbereiding, begeleiding en 

ondersteuning. Onze gebeden kennen de breedheid van aanbidding, dankzegging, schuldbelijdenis, 

voorbeden en smeekbeden. 

D De gemeente is heilig, apart gezet voor Gods bedoelingen om pastoraal, diaconaal en missionair in 

de wereld te staan.  

Het omzien naar elkaar, de dienst aan elkaar en anderen en het getuigen van het evangelie horen bij 

het wezen van de gemeente. Daarom is bij alle gemeenteleden een zekere kennis, verbondenheid en 

betrokkenheid bij deze diensten noodzakelijk. De betreffende ambten en commissies gaan hen daarin 

voor en stimuleren hen daarin. 

E Betreffende de structuur van de gemeente en de rol van de kerkenraad:  

Uit genade ontvangt iedere gelovige één of meer geestelijke gaven (1 Kor. 12) die we tot dienst aan 

de ander en zo tot opbouw van de gemeente mogen gebruiken.  

De ambten zijn gegeven om het werk in de gemeente te coördineren en te stimuleren. Daarnaast 

geven zij als de kerkenraad leiding aan het gehele gemeenteleven en houden hierover opzicht.  

In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘diaconia’ gebruikt om het ambt aan te duiden. ‘Diaconia’ 

betekent ‘dienst’. Het ambt zelf is dus niet bedoeld om te overheersen, maar juist om te dienen met 

als doel dat alle gemeenteleden komen tot dienstbetoon (Efeze 4:12), ieder naar de gaven die hem of 

haar gegeven zijn. Het charisma (=de gaven van de heilige Geest) heeft dus het ambt nodig en 

andersom. 

3. Identiteit en karakter van de gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

- Wij willen een Bijbelgetrouwe gemeente zijn, die van harte luistert naar heel de Schrift 

- Wij belijden ons geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk1. De 

gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie, trouw zijn aan de drie formulieren van enigheid2 

en zo haar plaats innemen in de Protestantse Kerk in Nederland. 

- Bij alle verscheidenheid van geloofsbeleving die er ook in onze gemeente is, zoeken we naar de 

eenheid die er is in Christus; dit alles vanuit een diep verlangen naar groei in werfkracht van de 

gemeente in getuigenis en dienst. 

- Onze wens is het gemeenteleven op te zetten vanuit de geestelijke gaven. Dat wil zeggen dat ons 

doel is om een ieder op passende wijze in te schakelen in het gemeentewerk in het besef dat alleen zo 

het lichaam van Christus goed kan functioneren. De taak van de kerkenraad en vorming en toerusting 

is om de gemeenteleden hun gaven te laten ontdekken en ontwikkelen. 

4. Uitdagingen voor de kerk van vandaag 

Als gemeente zijn we verbonden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Om ons heen zijn er echter 

allerlei veranderingen in de samenleving en cultuur die zijn weerslag hebben op onze gemeente. Waar 

tot enkele jaren geleden mensen nog sterk gericht waren op hun eigen dorp, reist, werkt en 

communiceert men nu over de hele wereld (globalisering).  

De mediawereld en digitalisering draagt sterk bij aan een open cultuur waarbij vele opvattingen en 

principes naar voren komen. 

Men komt in aanraking met allerlei andere culturen en godsdiensten wat ook nog versterkt wordt door 

de immigratie van mensen met een andere geloofsachtergrond. Tevens heeft de kerk in Nederland te 

maken met een terugloop van het aantal leden.  

De normen en waarden die in de kerk heersen verschillen steeds meer met die van de huidige cultuur 

om ons heen. Dit alles maakt de positie van de kerk in Nederland minder vanzelfsprekend. 

                                                           
1 de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius 
2 Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels 



 
 

Daarnaast is het ‘geestelijk klimaat’ in Nederland sterk veranderd. Welvaart, de individualisering, het 

afwegen van eigen belangen, en de economisering spelen een sterke rol. De ‘relevantie’ van geloof 

wordt gezocht. 

Het wordt in Nederland steeds minder vanzelfsprekend dat mensen zich (sterk) hechten aan de kerk. 

Anderzijds zijn mensen weer op zoek naar echtheid, betrouwbaarheid en zekerheid. 

Ondanks alle (technische) ontwikkelingen en mogelijkheden is er de onzekerheid over werk, 

beheersbaarheid/veiligheid en toekomstige ontwikkelingen. 

Gelukkig mogen we als gemeente vanuit geloof, verwachting en vertrouwen de boodschap en de 

waarden van Gods Koninkrijk uitdragen. Maar ook met duidelijkheid, oprechtheid in woord en daad, in 

handel en wandel.  

Daarbij de verbinding zoekend met de mens (jong en oud) van deze tijd. Als we als christenen oprecht 

laten merken waar we voor staan zal dat zijn uitwerking hebben. 

Vorming en toerusting opdat gemeenteleden komen tot discipelschap, groei in geloof, gebed, 

onderlinge liefde en medeverantwoordelijkheid mag daarom sterke aandacht behouden. Ook om als 

kerkgemeenschap en gemeentelid wervend en getuigend te kunnen zijn in een omgeving waar het 

belijden en geloven in God gemarginaliseerd is. We mogen ons daarbij laten inspireren door het geloof 

en handelen van o.a. de apostel Paulus naar christenen en gemeenten uit die tijd. We geloven dat de 

Geest die in hen werkzaam was ook in ons wil werken. 

5. Beleidsvoornemens 

Mede vanuit vorige beleidsvoornemens komen we tot de volgende belangrijke aandachtspunten: 

a. Verdieping van het geloof van de hele gemeente. 

b. Vasthouden van de jeugd en alle leden. 

c. Versterking van de onderlinge gemeenschap 

d. Het worden van een gemeente die meer missionair is, in woord en daad. 

Deze belangrijke aandachtspunten houden we graag vast en waar mogelijk krijgt dit een aangepaste 

invulling. 

a. Verdieping van het geloof en (praktische) toerusting van de hele gemeente 

Gezien de bovengenoemde uitdagingen (4) is vorming en toerusting steeds nodig. Allereerst vanuit de 

verkondiging, het gebed en de toewijding. Maar ook om goed om te gaan met de vragen en geest van 

de tijd. 

De aandachtspunten gelden gemeentebreed en voor alle leeftijden. Zowel in opzet als in aanbod willen 

we hier zo breed mogelijk invulling aan geven. We zien dat terug in de prediking en kerkdiensten, het 

jeugdwerk, de catechese en al het V&T werk. De vele vragen, verschillende situaties, leeftijden en 

toerustingsaspecten vragen om een diversiteit van toerustingsmogelijkheden. 

Vorming en Toerusting kent eveneens verschillende niveaus. De persoonlijke vorming en toerusting 

van jong en oud. Ook voor leidinggevenden of mensen met bepaalde taken kan toerusting van 

betekenis zijn. 

De Bijbel (is) hierbij leidend. Ook in het besef en geloof dat het alles een gave van God is en 

afhankelijk van de werking en leiding van de Heilige Geest. Daarom zal het gebed steeds nodig en 

onmisbaar zijn. Het voorkomt ook een te activistische of krampachtige houding onzerzijds. Al mogen 

we elkaar oproepen tot overgave en toewijding. 

b. Vasthouden van de jeugd en alle leden. 

Voor de jeugd geldt een sterke uitdaging om hen toe te rusten en vast te houden of er bij te 

betrekken. 

De hoeveelheid indrukken, de dynamiek (en drukte) is groot. Voor jeugd en ouders staan tijd en 

beschikbaarheid voor (het leren kennen van) God en elkaar (soms-vaak) onder druk. 



 
 

Een eerlijke boodschap, goede ervaringen en belevingen, voorbeelden en identificatie en 

betrokkenheid spelen hierbij een rol. Dat vraagt wijsheid en toewijding in begeleiding en aanbod van 

predikanten, leiding en ouders. 

Ook andere (groepen) gemeenteleden willen we hierbij niet uit het oog verliezen.  

In het geheel van het gemeentewerk is het goed om daar structureel aandacht voor te hebben. 

c. Versterking van de onderlinge gemeenschap 

De kerk mag het gezin van God zijn. In de kerk gaat het om toewijding, liefde, betrokkenheid, 

eenheid.  

In Handelingen lezen we van de eendracht en het getuigenis wat daar vanuit ging. Vele mensen leven 

individualistisch, zijn soms eenzaam of hebben behoefte aan meer contact. Soms is het leven jachtig 

en druk. Er kan behoefte zijn aan steun, geloof en hulp. Er zijn veel taken vanuit de diverse 

aandachtspunten en doelstellingen. Zo mag er alle mogelijke inzet en aandacht zijn voor (het 

bevorderen van) de onderlinge gemeenschap. 

d. Het worden van een gemeente die meer missionair is, in woord en daad. 

De afstand tussen kerkmensen en buitenstaanders lijkt groter te worden. De leefwerelden nog meer 

verschillend. Steeds meer mensen hebben nauwelijks of geen kennis meer aan een Christelijke 

achtergrond of ervaring. 

Als gemeente voelen we ons geroepen om actief en breder toenadering te zoeken tot de gehele lokale 

samenleving, teneinde deze er van bewust te maken dat de kerk niet alleen een gebouw in het dorp 

is, maar dat de kerk (de christelijke gemeente) een levende gemeenschap is waar de boodschap 

verkondigd wordt die ons leven zin en inhoud geeft, ja zelfs het leven tot zijn doel laat komen. Het 

doel waar velen (allen) bewust of onbewust naar op zoek zijn! Om hen langs vele wegen te nodigen 

deel uit te gaan maken van deze gemeenschap. 

De missionaire roeping is ook het werk van de Heilige Geest. Wij kunnen er om bidden om contacten 

te krijgen en een instrument te zijn om de schat van het Koninkrijk bekend te maken en te laten zien. 

En daarbij te verlangen dat ook “buitenstaanders” worden getrokken. 

We willen een aantrekkende gemeente zijn. Vanuit (naaste)liefde en betrokkenheid hebben we goede 

contacten om zo ook te laten zien en horen wie Jezus is. En we willen voldoende laagdrempeligheid 

zijn en een open houding hebben, opdat nieuwe belangstellenden zich thuis kunnen voelen. 

Dit alles vraagt weer om toerusting en vorming. En daar willen we bewust aandacht aan geven. 

We zijn ons bewust van onze beperkingen en tekortkomingen we vragen God hiervoor om vergeving. 

Vanuit de kracht van Zijn genade proberen we met de aan ons gegeven gaven te doen wat mogelijk 

en nodig is. 

Samenvattend zijn de voornemens die we bij de aandachtspunten en speerpunten (a, b, c en d) 

hebben: 

Onze inzet en opzet is tot eer van God en tot opbouw van de gemeente; 

Onze inzet en opzet is naar vermogen en in afhankelijkheid,  

De plannen en uitvoering staan in een goede verhouding tot wat in dit hoofdstuk wordt aangegeven. 

 

Dit alles met als doel de grote werken van God te verkondigen. 

 

 

  



 
 

Hoofdstuk 2: Eredienst 
 

1. De eredienst Op de eerste dag van de week komt heel de gemeente van Christus in al haar 

verscheidenheid samen. Dit deed Jezus samen met het volk Israël al in de synagoge. Na de 

opstanding van Jezus kwam de gemeente op de eerste dag van de week samen. Zo vormen de 

zondagse erediensten een centraal punt in de gemeente. De apostelen wekken in hun brieven op om 

die onderlinge samenkomsten niet na te laten (Hebr. 10:25). Zij geven ook aanwijzingen voor deze 

samenkomsten (Kol. 3:16 en Ef. 5:18). We vinden in het Nieuwe Testament niet een vaste orde van 

dienst, maar we komen wel allerlei elementen tegen die wij in onze erediensten terugvinden. Net zoals 

in de diensten van de synagoge en de gemeente van het Nieuwe testament, wordt er gezongen, 

gebeden, gelezen uit de Bijbel, gepreekt en gaven gegeven. 

2. Vier aandachtspunten en de eredienst  

In het eerste hoofdstuk van het beleidsplan worden 4 aandachtspunten genoemd voor de toekomst: 

1. Verdieping van het geloof en (praktische) toerusting van de hele gemeente.  

2. Vasthouden van de jeugd en alle leden.  

3. Versterking van de onderlinge gemeenschap.  

4. Het worden van een gemeente die meer missionair is, in woord en daad. 

Welke rol speelt de eredienst hierbij? 

2.1. Centrale plaats prediking In de eredienst nemen de Bijbel en de preek een centrale plaats in. 

De reden hiervan is dat we geloven dat God de Vader tot ons spreekt d.m.v. de Bijbel door de werking 

van de Heilige Geest. De preek (uitleg en verkondiging van het Bijbelgedeelte) dient dus om vanuit de 

Bijbel (het Woord van God) Jezus Christus te vinden, te volgen en te verkondigen.  

De preek moet overkomen bij al de hoorders, maar er zijn grote verschillen tussen kinderen, jongeren 

en volwassenen en tussen mensen die kort of juist lang geleden tot geloof gekomen zijn. Ook is het 

intellectuele niveau en de leefwereld van de hoorders niet gelijk. In de eredienst en preek proberen 

we ons op al die groepen te richten. 

Als hervormde gemeente staan we in een lange traditie en geloven we in de preek als middel 

waardoor God werkt en ons geloof verdiept wordt (punt 1). Vandaar dat dit ook de drijvende kracht is 

voor de andere 3 aandachtspunten. Het geloof in Jezus Christus zelf is immers datgene wat ons als 

gemeente samenbindt en waarmee we de jeugd en elkaar moeten vasthouden (punt 2). We kiezen 

elkaar niet uit, maar worden aan elkaar gegeven. Wanneer we allemaal dichter naar Hem toegroeien, 

groeien we ook dichter naar elkaar toe. Zo wordt onze onderlinge gemeenschap versterkt (punt 3). 

Een relatie met de levende God zelf verandert ook je leven (je leven wordt geheiligd). Hierdoor wordt 

je missionair en zul je de ander (binnen en buiten de kerk) ook willen dienen (punt 4).  

2.2 Een levende Traditie: Met onze eredienst staan we in een lange en indrukwekkende traditie van 

vele eeuwen en generaties. Jezus zelf ging immers al naar de synagoge en de tempel. Die traditie 

willen we vasthouden en levend houden. Tegelijkertijd beseffen we dat de Nederlandse taal 

momenteel heel snel verandert, waardoor onze taal in de eredienst minder of niet meer begrepen 

wordt. Het gevaar is dat onze rijke traditie haar kracht verliest en het mensen niet dichter bij God 

brengt. Naast het vasthouden van de traditie, moeten we ons dus steeds afvragen: “Is het 

begrijpelijk?” Niet om dat we graag willen vernieuwen, maar juist om door te blijven geven wat 

belangrijk is.  

2.3 Liederen in de eredienst Dit geldt ook voor de liederen in de eredienst. Wanneer we geloven in 

de kracht van de Bijbel en we willen dat de eredienst gericht is op God, dan hebben we twee 

belangrijke criteria voor het zingen in de eredienst: Bijbelgetrouw en gericht op God. De psalmen zijn 

hierbij natuurlijk bij uitstek geschikt, omdat ze uit de Bijbel zelf komen. Voor de overige liederen moet 

gelden dat ze zingbaar zijn voor de hele gemeente. We zingen immers samen tot eer van God (dit 

verdiept ons geloof) en het samen zingen versterkt de onderlinge gemeenschap. Dit vraagt van elk 

gemeentelid, jong en oud, een houding van nederigheid naar de ander toe. Het vraagt ons om soms 

onze eigen voorkeur even opzij te zetten en ons af te vragen: Helpt het anderen om dichter bij Jezus 

te komen? 

2.4 Tenslotte; we leven in een snel veranderende tijd met veel mogelijkheden op technisch gebied. 

De moderne media bieden ook mogelijkheden om meer mensen te bereiken en zo ook een gemeente 

te worden die meer missionair is. Als gemeente willen we continue nadenken over en gebruik maken 

van de mogelijkheid om mensen via de moderne media uit te nodigen voor de diensten. We willen de 

website gebruiken om mensen te informeren over de kerk, het geloof en de activiteiten. Ook willen we 



 
 

in meerdere diensten de beeldverbinding inzetten, zodat mensen in de Rank of chronisch zieken thuis 

de dienst kunnen mee beleven.  



 
 

Hoofdstuk 3: Pastoraat 
 

Het woord pastoraat komt van het woord pastor. Dit betekent herder. In de Bijbel komen we God 

tegen als de Herder van Zijn volk Israël en noemt Jezus Christus Zich de goede Herder. De gemeente 
van Christus is kudde van de goede Herder. Omdat Jezus als de goede Herder omziet naar Zijn 
schapen is Zijn gemeente geroepen tot zorg voor elkaar. 
Pastoraat is vanuit liefde en oprechte belangstelling omzien naar elkaar binnen de gemeente van 
Jezus Christus, tot opbouw van het geloof en van de onderlinge gemeenschap. Dit omzien naar elkaar 
vindt zijn bron in Gods liefde en zorg voor ons mensen. Op die manier liggen pastoraat en diaconaat 
dicht bij elkaar. 

Voor de verschillende vormen van pastoraat in onze gemeente verwijzen wij u naar de bijlage. 
 
Missie 
Ons streven is 

 Dat gemeenteleden oog hebben voor elkaar en omzien naar elkaar. 

 Dat gemeenteleden de weg weten te vinden naar pastoraat en diaconaat voor zichzelf en voor 

andere gemeenteleden. 
 Dat het huisbezoek door de ouderlingen en de bezoekbroeders gewaardeerd en verlangd 

wordt. 
 Dat ouderlingen, predikanten en pastorale team daarin gezet worden in de gemeente waar 

pastorale hulp gewenst is. 
 Dat gemeenteleden oog hebben voor de (pastorale) nood van overige dorpsbewoners, 

hulpbieden en/of verwijzen naar de hulp die vanuit onze gemeente geboden kan worden. 

 
Visie 
In de huidige samenleving voert het individualisme sterk de boventoon. Tegelijk lijkt er een tendens 
op te komen dat jongeren hier afstand van nemen en meer collectief gericht zijn. In een dorp als 
Giessenburg is het collectieve denken ook aanwezig. Dankbaar mogen we dit constateren. Niet om 
vervolgens achterover te leunen, maar om hierdoor gesterkt ouderen en jongeren te bemoedigen om 
naar elkaar om te zien, zodat dit collectieve denken blijvend is. Dit zowel in het dorp als geheel, als in 

de gemeente in het bijzonder. 
 
Beleidsvoornemens 
Voor de komende vier jaar zijn de volgende beleidsvoornemens geformuleerd, waarbij de nadere 
uitwerking van de beleidsvoornemens ook in deze periode plaats zal vinden. 

 Steeds weer benadrukken dat heel de gemeente een pastorale taak heeft en op z’n minst 

pastorale ogen. Om dit te ontwikkelen is het wenselijk dat pastoraat jaarlijks een plaats heeft 
binnen vorming en toerusting. 

 Gemeente bewust maken om pastorale nood door te geven aan wijkouderling of wijkpredikant. 
 Blijvend werken aan gegeven dat wijkouderling de wijk en gemeenteleden de wijkouderling 

kent. 
 Gemeente duidelijk maken wat doel en betekenis is van het huisbezoek. 
 Pastorale aandacht voor gemeenteleden die dreigen af te raken en voor nieuwe kerkgangers. 

 Ieder jaar een inhoudelijke bijeenkomst houden van ouderlingen, bezoekbroeders en leden 

van het pastorale team 
 Bij rouwbegeleiding en echtscheiding het pastorale team betrekken 
 Wat betreft de jongeren is het wenselijk dat er een koppeling is tussen de predikanten (en 

ouderlingen) en het jeugdwerk. 
 
N.B. Met betrekking tot pastoraat verwijzen we ook naar drie beleidsnota’s die geschreven zijn door 

de kerkenraad: 
 Huwelijk en echtscheiding – 2004 en herzien in 2017 
 Ziekenzalving en gebedsgenezing – 2005 
 Begraven en cremeren – 2016 

 

  



 
 

Hoofdstuk 4: Catechese 
 

De intentie van de catechisatie is om vooral de kerkelijke jeugd te onderwijzen. Ook in de wijze 

waarop dit onderwijs plaatsvindt, onderscheidt de catechisatie zich van het jeugdwerk. Op de 

catechisatie is de Bijbel en de geloofsleer het uitgangspunt. Het gaat erom dat jongeren basiskennis 

krijgen van het christelijk geloof. De catechisatie richt zich dan ook op leren. Dit alles met als doel dat 

de jongeren de betekenis van het Evangelie leren begrijpen, Jezus Christus leren lief krijgen om Zijn 

liefde voor ons en na verloop van tijd het geloof belijden. 

Het onderwijs op de club zet meer in op thema’s uit het alledaagse leven van jongeren, het 

discussiëren hierover en het toepassen ervan. Daarnaast is het clubwerk gericht op ontmoeting en 

gezelligheid. Beide kerkelijke activiteiten beconcurreren elkaar dus niet, maar vullen elkaar aan. Al zal 

er altijd een overlap zijn. 

De catechisatie vindt aansluiting bij het doopformulier. Bij de doop van hun kind beloven de 

doopouders hun kind(eren) naar hun vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Het belang 

(we noemen dit ook wel: de doelstelling) van de catechisatie is om de ouders ondersteunen in de 

geloofsopvoeding zodat de (gedoopte) jongeren toe-eigenen wat zij in Christus hebben en komen tot 

de belijdenis van het geloof. Dit maakt duidelijk dat de catechese geen neutraal en vrijblijvend 

gebeuren is, maar een middel in de hand van de Heilige Geest om de jongeren te doen groeien naar 

geloofsvolwassenheid.  

Missie  

Onze missie is het streven 

 Dat jongeren kennis krijgen van de Bijbel en in het bijzonder van de betekenis van het 
Evangelie van Jezus Christus  

 Dat jongeren tot geloof komen, hun vertrouwen op Jezus Christus gaan stellen en belijdenis 
van het geloof afleggen  

 Dat jongeren tot verdieping van hun geloof komen en van hun geloof gaan getuigen  

 

Visie 

Net als in het jongerenwerk is ook bij de catechese het persoonlijk contact met de jongeren van groot 

belang. Hierom maken we al een aantal jaren gebruik van mentoren, zodat na een algemene inleiding 

er in kleine kring verder gesproken kan worden. Naast het contact dat ontstaat met de mentor, kan 

het behandelde onderwerp ook dichter bij de jongeren gebracht worden. Bij dit alles is er het bewust 

zijn dat de samenleving telkens verandert en dat er steeds naar nieuwe wegen gezocht moet worden 

om het onveranderde Evangelie van Jezus Christus door te geven aan nieuwe generaties. 

Beleidsvoornemens 

 Ouders bewust maken van het nut van de catechese als de weg naar belijdenis doen van het 
geloof. Dit onder andere door catechese-avonden voor ouders en door informatie over 
catechese via gemeenteavond of Nieuwsbrief 

 Aansluitend bij het vorige beleidsvoornemen blijven we ons actief inzetten om gemeenteleden 
aan te zetten tot het doen van belijdenis. Dit betreft niet alleen jongeren, maar ook oudere 
gemeenteleden. Dit onder andere via huisbezoek en in de prediking 

 Toerusting van de mentoren steeds ter hand nemen, zodat de jongeren goed toegerust 
worden. Deze toerusting kan plaats vinden tijdens mentorenoverleg met eventueel inbreng 
van de HGJB of anderen. 

 

 

  



 
 

Hoofdstuk 5 : Jeugdwerk 
 

1. Inleiding 

Wie met kinderen en jongeren werkt, moet scherp voor ogen houden wat er om hen heen gebeurt, in 

de kerk en in de samenleving. In de laatste jaren is onze samenleving sterk veranderd. Geloven is niet 

meer zo vanzelfsprekend als vroeger en de kerk als instituut heeft (ook voor veel kerkelijke jongeren) 

afgedaan. Het geloof in Jezus Christus is een van de vele opties voor zingeving, en de kerk (met haar 

verschillende activiteiten) is een vrijblijvende invulling voor je sociale leven. Andere sociale activiteiten 

zijn voor de jeugd minstens net zo belangrijk als de kerk. 

Onze gemeente weet zich nog steeds gezegend met heel veel jeugd in alle leeftijden. Dat stemt tot 

grote dankbaarheid en geeft tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid in het ontwikkelen en 

aansprekend houden van goed jeugdwerk. Als gemeente willen we voor hen een veilige en vertrouwde 

omgeving zijn. Binnen de gemeente hebben de ouders de primaire verantwoordelijkheid om hun 

kinderen (naar vermogen) op te (laten) voeden in het geloof. In de eerste plaats moeten zij hun 

kinderen dus stimuleren om Jezus Christus te volgen en dit houdt ook in hen stimuleren deel te 

nemen aan de kerkdiensten en de kerkelijke activiteiten, al dan niet van het jeugdwerk. 

Maar: goed jeugdwerk kan niet zonder inbedding in de gemeente. Jeugdwerk is een relatie van 

persoon tot persoon, niet van producent tot consument; net zoals het geloof een levende relatie 

tussen God en mens mag zijn. 

Binnen het jeugdwerk willen we met onze activiteiten richtingwijzers zijn naar Jezus Christus en 

jongeren uitdagen om de keuze te maken voor een leven met Jezus Christus en hen oproepen en 

helpen daarnaar te leven. Kortom, het jeugdwerk wil de kinderen, tieners en jongeren helpen en 

toerusten in de groei naar geestelijke volwassenheid. Relationeel jeugdwerk is hierin erg belangrijk. 

En omdat diepgaande relaties met kinderen en jongeren zo belangrijk zijn, is het belangrijk dat de 

hele gemeente, jong en oud, hierbij ingeschakeld wordt. Het jeugdwerk moet er vooral aan werken 

om alle jongeren te voorzien van betekenisvolle relaties met (geestelijk) volwassenen in de gemeente. 

 Naast de in het eerste hoofdstuk geformuleerde speerpunten, die gelden voor onze gemeente als 

geheel, komt er voor het jeugdwerk de uitdaging bij om de jeugd vast te houden. Dat is iets dat nu 

slechts ten dele lukt. In de afgelopen jaren is het jeugdwerk aanzienlijk gegroeid en is het bereik 

onder jongeren behoorlijk vergroot. Ook in de komende jaren zal dat zijn vruchten nog afwerpen. Dat 

is geweldig - maar ... Er is nog steeds een groot aantal jongeren dat afhaakt, of sowieso niet bij kerk 

en/of jeugdwerk betrokken is. Hierin ligt een van de grote uitdagingen voor de kerk van de toekomst. 

Het hoofdstuk jeugdwerk is opgezet rondom de genoemde speerpunten. Om een volledig beeld te 

geven van het jeugdwerk zetten we hierna de doelgroep en huidige organisatie (2) en de reguliere en 

bijzondere activiteiten (3) op een rij. We sluiten af met een aantal (beleids)voornemens (4) voor de 

komende periode en een aantal suggesties om die voornemens in de komende jaren met elkaar te 

verwezenlijken.  

2. Beleidsvoornemens 

Binnen de diverse activiteiten die genoemd zijn is er ruimte voor het verdiepen van het geloof van 

zowel de leiding als de kinderen/jeugd. Hier is reeds aandacht voor en dit moet steeds leidend 

zijn. Het missionaire kan concreet gemaakt worden door de jeugd te stimuleren om niet- of 

randkerkelijke vriend(inn)en mee te nemen. We streven ernaar om de leiding actieve aandacht te 

laten hebben voor het stimuleren van dit proces. 

Voor de komende beleidsperiode stellen we tot slot een aantal doelen met het oog op de algemene 

doelen uit het beleidsplan “vinden, volgen en verkondigen”, en de in dit hoofdstuk genoemde wens om 

de jeugd vast te houden en actief te betrekken bij God en zijn gemeente. 

 Alle kinderen en jongeren die ingeschreven staan in het ledenbestand van de kerk, worden 
minimaal één keer per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere 

activiteiten in het winterwerkseizoen. Naast de algemene uitnodiging worden jongeren met 
regelmaat geïnformeerd en uitgenodigd, bijvoorbeeld door het gebruik van sociale media. 

 We proberen de leiding te stimuleren om te zien welke jongeren dreigen af te haken of 

al zijn afgehaakt, en om door contact te houden te proberen hen toch (opnieuw) betrokken te 
laten zijn bij de gemeente. 

 We streven ernaar dat 75% van de jongeren die ingeschreven staan in het ledenbestand 
van de kerk minimaal één jeugdwerkactiviteit per week bezoekt. 

 We vinden het belangrijk dat ouders die kinderen opvoeden hierin begeleid worden. Dit 
komt onder meer terug in het V&T-werk en wordt onder verantwoording van die commissie 



 
 

opgepakt. Als jeugdraad bieden we hierin waar nodig ondersteuning en zien we erop toe dat 

minimaal eenmaal per jaar een cursus wordt gegeven voor ouders van kinderen en tieners 
met betrekking tot (geloofs)opvoeding. 

 Alle kinder- en jeugdwerkers worden in de gelegenheid gesteld jaarlijks een cursus te 
volgen die gericht is op kinder- of jeugdwerk. Om het jaar organiseren we minimaal één 
cursusavond gericht op het leidinggeven in het jeugdwerk. Hiernaast wordt minimaal één maal 
per jaar een toerustingsavond georganiseerd door de jeugdraad welke die door alle leiding 
bezocht wordt. 

 Kinderen en jongeren zijn één van de belangrijke pijlers in de gemeente. Daarom willen we 
ons voortdurend bezinnen op het kinder-/jongerenmoment in de eredienst. De 
ochtenddienst kenmerkt zich vooral doordat er veel jonge gezinnen komen. Jongeren zien we 
vooral ’s avonds naar de dienst komen. Voor beide doelgroepen zoeken we naar methoden die 

aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Het Woord van God staat 
centraal, maar bij de uitleg daarvan willen we zoeken naar eigentijdse manieren die passen 
binnen de Bijbelse kaders. 

 In het kader van ‘jongeren vasthouden’ ligt de focus sterk op het bij elkaar houden van 
groepen, en het leggen van relaties tussen leiding en jongeren (maar ook jongeren onderling). 
We moeten het individu echter niet uit het oog verliezen; daarom willen we nadenken 
over hoe we dit beter in kunnen passen in de bestaande activiteiten of daar methoden voor 
ontwikkelen. 

 De studenten uit onze gemeente worden vaak uit het oog verloren. We willen een manier 
vinden om hen op een bepaalde manier aan onze gemeente verbonden te laten blijven. Een 
kaart of regelmatig persoonlijk contact, of een speciale avond voor studenten zou hieraan 
kunnen bijdragen. 

 Het vergroten van de naamsbekendheid van Inside Out en Credo, en het bevorderen van 
de doorstroom tussen de verschillende clubs. 

 Het stimuleren van de leiding om bezig te zijn met hun eigen geloof, en om hen voldoende 
tijd te laten steken in de voorbereiding van hun activiteiten. 

 Het aanbod van activiteiten voor 17+ jeugd is beperkt. We willen proberen te stimuleren dat 

deze jongeren met elkaar aan de slag gaan met de Bijbel, om te voorkomen dat zij hun 
binding met het geloof en de gemeente verliezen. 

 Het promoten van HGJB-activiteiten en andere activiteiten waarbij jongeren met hun 
geloof en geloofsgenoten aan de slag gaan. 

 Het ontwikkelen van een vorm van mentoraat, waarbij jongeren / jongvolwassenen met een 
ouder iemand op regelmatige basis sparren over geloof, werk en maatschappij. 

 Een volwassene de naam van een jongere geven om concreet (dagelijks of in elk geval met 
grote regelmaat) voor deze jongere te bidden. 

 Het organiseren van een themadienst of jeugddienst rondom het thema ‘seksualiteit’. Een 
gezonde visie hierop is in de hedendaagse maatschappij broodnodig. 

 Samenwerking / gesprek met andere kerkelijke gemeenten in de Alblasserwaard, onder 
meer door het bezoeken van het “jeugdouderlingendiner”. 

  

Verder willen we de volgende activiteiten gaan/blijven organiseren: 

 Eénmaal per jaar zal er een jongeren-gebedsavond worden georganiseerd voor jongeren 
van 12 tot ongeveer 23 jaar. Dit zal doorgaans worden gecombineerd met de “Week van 
Gebed”. 

 We willen regelmatig een jongerenavond organiseren. Hiervoor wordt een spreker van 
buitenaf gevraagd. Doel van deze avonden is verdieping van het geloof te bewerkstelligen. 
Deze avonden willen we buiten de reguliere clubavonden invoeren en jongeren uit Giessenburg 
(en omstreken) breed uitnodigen. 

 

 

  



 
 

Hoofdstuk 6: Diaconaat 
 

1. Inleiding.  Wat is diaconaat?  

Het woord diaconaat betekent: dienst. We denken hierbij allereerst aan het handelen van Christus, die 

ons als de grote Diaken heeft gediend. Vanuit Zijn liefde is Hij de gemeente voorgegaan in de zorg 

voor de naaste. Alleen vanuit die liefde kan de diaconale gemeente gestalte krijgen. 

In navolging van Hem is iedere gelovige geroepen tot dienstbetoon. Zie beschrijving in hoofdstuk 1 

over missie, visie en uitwerking.  

In de Bijbel wordt met het woord "diaconia" alle werk in Gods koninkrijk aangeduid, maar in ons 

spraakgebruik heeft het allereerst betrekking op het aandacht hebben voor en omzien naar elkaar, in 

het betonen van barmhartigheid en gerechtigheid aan naasten in nood.  

2. Uitgangspunten 

Diaconaat is iets van de hele gemeente en niet alleen van de diaconie. Een kerkelijke gemeente is er 

niet alleen voor zichzelf.  

In de kerkorde wordt het in artikel X lid 2 als volgt beschreven: “De gemeente vervult haar diaconale 

roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat 

haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van 

God waar onrecht geschiedt.” 

Als diaconie willen we aansporen, vanuit het werk van Christus, dat het rechtdoen en de 

dienstbaarheid van Christenen en de kerk voor ieder geldt en een duidelijke plaats mag innemen. 

Hiervoor aandacht vragen en geven geldt voor alle leeftijdsgroepen. 

(Praktische) toerusting is/blijft van grote waarde in prediking, vorming en toerusting en 

praktijkervaring. Hoe kan praktische uitwerking meer gestalte krijgen? En waar is dat nodig? 

Eerst in het persoonlijk leven van iedere Christen. 

Ondersteuning en hulp geven waar dat nodig is of waar meer zorgbehoefte ontstaat. Opkomen voor 

rechtdoen waar dat nodig is. Denk o.a. aan (toenemende) kloof tussen arm en rijk of het 

vluchtelingenprobleem. 

Met aandacht voor: 

1. De (eigen) directe omgeving. Geloofsgenoten/kerkleden, buren en plaatsgenoten. 

2. Organisaties, bewegingen, hulpbehoevenden in eigen land. 

3. Organisaties, bewegingen, hulpbehoevenden in de wereld. 

Waar mogelijk is er  samenwerking met andere (plaatselijke) kerken, zorgverleners en instanties of 

organisaties met overeenkomstige doelstelling. 

3. Beleidsvoornemens 

Vanuit 1 en 2  zijn er de volgende aandachtspunten en beleidsvoornemens. 

 

a. Opzet diaconale hulpdienst. Zoals in de (aparte) folder wordt aangegeven. 

Het betreft het ingaan op hulpvragen daar waar dat nodig en gewenst is met ondersteuning van 

vrijwilligers uit de gemeente. Hierbij is aandacht voor de participatiemaatschappij in afstemming met 

de burgerlijke gemeente, het sociale team en de plaatselijke kerken. Uiteraard willen we steeds de 

(individuele) gemeenteleden stimuleren om (diaconale) aandacht te hebben voor de (directe) 

omgeving en zo nodig signalen af te geven. 

b. Jaarlijkse inzet voor informatie, toerusting betreffende diaconaat en zorg. Om 

betrokkenheid te stimuleren en inzet te ondersteunen. In het V & T aanbod wordt jaarlijks tenminste 

een diaconaal thema opgenomen. Voorbeelden: Michacursus, omgaan met dementie, 

vluchtelingenopvang. Er kan ook aandacht zijn voor organisaties die hulp en recht/gerechtigheid  

behartigen in Nederland, Europa of wereldwijd. 

c. Aandacht voor de schuldenproblematiek. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een 

cursus “Omgaan met geld” of door de inzet van schulphulpmaatjes.  

d. Aandacht voor eenzaamheid. 

Met name het langer op zichzelf blijven wonen van ouderen, het alleen wonen, een kleinere kring van 

familie of bekenden, vraagt eventueel meer attentie en aandacht voor eenzaamheid. 



 
 

e. Inzetten van gemeenteleden bij diverse hulp en steunverlening en activiteiten via leden van de 

zogenaamde Commissie van Bijstand of via incidentele oproepen. Tevens aandacht houden voor steun 

en contact met diverse vrijwilligers zoals bij HVD, vervoersregeling, bloemenregeling, welkomdienst 

e.d. 

f. Indien van toepassing samenwerken met bijvoorbeeld Vorming en Toerusting, 

zendingscommissie, evangelisatiecommissie, pastoraat om de aandacht voor gemeenteleden, 

randkerkelijken of buitenstaanders te behartigen. 

g. Ruimte maken voor gebed en bezinning tijdens de vergaderingen van de diaconie. Inventarisatie 

van gebedspunten voor dankgebed en voorbede.   

h. Aandacht voor de sociale aspecten (gerechtigheid) en/of milieu(schepping). De gemeente 

bewustmaken van de invloed van ons gedrag op gelijkheid, milieu en in bredere zin de Schepping. 

Denk aan duurzaamheidsaspecten of het samenwerken  met voedselbank, kledingbank, opvang 

vluchtelingen, repairhouse e.d.  

Hierbij kan ook een verdeling van uitvoering zijn tussen kerken en instanties. 

i. We willen ons werk voortdurend en breed binnen de kern Giessenburg en de gemeente onder de 

aandacht brengen. We gebruiken hiervoor verschillende communicatiemiddelen: de website, een 

folder, Nieuwsbrief- en Zaaierberichten, of andere sociale media.    

j. Aandacht en ontwikkeling voor het gebruik van de (nieuwe) Rank voor diaconale doeleinden. 

Ontmoeting, hulpdiensten, tegengaan van eenzaamheid, e.d.  

4. Jeugddiaconaat   

Jeugddiaconaat bestaat uit diaconaat door en voor de jeugd. Het voorziet in bewustmaking van de 

jeugd van hun diaconale opdracht: het handen en voeten geven aan je geloof. Als je bedenkt dat God 

mensen waardevol vindt (zowel jijzelf als de mensen om je heen), dan betekent het dat de mensen 

om je heen ook waardevol zijn. Als er een relatie tussen God en jou bestaat (verticaal) dan heb je ook 

een relatie met je medemens (horizontaal).  

Het doel van jeugddiaconaat is de jeugd van de gemeente te “leren” wat de meest wezenlijke zaken 

zijn waarover het in het diaconaat gaat. Je kunt het diaconaat verdelen in: 

a. diaconaat voor de jeugd. 

b. diaconaat door de jeugd.  

Het diaconaat voor de jeugd is gericht op vragen en situaties van allerlei aard. Bijvoorbeeld 

problemen als verslaving, werkeloosheid, het niet functioneren, of andere zaken waar jongeren mee te 

maken krijgen. 

Diaconaat door de jeugd betekent: we zetten de jongeren in, we betrekken hen bij projecten en 

stimuleren hen om op welke manier dan ook hun gaven en talenten in te zetten voor de ander dichtbij 

of ver weg. Wetend dat we als gemeente naar elkaar mogen omzien en dat we dit ook als Bijbelse 

opdracht mogen meenemen en uitdragen. 

Manieren hoe we het Jeugddiaconaat inzetten en vorm kunnen geven: 

 ‘Antennes’ gebruiken om problemen of zaken waar jongeren tegenaan lopen te signaleren bij de 
jongeren en vervolgens op gepaste wijze actie te ondernemen. Voorbeelden van antennes zijn 

leidinggevenden binnen de kerk, gemeenteleden, medejongeren, ouderlingen tijdens het 
huisbezoek, jeugdwerkers in de burgerlijke gemeente etc.  

 Voortdurend de aandacht geven aan de inhoudelijke kant van het Jeugddiaconaat. Dus naast 
het voeren van projecten er steeds op wijzen waarom we dat project doen en zo de 
betrokkenheid vergroten.  

 Zo goed mogelijk de (nieuwe) leidinggevenden binnen het jeugdwerk motiveren en instrueren 
hoe we bij onze jeugd diaconale bewogenheid kunnen stimuleren.  

 Het jeugddiaconaat steeds meer te verweven met het reguliere jeugdwerk, want het dient een 
'normale zaak' te zijn dat de jeugd naar elkaar en naar de medemens omziet.  

 Het oriënteren op projecten dichtbij of verder weg, waarin onze gemeente/jongeren diaconaal 
actief kunnen zijn.   

De jeugddiaken voert samen met de jeugdraad activiteiten uit om het diaconaat voor en door de 

jeugd gestalte te geven. In voorkomende gevallen waarin hulp wordt gevraagd door een jongere, zal 

deze hulpvraag net zo behandeld worden als een hulpvraag van een volwassene.  

  



 
 

Hoofdstuk 7: Vorming en Toerusting 
 

Het verlangen, van waaruit we als commissie Vorming & Toerusting onze plaats in de christelijke 

gemeente innemen: Om mensen in hun hart te laten weten hoe veel God van hen/ons houdt. Om 

hen/ons te laten weten dat God voor ons alles heeft over gehad en ons het beste heeft geschonken, 

namelijk Zijn Zoon Jezus Christus. In Hem Zijn welbehagen, Zijn verlossend werk, Zijn richtinggevende 

levenshouding. Voor ons tot behoud en tot leven! 

 

Missie 

Onze missie, de roeping is het streven naar initiatieven die er aan bijdragen: 

 dat mensen in aanraking komen met het evangelie van Jezus Christus 

 dat mensen tot geloof komen en hun vertrouwen op Jezus Christus gaan stellen 

 dat mensen tot verdieping van hun geloof komen en van hun geloof gaan getuigen 

 

Visie 

We nemen allerlei veranderingen waar in de samenleving en cultuur die zijn weerslag hebben op onze 

gemeente. De mediawereld en digitalisering draagt sterk bij aan een open cultuur waarbij vele 

opvattingen en principes naar voren komen. Men komt in aanraking met allerlei andere culturen en 

godsdiensten wat ook nog versterkt wordt door de immigratie van mensen met een andere 

geloofsachtergrond. De normen en waarden die in de kerk heersen verschillen steeds meer met die van 

de huidige cultuur om ons heen. Daarnaast is het “geestelijk klimaat” in Nederland sterk veranderd. De 

‘relevantie’ van geloof wordt gezocht. Anderzijds zijn mensen weer op zoek naar echtheid, 

betrouwbaarheid en zekerheid. Ondanks alle (technische) ontwikkelingen en mogelijkheden is er de 

onzekerheid over werk, beheersbaarheid/veiligheid en toekomstige ontwikkelingen. 

 

De kerk mag met geloof, verwachting en vertrouwen de boodschap en de waarden van Gods Koninkrijk 

uitdragen. Daarbij de verbinding zoekend met de mens (jong en oud) van deze tijd. Vorming en 

toerusting, opdat gemeenteleden komen tot discipelschap, groei in geloof, gebed, onderlinge liefde en 

medeverantwoordelijkheid mag daarom sterke aandacht behouden. Om als kerkgemeenschap en 

gemeentelid wervend en getuigend te kunnen zijn in een omgeving waar het belijden en geloven in God 

gemarginaliseerd is. Ook om goed om te gaan met de vragen en geest van de tijd. De aandachtspunten 

gelden gemeente breed en voor alle leeftijden. Zowel in opzet als in aanbod willen we hier zo breed 

mogelijk invulling aan geven. De vele vragen, verschillende situaties, leeftijden en toerustingsaspecten 

vragen om een diversiteit van toerustingsmogelijkheden. Vorming en Toerusting kent eveneens 

verschillende niveaus. De persoonlijke vorming en toerusting van jong en oud. Ook voor 

leidinggevenden of mensen met bepaalde taken kan toerusting van betekenis zijn. De Bijbel is hierbij 

leidend. Ook in het besef en geloof dat het alles een gave van God is en afhankelijk van de werking en 

leiding van de Heilige Geest.  

 

Samenvatting en bereik 

Samenvattend vanuit de voorgaande paragrafen zijn onze bedoelingen bij de ontwikkeling van 

initiatieven vanuit Vorming en Toerusting: 

o verdieping  (van de relatie met God) 
o kennis   (van God en Zijn Woord) 
o ontmoeting  (gemeente als gemeenschap) 
o dienstbetoon  (toerusting daartoe) 
o getuigenis  (missionaire gemeente) 

 

 

Vorming & Toerusting richt zich hierbij op de volle breedte in haar omgeving: 

a. leden van de hervormde gemeente Giessenburg 

b. mensen voor wie het geloof steeds minder zegt 

c. mensen voor wie het christelijk geloof nieuw is (jong gelovigen) 

d. inwoners van Giessenburg 

  



 
 

Overwegingen: 

 het principe “kleine kringen” verdere invulling mag krijgen. Gelukkig zijn er al velen ontstaan, 

van Bijbelstudie tot beheer van de Rank. We ervaren dat dit een goede ontwikkeling is. Daarom: 

waardevol om aandacht aan te schenken.  

 het belangrijk is om te streven naar een logische volgorde en verband in het Toerustingsaanbod, 

voor heel jong naar ouder, van nieuwkomer naar ingewijde, van maatschappelijk/cultuur/ethiek 

gebonden tot geestelijk.  

 er aandacht besteed mag worden aan het bereiken van mensen 

op hun specifieke golflengte. Bij hun belevingswereld aansluiten. 

De sleutel vinden waarmee hun hart geopend kan worden. 

 het belang van diversiteit in het aanbod groot is. Iemand schreef 

“de sleutel van deze tijd heeft vele vormen: Bijbelstudie, muziek, 

discussie, drama, ontmoeting, maaltijd, toneel, reizen, 

onderwijzing, activiteiten, enzovoort.  

 we ons gelukkig prijzen met veel jeugd/jongeren binnen de 

gemeente. Het is dan ook goed de verantwoording op ons te 

nemen om samen met hen de Bijbel te openen en hen breed te 

onderwijzen. Goed om vóór hen te organiseren, zeker ook om mét 

hen op te trekken en mét hen te organiseren. 

 We moeten bedenkend dat in de moderne samenleving mensen 

(jongeren zeker..) schroom kunnen hebben om binnen te lopen, om deel te nemen aan ‘fysieke 

ontmoetingen’. Zowel in de uitnodiging als in de uitvoering iets om rekening mee te houden. 

Trefwoorden: drempelvrees, laagdrempelig, toegankelijk. 

 Het karakter van veel bijeenkomsten / activiteiten gerust onderhoudend en interactief mag zijn.  

 Het begrip “Inschakeling” belangrijk is. Voor iedereen, maar denkend aan met name jongeren 

is inschakeling (ideeën, verantwoordelijkheid, taken) van belang om hen als lid van Gods gezin 

in Giessenburg te behouden, om hen te stimuleren tot geloofsverdieping. 

 

 

V&T in/en haar omgeving 

 

 

 

 

Figuur 1 - een breed scala 
aan initiatieven. Eénwording 
als doel. Eén met Hem, één 
met elkaar 

 



 
 

 

 
 
Samenwerking 
Het besef is gegroeid dat het goed is om tot een nadere samenwerking te komen tussen V&T en de 
overige geledingen, zoals bijvoorbeeld diaconie, jeugdraad, zending en evangelisatie. Het doel is om 
gezamenlijke initiatieven te ontplooien die de gemeente dienen, het missionaire bewustzijn stimuleren, 
diaconale zending te ontplooien en om mensen toe te rusten tot geloofsontwikkeling. 

 

Niet te vergeten de gemeenteleden zelf! We dienen, we zijn een gemeente die bruist van allerlei 

talenten. Goed om dat op te merken, om deze talenten de ruimte te geven. Waardevol om te streven 

naar participatie van… iedereen! 

 

Bij dit alles werken we graag samen met de overige kerkgenootschappen in Giessenburg 

 

Speerpunten / voornemens 

 Het huidige basisprogramma voortzetten, steeds evaluerend of de elementen ervan nog relevant 

zijn. Aldoor zoekend naar nieuwe mogelijkheden, passend bij de doelstelling.  

 Het behandelen van thema’s, te scharen onder het trefwoord “ethiek”, zoals: 

o Huwelijk / samenwonen 

o Begraven / cremeren 

o Levensbeëindiging (nu in het nieuws onder “de omgang met voltooid leven”) 

o Homofilie 

 Ruimte voor ontwikkeling van muziek / muzikanten 

 Schatgraven in Psalmen en Gezangen – (historische) achtergrond, motief 

 Aandacht voor geloofsopvoeding – gericht op ouders 

 De jaarlijkse cursus Reis door de Bijbel uitbouwen 

o De cursus op basisniveau behouden 

o Een niveau hoger voor de langjarige deelnemers en/of belangstellenden voor ‘een spade 

dieper’. Wellicht een cursus Theologische Vorming introduceren. Andere opties spreken 

zoals “Bijbelschool”. 

 Alpha cursus 

 Micha cursus 

 Kinderbijbels – de keuze van… 

 Boekbesprekingen, tevens dienend tot leesbevordering 

 Wandelingen (ontmoeting, gesprek - naar voorbeeld van diverse gemeenten om ons heen) 

 We spelen in op speciale gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de herdenking van 500 jaar 

Reformatie. 

 Het is onmogelijk om concreet te zijn over de gehele beleidsperiode. We staan open voor nieuwe 

inzichten en frisse initiatieven (denk hierbij aan dit jaar (2016) waarin spontaan het idee omtrent 

een vrouwen- en mannenevent is ontstaan én tot uitvoering is/wordt gebracht. 

 

Aanpak 

We willen getuigen van Gods liefde voor mensen zijn. We verlangen er naar om bij veel mensen 

belangstelling op te wekken voor de initiatieven de we ontplooien! 

 

 We ‘zaaien daarom breed’, richten ons op kerkmensen én buitenstaanders 

 We benutten hierbij zowel klassieke uitingen als nieuwe media 

 Mensen mogen zich welkom weten! 

 We hebben sterke voorkeur voor ontmoetingen tussen mensen 

 We willen ontdekken of alternatieven zoals bijvoorbeeld het opnemen van sessies en het via 

de website (vergelijk: uitzending gemist) beschikbaar maken, ook nut hebben 

 

Toetsing 

Vragen die we bij de voornemens, speerpunten en de uitvoering er van kunnen stellen: 

 Staat God, staat de Here Jezus centraal. Is onze inzet tot eer van God 

 Is onze inzet en opzet tot opbouw van de gemeente 

 Geven we ruimte aan zoekenden naar/van/in het christelijk geloof 

 Is onze inzet naar vermogen en in afhankelijkheid en gebed 

  



 
 

Hoofdstuk 8: Evangelisatie 
 

De kerkorde van de PKN (versie maart 2015) zegt hier het volgende over: “De gemeente is vanwege 

haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het 

Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus.”  

Met de missionaire opdracht wordt verwezen naar de Bijbel en wel Mattheus 28:19: “Ga dan heen, 

onderwijs al de volken, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerende alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen.” 

Als gemeente hebben we dit begrijpelijk willen verwoorden en in hoofdstuk 1 van dit document lezen 

we het volgende: Als gemeente hebben we het verlangen om mensen Jezus te laten vinden, volgen 

en verkondigen. We richten ons daarin op de eigen gemeente, de directe omgeving en de wereld 

waarin we leven. We willen dit samen doen, als gemeente, als lichaam van Christus. Samen en 

iedereen in zijn kracht. En deze eenheid zoeken we in Jezus Christus. 

Gelukkig mogen we als gemeente vanuit geloof, verwachting en vertrouwen de boodschap en de 

waarden van Gods Koninkrijk uitdragen. Maar ook met duidelijkheid, oprechtheid in woord en daad, in 

handel en wandel. Daarbij de verbinding zoekend met de mens (jong en oud) van deze tijd. Als we als 

christenen oprecht laten merken waar we voor staan zal dat zijn uitwerking hebben. 

Belangrijke aandachtspunten: 

a. Verdieping van het geloof van de hele gemeente. 

b. Vasthouden van de jeugd en alle leden. 

c. Versterking van de onderlinge gemeenschap 

d. Het worden van een gemeente die meer missionair is, in woord en daad. 

Waar de aandachtspunten sterk met elkaar verbonden zijn willen we van uit Evangelisatie met name 

kijken naar het laatste punt: het worden van een gemeente die meer missionair is, in woord en daad. 

De afstand tussen kerkmensen en buitenstaanders lijkt groter te worden. De leefwerelden nog meer 

verschillend. Steeds meer mensen hebben nauwelijks of geen kennis meer aan een Christelijke 

achtergrond of ervaring. Als gemeente voelen we ons geroepen om actief en breder toenadering te 

zoeken tot de gehele lokale samenleving, teneinde deze er van bewust te maken dat de kerk niet 

alleen een gebouw in het dorp is, maar dat de kerk (de christelijke gemeente) een levende 

gemeenschap is waar de boodschap verkondigd wordt die ons leven zin en inhoud geeft, ja zelfs het 

leven tot zijn doel laat komen. Het doel waar velen (allen) bewust of onbewust naar op zoek zijn! Om 

hen langs vele wegen te nodigen deel uit te gaan maken van deze gemeenschap. De missionaire 

roeping is ook het werk van de Heilige Geest. Wij kunnen er om bidden om contacten te krijgen en 

een instrument te zijn om de schat van het Koninkrijk bekend te maken en te laten zien. En daarbij te 

verlangen dat ook “buitenstaanders” worden getrokken. We willen een aantrekkende gemeente zijn. 

Vanuit (naaste)liefde en betrokkenheid hebben we goede contacten om zo ook te laten zien en horen 

wie Jezus is. En we willen voldoende laagdrempelig zijn en een open houding hebben, opdat nieuwe 

belangstellenden zich thuis kunnen voelen. Dit alles vraagt weer om toerusting en vorming. En daar 

willen we bewust aandacht aan geven. We zijn ons bewust van onze beperkingen en tekortkomingen 

we vragen God hiervoor om vergeving. Vanuit de kracht van Zijn genade proberen we met de aan ons 

gegeven gaven te doen wat mogelijk en nodig is. 

Evangelisatie richt zich op: 
a. leden van de hervormde gemeente Giessenburg.  
We noemen hierbij ook de leden van de gereformeerde kerk en van de hervormde gemeente in 
Giessen-Oudkerk en de leden van de Rafaël gemeenschap in Giessenburg waar we waar mogelijk mee 
samen werken en samen optrekken vanuit de verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle 
plaatsen. 

b. mensen voor wie het geloof steeds minder zegt 

c. mensen voor wie het christelijk geloof nieuw is of nog onbekend  

c. inwoners van Giessenburg 

d. Wie op je weg komt 
 

De organisatie: 

Voor het behartigen van de aandacht voor evangelisatie van en in de gemeente (missionair gemeente 

zijn) is er vanaf 1977 een evangelisatiecommissie in het leven geroepen, als een commissie van 

bijstand van de kerkenraad.  



 
 

Evangelisatie is geen activiteit die je uitbesteed. In het verleden is er veel gesproken over “Breder 

Zaaien” in de betekenis van meer variëteit om meer mensen te bereiken. Dit kan op verschillende 

manieren bereikt worden.  

 

 

 

 

Vanuit de gemeente is er een evangelisatie commissie die activiteiten coördineert en met elkaar 

nadenkt over de invulling van evangelisatie. Het is niet zo dat zij evangelisatie namens de gemeente 

voor hun rekening nemen. Evangelisatie gebeurt in de dagelijkse wandel, in contact met collega’s, 

buren en vrienden. Breder zaaien betekent dan ook niet vanuit de commissie meer organiseren, maar 

vanuit de commissie meer gemeenteleden ondersteunen om vorm te geven aan evangelisatie, 

dagelijks, in het dagelijks leven.  

Speerpunten en voornemens voor de gemeente: 

1) Een gemeente zijn die vrijmoedig is in het delen van Jezus. 

 Een uitwerking hiervan zou zijn om startend in 2017 als gemeente samen te werken met de 

IZB en hun programma ‘passie voor missie’. http://www.izb.nl/izb-focus  

2) Een gemeente met geduld en passie voor de unieke mens. 

 Een uitwerking hiervan zou zijn om vanaf het seizoen 2017 samen met Vorming en Toerusting 

thema avonden of  activiteiten voor het hele dorp te organiseren zonder direct te preken. 

Gericht op relatie en het overbrengen van waarden. We kijken naar ieder mens persoonlijk en 

hebben geduld, lopen met mensen mee. 

3) Een gemeente die Jezus aanbiedt aan iedereen.  

 Een uitwerking hiervan zou zijn om met regelmaat (bijvoorbeeld 6 keer per jaar) een open 

bijeenkomst te organiseren en bijeenkomst voor “zoekers” zoals bijvoorbeeld B-Loft in 

Hardinxveld of een Alpha Cursus. Waar mogelijk in samenwerking met V&T en de jeugdraad 

en de kerken van Giessenburg. Hier willen we in het seizoen 2017/2018 mee starten. 

4) Een gemeente die verbindt. 

 We streven ernaar om verbinding te zoeken met elkaar als gemeente door mentoraat. Karl 

Martin zeg hier het volgende over: Zorg dat je zit aan de voeten van iemand van wie je leert, 

die je als voorbeeld ziet. Zorg daarnaast dat je kijkt in de ogen van iemand waarmee je je 

leven kunt delen, gelijkwaardig als vriend. En als laatste geef jezelf aan een ander, laat een 

ander aan jouw voeten zitten. Dit alles vanuit Liefde voor Jezus en Hem als voorbeeld. Voor de 

volgende periode willen we samen met de jeugdraad een tiental eerste koppels opzetten en 

evalueren. 

5) Een gemeente die open staat om te leren en ruimte biedt om te leren. Leren-oefenen-in 

praktijk brengen!  

OF… 

http://www.izb.nl/izb-focus


 
 

 Een uitwerking zou kunnen zijn om samen met de zending commissie evangelisten te vragen 

om te getuigen als voorbeeld voor de gemeente. Daarnaast de gemeente een oefenplaats te 

laten zijn door elkaar aan te spreken tijdens de koffie of bij bijeenkomsten te praten over 

elkaars geloofsleven en zo te oefenen, te leren om te kunnen toepassen in de tijd erna.  

Toetsing: 

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven willen we onszelf bij al onze inzet de volgende vragen stellen: 

Is onze inzet en opzet tot eer van God en tot opbouw van de gemeente?; 

Is onze inzet en opzet naar vermogen en in afhankelijkheid? 

 

 

  



 
 

Hoofdstuk 9: Zendingscommissie 
 

Doelstelling 

Wij zijn als gemeente geroepen om het goede nieuws te verspreiden dat Jezus Christus voor onze 

zonden stierf en naar de Schriften uit de doden opstond. Hij heerst nu als de Koning en biedt de 

vergeving van de zonden en de bevrijdende gave van de Heilige Geest aan iedereen die zich bekeert 

en gelooft.  De zendingscommissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar 

missionaire opdracht en het stimuleren door ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk 

onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen.  Concreet betekent 

dit dat we: 

 De gemeente betrekken en activeren bij haar roeping om getuigen te zijn; 

 Gemeenteleden die overwegen zendingsarbeid te gaan doen, hierin ondersteunen; 

 De zendingsarbeid die plaatsvindt via de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse 
kerk in Nederland, actief ondersteunen. 

 

Beleidsvoornemens 

a. Stimuleren en ondersteunen van diaconale zendingsarbeid. 

b. Jaarlijks uitnodigen van een zendingspredikant via de GZB voor een eredienst waarin de 
zending centraal staat. 

c. Onder de aandacht brengen van de jaarlijkse GZB-dag en Open Doorsdag. 

d. Meer aandacht voor het gebed, zowel binnen de commissie als richting de gemeente. 
Bijvoorbeeld door het meenemen van gebedspunten naar de vergadering en gebedspunten in 
de nieuwsbrief te laten plaatsen. 

e. Betrekken van jeugd bij het zendingswerk door informatie op de clubs, informatie via de 
zendingswerker enz. 

 

  



 
 

Hoofdstuk 10: Beheer 
 

Missie 

Het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg en verantwoordelijkheid dat het werk in Gods 
gemeente, specifiek in het dorp Giessenburg, tot in lengte van jaren voortgang mag vinden. Daarbij 
weten we ons afhankelijk van de zegen van God en zijn genade om voldoende mensen bereid te 
vinden om hieraan mee te werken en financieel bij te dragen.  
 
Visie 
Tot het moment van vernieuwing van dit hoofdstuk van het beleidsplan was de voornaamste 

doelstelling van het College van Kerkrentmeesters het scheppen van voldoende materiële en financiële 
voorwaarden / middelen om de Erediensten en alle andere daarmee samenhangende activiteiten 
ongestoord doorgang te laten vinden. De belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters die 
we daaraan ontlenen is het zorg dragen voor een efficiënt en effectief beheer van kerkelijke gelden, 
roerende en onroerende goederen en het afleggen van verantwoording aan Gemeente, Kerkenraad en 

PKN. 

 
Dit blijft ook het hoofddoel van de kerkrentmeesters.  
 
Als college gaan we de komende beleidsperiode benutten om vanuit de bekende patronen invulling te 
geven aan een meer omvattende facilitaire rol binnen de plaatselijke hervormde gemeente. Dit in 
verband met een veranderende samenleving waarin de kerk niet meer vanzelfsprekend deel uitmaakt 
van de belevingswereld van de inwoners van ons dorp. 

 
De belangrijkste beleidsvoornemens zijn hierbij: 
 

 Met betrekking tot fondswerving (waarbij het in principe gaat om “offergaven”) nemen we een 
actieve houding aan. We zullen onderzoeken welke nieuwe paden we dienen te bewandelen 
om de hoofddoelstelling van de kerkrentmeesters te bevorderen. 

 

 We onderstrepen het belang van goede communicatie met gemeenteleden en ook richting de 
mensen die (nog) geen deel uitmaken van de gemeente. We zien het als een (nieuwe) 
verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters om hierin samen met andere geledingen een 
actieve rol te vervullen. Zoekend naar middelen en wegen om mensen op hun ‘frequentie’ te 
bereiken. 

 

 We zien inderdaad dat de vanzelfsprekendheid om van jongs af aan op te groeien in de 
kerkelijke gemeente verdwenen is. We spannen ons daarom in om jongeren actief te 
benaderen en te betrekken bij het werk van de kerkrentmeesters.  
Hierin zoeken we de samenwerking / het overleg met de jeugdouderlingen. 
 

 In 2016 is De Rank in gebruik genomen. Hierdoor is er veel meer ruimte beschikbaar voor alle 
activiteiten die door de kerk georganiseerd worden. We willen dit nieuwe gebouw ook 

openstellen voor mensen buiten de kerk. Bijvoorbeeld door middel van de ‘familiekamer’.    

We willen medewerking verlenen aan activiteiten waarmee het gebouw breder in de 
samenleving van Giessenburg geïntegreerd kan worden. Hiermee zou de stap naar de kerk 
verkleind kunnen worden. Meerdere doelen zijn hierin te verenigen: bevorderen van de 
leefbaarheid in Giessenburg, het welzijn van de inwoners en als uitvloeisel daarvan ook 
inkomsten voor de kerkelijke gemeente. 

 

Vanuit de beleidsvoornemens zijn onderstaande speerpunten en acties te benoemen:  
 

 De ‘Bijdrage Verhoger’ (kerkelijke bijdrage in de vorm van een lijfrente) blijvend inzetten 
omdat steeds is gebleken dat het een effectief middel is om een constante geldstroom te 
generen.  

 Onderzoeken hoe de online verkoop van collectebonnen het beste georganiseerd kan worden 
en of de bestaande wijze van verkoop in stand gehouden of aangepast moet worden.  

 Zoeken naar nieuwe wegen om het begrip “collecteren” in te vullen. Hierbij jonge mensen 
betrekken om samen met hen tot nieuwe manieren te komen die aansluiten bij hun 

verwachtingen en handelswijzen (denk aan digitale betaalmogelijkheden en apps) 
 Onderzoeken hoe we na het afschaffen van de acceptgiro (vanaf 2019) de mensen kunnen 

blijven aansporen om regelmatig een gift over te maken. 
 Nieuwe media, zoals de website en de nieuwsbrief, verder ontwikkelen en onderhouden. 

Bestaande kanalen evalueren, nieuwe kanalen onderzoeken. Het streven hierbij is om een 
voortdurend vernieuwend stelsel aan communicatiemiddelen in te zetten, passend bij de tijd 
en onze doelstellingen. 



 
 

 Subsidiemogelijkheden zoveel mogelijk benutten. Zowel voor het onderhoud van het 

kerkgebouw als voor inrichting van de Rank.  

 Verdergaande koppeling tussen internetbankieren en online-boekhouden.  

 De mogelijkheden van  KerkWebRadio optimaal benutten. Daarnaast onderzoeken en 
bespreken in kerkenraadsverband hoe KerkWebTV verder uitgewerkt kan gaan worden. 

 De mogelijkheid bieden om de grote zaal van de Rank elke zondagochtend open te stellen 

voor het meemaken van de eredienst. 
 De mogelijkheden van de exploitatie van de nieuwe Rank onderzoeken/benutten. 
 De 2-jaarlijkse rommelmarkt voortaan op eigen erf houden. 
 Onderzoeken hoe het ledenbestand van de kerk actueel kan blijven, met name als de 

koppeling tussen GBA en Sila vervalt. 
  



 
 

Hoofdstuk 11: Contact met andere kerken 
 

1. Inleiding 

De Hervormde gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland  zoekt te blijven in de liefde van 

Jezus Christus en wil dat ook uiten in het zoeken naar eenheid met de andere geloofsgemeenschappen 

in onze plaatselijke gemeente. 

In de missie van het Vinden, Volgen en Verkondigen van Jezus willen we dit ook gestalte geven in de 
interkerkelijke samenwerking, gebaseerd op de basis van Schrift en belijdenis.  
 
2. Beleidsvoornemens 
Het verdiepen van de contacten met de andere geloofsgemeenschappen in de gemeente en het 
geloofsgesprek met elkaar te mogen en kunnen voeren. In dit alles oog te hebben voor een ieders 
eigen identiteit en van daaruit de contacten te continueren. In gezamenlijkheid verdere activiteiten te 

ontwikkelen en waar mogelijk bestaande activiteiten verder uit te bouwen. 

Vooralsnog geen stappen ondernemen om te komen tot één Protestantse Gemeente in Giessenburg.  

  



 
 

Bijlagen bij beleidshoofdstukken 
 

A. Behorende bij hoofdstuk 2: Eredienst 
De kerkdienst 

In onze gemeente worden twee erediensten per zondag gehouden. Daarnaast is er een kerkdienst op 

Oud-en Nieuwjaarsdag, op Bid- en Dankdag, Hemelvaartsdag en Eerste Kerstdag. Op de tweede 

feestdagen rond Pasen, Pinksteren en Kerst zijn er geen samenkomsten van de gemeente. Tenslotte 

vinden er ook trouw- en rouwdiensten in de kerk plaats. 

De eredienst verloopt doorgaans via een vaste orde van dienst, waarbij de Woordverkondiging 

centraal staat. De diensten worden geleid door bevoegde mannelijke voorgangers. Veelal wordt 

gebruik gemaakt van de liturgische formulieren uit Gereformeerde traditie. 

Het kerkelijk jaar geeft meestal de inhoud van de prediking aan. De avonddiensten hebben 

overwegend een lerend karakter, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de drie formulieren van 

enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels). In de 

keuze van de stof voor de verkondiging wordt rekening gehouden met vragen van gemeenteleden 

vanuit catechese en pastoraat. Zo willen we een wisselwerking stimuleren tussen de zondag en de 

andere dagen van de week, tussen leer en leven. 

Er zijn een aantal erediensten per jaar, waarin de invulling en vormgeving een ander karakter hebben. 

Dit betreft de erediensten zoals tijdens de christelijke feesten (Kerst, Pasen, Hemelvaart en 

Pinksteren), de dienst waarin ambtsdragers bevestigd worden, de dienst waarin Openbare Belijdenis 

van het geloof wordt afgelegd, de dienst van opening en sluiting winterwerk), de dienst waarin de 

kinderen van de oudste groep van de zondagsschool afscheid nemen, de kerk- school en gezinsdienst, 

jeugddiensten en nog enkele diensten waarin muzikale medewerking wordt verleend. In de genoemde 

diensten zingen we ook andere geestelijke liederen en kunnen anderen een actieve taak in lezingen, 

gebeden en collecteren hebben. 

Doop 

De Heilige Doop wordt ongeveer 11 keer per jaar bediend, in principe op de eerste zondag van de 

maand. Meestal is er geen doopdienst in augustus. Bij de bediening van de Heilige Doop van kinderen 

kunnen de doopvragen alleen beantwoord worden door de ouders of verzorgers welke belijdend lid, 

dooplid of gedoopt gastlid zijn. Jaarlijks kan belijdenis van het geloof worden afgelegd in het midden 

van de gemeente, na voorafgaande belijdeniscatechese. Deze dienst vindt plaats op Palmzondag (de 

zondag voor Pasen). 

Avondmaal 

Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd, waaronder op Goede Vrijdag. Na afloop van de 

vieringen in de kerk wordt er aansluitend in Bredero’s hof avondmaal gevierd. Voor gemeenteleden die 

vanwege ziekte, handicap of ouderdom niet in staat zijn om naar de kerk of Bredero’s hof te komen, is 

er de mogelijkheid om het Avondmaal aan huis te vieren. Tot het Avondmaal worden toegelaten en 

genodigd degenen die in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof hebben afgelegd, dan 

wel als gast aanwezig zijn en belijdend lidmaat zijn van de christelijke gemeente elders. Op de zondag 

vóór de avondmaalszondag staat één van de diensten in het teken van de voorbereiding op de viering 

van het Heilig Avondmaal, waarin de gemeente wordt opgewekt tot verootmoediging en vertrouwen. 

In de avonddienst op de avondmaalszondag is er de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Tevens 

worden de gemeenteleden die niet in staat zijn de morgendienst bij te wonen, in de gelegenheid 

gesteld om in de avonddienst het Avondmaal te vieren. In de week van voorbereiding wordt er (in de 

regel op maandagavond) censura morum gehouden. Hierbij wordt aan de gemeente gelegenheid 

gegeven om eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen leer en leven van belijdende leden. 

Kinderen in de eredienst 

Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat kinderen zich betrokken weten bij de eredienst. Om dit te 

bevorderen vragen we de predikanten om een extra inspanning, zoveel als mogelijk, om de kinderen 

duidelijk te maken waar het in de preek over gaat. Het gaat dan om een eenvoudig –op kinderen 

toegepast - verhaal. Tevens is er voor de jongste kinderen iedere dienst een “kerkboekje” beschikbaar 

waarin zij, naar aanleiding van de dienst, één en ander kunnen opschrijven en verwerken. Wellicht 

kunnen de predikanten zo nu en dan de kinderen hierin ook stimuleren/aanmoedigen. Bij de 

avondmaalsvieringen is er, na de eerste tafel, gelegenheid voor de jongste kinderen om naar de Rank 

te gaan voor verdere uitleg en eigen verwerking. 

  



 
 

B. Behorende bij hoofdstuk 3: Pastoraat 
 

Onderling pastoraat 

Met betrekking tot het pastoraat is ons beleid dat pastoraat iets is van de hele gemeente. We zijn aan 

elkaar verbonden als leden van één lichaam en als één lid lijdt, lijdt het heel lichaam. Daarom is de 

onderlinge zorg van groot belang. Zeker in een tijd, waarin de gedachte ‘ieder voor zich’ sterk 

aanwezig is. Dit omzien naar elkaar heeft naast een pastorale ook een diaconale component. Over de 

laatste is elders te lezen. 

Dit onderlinge pastoraat gebeurt op persoonlijk initiatief van gemeenteleden zonder dat daar een 

bepaalde vaste structuur of vorm voor is. Tegelijk zijn vooral binnen het kring- en verenigingswerk 

goede mogelijkheden hiervoor. Daarom wil de kerkenraad een actief beleid voeren, om zo veel 

mogelijk gemeenteleden te laten deelnemen aan kringwerk, om zodoende ook het onderlinge 

pastoraat te bevorderen.  

Bij dit onderlinge pastoraat denken we aan het omzien naar elkaar bij ziekte, rouw, echtscheiding of 

werkloosheid. Maar ook zij die eenzaamheid kennen mogen niet uit beeld raken. Hierbij betreft het 

omzien niet alleen bovenstaande situaties. Het heeft ook betrekking op het om zien naar nieuwe 

mensen in de kerk of bij kerkelijke activiteiten en op het omzien naar gemeenteleden die de gang 

naar de avondmaalstafel niet kunnen maken of dreigen af te haken. Naast dit onderlinge pastoraat op 

eigen initiatief zijn er gemeenteleden die aangestuurd door de kerk ouderen bezoeken of nieuwe 

ingekomenen.  

Bijzonder pastoraat 

Naast het onderling pastoraat door allen is er het bijzondere of ambtelijk pastoraat, dat verricht wordt 

door predikanten, ouderlingen, bezoekbroeders en leden van het pastorale team. Zij staan in een 

bijzonder ambt of bediening. De herderlijke zorg omvat het omzien naar en het opzicht hebben over 

de leden van de gemeente. Een belangrijke taak van de ambtsdragers (predikanten en ouderlingen) is 

de gemeente bewust te maken van de roeping tot onderling pastoraat en met het oog daarop voor de 

nodige toerusting zorg te dragen. Daarnaast hebben zij als taak het speciale pastoraat rond allerlei 

zaken als: doop en avondmaal, huwelijk en gezin, ziekte en overlijden en andere crisissituaties. 

Daarbij dient te worden gewerkt via een werkverdeling, een goede structuur en regelmatige 

werkbesprekingen. Het pastoraat staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

Predikanten 

De beide predikanten hebben de verantwoordelijkheid voor het pastoraat in hun eigen wijk. Wijk Oost 

(wijk 1) wordt gevormd door het gebied dat zicht ten oosten van de Vliet, Giessenlaan en de Kerkweg 

bevindt. Wijk West (wijk 2) betreft het gedeelte van de gemeente dat ten westen van de Vliet en de 

Kerkweg ligt. Ook m.b.t. geperforeerde gemeenteleden geldt deze scheidslijn tussen Oost en West. 

Ook Bredero's Hof behoort bij wijk West met uitzondering van de woningen aan de van 

Hardenbroekstraat. 

De predikanten dragen zorg voor het ziekenpastoraat, het pastoraat rond verlies en rouw, het 

huwelijkspastoraat, dooppastoraat, pastoraat in crisissituaties en ouderenpastoraat. Uiteraard vinden 

deze vormen van pastoraat plaats in nauw overleg met de wijkouderlingen. Ook bezoeken de 

predikanten de gemeenteleden die in bejaarden- en verpleeghuizen verblijven buiten Giessenburg 

minimaal één keer per jaar. Bij voorkeur in de eerste helft van het jaar. De ouderling voor het 

ouderenwerk bezoekt hen dan in de tweede helft van het jaar. 

Ouderlingen 

In principe wordt elk gezin 1 keer per 2 jaar bezocht. Elke wijkouderling heeft een eigen wijk, waarin 

hij met een bezoekbroeder huisbezoek doet en pastoraat verricht in bijzondere situaties. Met een 

aantal geperforeerde- en gastleden uit aangrenzende gemeenten is pastoraal contact. 

De doelstelling van het huisbezoek is in de eerste plaats het contact hebben met alle gemeenteleden 

om op de hoogte te zijn van wat er leeft bij de gemeenteleden met betrekking tot God, geloof en kerk. 

Hierbij gaat het om belangstelling, contact, meeleven met de gemeenteleden als mensen en als 

gelovigen, hen steunen, bemoedigen en vermanen, hen begeleiden in hun leven met God en hun 

staan in de gemeente. 

Drie keer per jaar wordt er een consistorievergadering belegd waar de wijkouderlingen, de 

bezoekbroeders en de wijkpredikanten in gesprek zijn over het pastoraat en waarin toerusting plaats 

vindt. Daarnaast functioneren de zogenaamde wijkteams die bestaan uit: de wijkouderling, de 

bezoekbroeder, de HVD-dames en een diaken. Eenmaal per jaar, in het najaar, komen alle teams 

bijeen om het functioneren van het afgelopen jaar te evalueren. 

 



 
 

Pastoraal team 

Het Pastoraal Team telt momenteel zes teamleden (m/v). Het team ondersteunt in nauw overleg met 

de wijkpredikanten gemeenteleden die een moeilijke periode doormaken. Pastoraal Teamleden zijn 

voor deze begeleiding toegerust middels een twee jaar durende cursus Psycho Pastorale 

Hulpverlening. Zij hebben tevens een belofte van geheimhouding afgelegd zodat de vertrouwelijkheid 

is gewaarborgd. Begeleiding van het team vindt plaats door de predikanten en een psycho-sociaal 

deskundige. 

Pastoraat aan verschillende doelgroepen 

Ouderen boven de 80 jaar worden bezocht door de predikant. Gemeenteleden tussen de 75 en 79 jaar 

worden bezocht door de wijkouderling en/of ouderling voor het ouderenwerk. De zieken in het 

ziekenhuis worden bezocht door de predikanten. Na thuiskomst uit het ziekenhuis worden zij bezocht 

door de wijkouderling. Chronische zieken ontvangen regelmatig bezoek van de wijkpredikanten. Bij 

ziekte thuis geschiedt pastoraat in onderling overleg tussen wijkouderling en wijkpredikant. De 

predikant gaat met de wijkouderling op doopbezoek.  

Wanneer bericht van een huwelijksjubileum gegeven wordt, gaan predikant en/of wijkouderling op 

bezoek.  

Het pastoraat bij overlijden gaat in onderling overleg tussen de wijkpredikant en de wijkouderling en 

mogelijk een lid van het pastorale team. 

Crisispastoraat 

Naast pastorale zorg aan gemeenteleden rondom overlijden zijn er andere knelsituaties denkbaar 

waarbij pastorale zorg noodzakelijk is van de ouderling, de predikant en/of pastorale team. Onder dit 

crisispastoraat verstaan we de pastorale zorg aan gemeenteleden bij: ongevallen, echtscheiding, 

incest, allerlei vormen van verslaving, conflictsituaties, psychiatrische patiënten en hun familie, 

mensen zonder werk. 

 

C. Behorende bij hoofdstuk 4: Catechese 
 

De jongeren van de brugklas komen wekelijks samen in één aparte catechisatiegroep.  

De jongeren tussen 13-18 jaar krijgen mentorcatechese. Bij deze vorm van catechese maakt een 

grote groep jongeren eerst met elkaar een centraal gedeelte mee waarbij een inleiding op het thema 

wordt gegeven volgens de klassieke manier van lesgeven. Daarna gaan de jongeren uiteen onder 

leiding van een mentor in groepjes van maximaal 8 jongeren die ongeveer dezelfde leeftijd hebben 

om op hun eigen leerniveau door te spreken over het behandelde thema. De gebruikte methode is 

Follow me Next waarbij de basisthema’s van het christelijke geloof besproken worden. 

De belijdeniscatechese wordt jaarlijks aangeboden en gegeven door één van beide predikanten. 

Ouderen die belijdenis willen doen zullen in gelegenheid worden gesteld een verkorte vorm van 

voorbereidingscatechese te volgen om zo belijdenis te kunnen doen. 

In september 1999 is er gestart met catechese voor verstandelijk beperkten. Er zijn momenteel 8 

catechisanten en 3 leidinggevenden. De avonden worden om de veertien dagen op donderdag 

gehouden. Het beleid is er opgericht om ze in alle eenvoud de Bijbelverhalen te vertellen en daarbij 

gebruik te maken van visuele middelen. Er wordt gezongen, gebeden, een Bijbelverhaal vertelt in 

eenvoudige versie en zichtbaar gemaakt met bijpassende platen met eventueel een kleurplaat of 

eenvoudig werkje. Ook worden er liederen aangeleerd voor een aangepaste kerkdienst als dit nodig is. 

Hierbij wordt er samengewerkt met club Immanuël, een interkerkelijke club voor mensen met 

verstandelijke beperkingen. 

Vanuit de kerk worden aan de leerlingen van openbare basisschool “Het Tweespan” Godsdienstlessen 

gegeven. 

  



 
 

D. Behorende bij hoofdstuk 5: Jeugdwerk 
 

1. Doelgroep en Organisatie 

 

1.1. Doelgroep 

De jeugd van 0 tot en met 23 jaar vormt een aanzienlijk deel van onze gemeente. In deze leeftijds-

categorie telt de gemeente volgens recente gegevens 433 leden (188 van 0-12, 245 van 12-23). Deze 

jonge gemeenteleden vormen in eerste instantie de doelgroep voor het jeugdwerk. Daarnaast nemen 

ook tientallen jongeren van buiten onze kerk (zowel van andere kerken als rand-kerkelijke als niet-

kerkelijke jongeren) deel aan de activiteiten van ons jeugdwerk. 

Er is echter ook veel ‘jeugd’ tussen de 23 en 30 jaar voor wie een bepaalde vorm van jeugdwerk of 

betrokkenheid bij het jeugdwerk een mooie brug is naar de kerk. Het is goed om de jeugd na hun 23e 

niet uit het oog te verliezen, en hen (als deelnemer of leiding) bij activiteiten te betrekken. 

1.2. Jeugdraad 

De jeugdraad bestaat uit 7 leden: 1 jeugdouderling 12-,  1 jeugdouderling 12+, 1 jeugddiaken, 1 

jeugdwerkleidster 12-, 1 jeugdwerkleidster 12+, 1 assistente jeugddiaconaat,  en 1 

secretaris/penningmeester. 

De belangrijkste inkomstenbron van de jeugdraad (en daarmee het jeugdwerk) zijn de opbrengsten 

van het ophalen van oud papier. De jeugdraad heeft voor het ophalen van het oud papier een contract 

met de Gemeente Giessenlanden. In dit contract zijn de voorwaarden voor het ophalen vastgelegd. 

Maandelijks wordt er oud papier opgehaald in ons dorp, door gemeenteleden die ouder zijn dan 18 

jaar, ten behoeve van deze geldwerving.   

1.3. Jeugddiaconaatgroep 

Er bestaat een jeugddiaconaatgroep onder leiding van de jeugddiaken. Voor de activiteiten van deze 

groep verwijzen we naar het beleidsplan diaconie.  

2. Activiteiten 

Binnen het jeugdwerk worden diverse activiteiten georganiseerd. Onderstaand worden deze 

activiteiten weergegeven. Achtereenvolgens worden de activiteiten van het 12-werk, 12+werk en een 

aantal (gezamenlijke) algemene activiteiten benoemd. 

Alle jongeren van zowel het 12-werk als 12+werk krijgen in september, aan het begin van het 

winterwerkseizoen, een uitnodiging om deel te nemen aan de jeugdwerkactiviteiten. Daarnaast is het 

streven om bij alle activiteiten die georganiseerd worden de jeugd zelf zoveel mogelijk te betrekken 

en in te schakelen. Zo wordt het jeugdwerk van de jeugd zelf en dat geeft motivatie en binding. 

 Voor goed jeugdwerk is goede leiding belangrijk. Om deze reden worden er met enige regelmaat 

activiteiten georganiseerd in het kader van toerusting. Deze toerusting van de leiding vindt zowel 

binnen als buiten de gemeente plaats. De jeugdraad stimuleert leidinggevenden tot het volgen van 

cursussen of het bezoeken van instructie- en projectdagen. De jeugdraad organiseert jaarlijks 

minimaal 1 toerustingsavond voor alle leidinggevenden binnen het jeugdwerk. Om het jaar is er een 

toerustingsavond voor het 12-werk. 

2.1. Rondom de kerkdiensten 

Om de kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met kerkgang kiezen we ervoor om ze zo jong 

mogelijk mee te laten gaan naar de kerkdiensten. De kinderoppas tijdens de (ochtend)dienst is 

bedoeld voor de kinderen tot en met groep 2 van de basisschool (tot 6 jaar dus). Omdat er (daardoor) 

veel kinderen in de zondagse diensten aanwezig zijn is het belangrijk hen als onderdeel van de 

gemeente aan te spreken. In de ochtenddienst is daarom een kindermoment onderdeel van de 

liturgie. De predikant kan ervoor kiezen om een op kinderen aangepaste ´boodschap´ te brengen 

en/of een kinderlied te laten zingen. Tevens laten we 1 keer per maand kinderen meehelpen met de 

collecte. Daarnaast is er met enige regelmaat een opwekkingslied dat we in de avonddienst zingen. 

Kinderoppas tijdens de kerkdienst 

Om ouders (en overige gezinsleden) in staat te stellen om de ochtenddienst te bezoeken is er voor de 

allerkleinste kinderen oppas. Deze oppas is er voor de groepen 0 en 1-jarigen, 2- en 3-jarigen en voor 

de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. Voor deze laatste groep is er de zogenoemde 

Bijbelcrèche, waarin een verhaal uit de Bijbel en een daarbij behorende verwerking centraal staan. 

Kinderen in de avondmaalsdienst 

Tijdens de avondmaalsdienst zijn de kinderen van 6 tot en met 11 jaar tot na de eerste tafel aanwezig 



 
 

in de dienst. Daarna is er voor hen in de Rank de voortzetting van de dienst waarbij een verwerking 

rondom het avondmaal gedaan wordt. 

Zondagsschool 

Jezus brengen bij het hart van ieder kind en hen helpen een dienaar en volgeling van Hem te worden. 

Voor alle activiteiten is dat de basis die de leiding van de zondagsschool ‘Laat de kinderen tot Mij 

komen' op grond van de boodschap in Johannes 3:16 wil doorgeven/meegeven aan ieder kind. Jezus 

leert ons ook om onze naasten lief te hebben als onszelf. We mogen een voorbeeld zijn door Hem. 

Door in gesprek te gaan met de kinderen, openheid te creëren en naar hen te luisteren willen we 

toegang zoeken tot het hart van de kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen zich gezien, gehoord 

en begrepen voelen.  

Vanaf de opening van het winterwerkseizoen is er (voor de kinderen van groep 3 t/m groep 8 van de 

basisschool ) bijna iedere zondag tussen 11.00 uur en 12.00 uur een zondagsschooluurtje. We zingen 

met elkaar christelijke liederen en luisteren in iedere groep naar een verhaal op een manier die 

aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Door de Bijbelverhalen, betekenisvolle verwerkingen 

en geloofsgesprekken willen we de kinderen leren wat het betekent om te geloven en welke plaats het 

geloof inneemt in hun dagelijks leven. 

Jaarlijks organiseert de zondagsschool een kerstviering in de kerk onder verantwoording van de 

kerkenraad. Aan het einde van het seizoen is er een themadienst waarin de oudste kinderen van de 

zondagsschool afscheid nemen. 

Het past in de visie en in het beleid van het jeugdwerk om juist ook jongeren een taak te geven 

binnen het zondagsschoolwerk, en om die jongeren daarbij te begeleiden en te coachen. 

Thema- en jeugddiensten 

Elk jaar wordt er aan het begin en aan het eind van het winterwerkseizoen een bijzondere kerkdienst 

georganiseerd met een speciaal thema. Deze diensten worden voorbereid door de predikant en afwis-

selend met  de jeugdouderling 12- of 12+ en de jeugdwerkleidster. 

Er worden 5 jeugddiensten per jaar georganiseerd. Deze kerkdiensten worden door de jeugddienst-

commissie voorbereid in samenspraak met de predikant. In deze diensten en de voorbereiding daar-

van worden de gemeente en met name de jongeren zoveel mogelijk actief ingeschakeld. 

2.2. Clubwerk 

Clubwerk 12- 

Het clubwerk 12- is verdeeld over vier groepen, namelijk de leeftijden 8, 9, 10 en 11 jaar. Gedurende 

het winterwerkseizoen komen de clubs wekelijks bij elkaar. 

De doelstelling van het clubwerk is om vanuit de onderlinge gemeenschap met elkaar bezig zijn rond-

om de Bijbel en vandaar uit te werken aan een goede omgang met elkaar. Het clubwerk is een be-

langrijke pijler om de kinderen betrokken te houden en tegelijkertijd een goede manier om niet- of 

randkerkelijke jongeren aan te trekken. Voor het clubwerk 12- wordt met de HGJB Clik-methode 

gewerkt. 

Jongerenstartweekend 

Het Jongerenstartweekend is bedoeld voor alle jongeren van 12 tot en met 18 jaar die lid zijn van 

onze kerk. Daarnaast mogen deze jongeren, mits er voldoende plaats beschikbaar is op de 

betreffende locatie, ook vrienden of vriendinnen meenemen. 

Dit weekend is het begin van het jeugdwerkseizoen dat plaatsvindt na de dienst opening winterwerk. 

Praktisch is dit het laatste weekend van september of het eerste weekend van oktober. Aansluitend 

aan dit weekend beginnen de catechisaties en de clubs. 

Clubwerk 12+ 

Het clubwerk 12+ is voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar en bestaat uit Rock Solid en Solid 

Friends. De doelstelling van het clubwerk is om met elkaar bezig te zijn rondom de Bijbel en van 

daaruit te werken aan een goede omgang met elkaar. Aan het groepsgebeuren, de 

gemeenschap,  aan het betrokken houden van onze jongeren bij de gemeente en kerk is ons veel 

gelegen; dit op grond van Bijbelse omgangsprincipes. Aan het einde van ieder seizoen wordt de club 

afgesloten met een clubuitje. 

Open jeugdwerk 

Op zaterdagavond wordt gedurende het winterwerkseizoen één keer per maand Inside Out 



 
 

georganiseerd. Dit is bedoeld voor jongeren van 11 tot en met 15 jaar. De activiteiten van Inside Out 

vinden plaats in de Halte. De doelstelling hiervan is het bieden van een verantwoorde 

uitgaansmogelijkheid op zaterdagavond.   

Stichting interkerkelijke Jeugdsoos "De Korf' is momenteel niet meer actief. Voorheen bood De Soos 

op zaterdagavond de gelegenheid aan jongeren om elkaar te ontmoeten. Er wordt gezocht naar een 

alternatief voor zaterdagavondbesteding voor de jeugd van 16 en ouder; er is een plan in ontwikkeling 

voor een heropening van De Soos, dat mede wordt gedragen door jongeren uit onze gemeente. 

Credo 

De jeugdvereniging komt in het winterseizoen wekelijks op vrijdagavond bij elkaar en is bedoeld voor 

jongeren van 17 tot en met 23 jaar. Doel van deze avonden is met elkaar na te denken over Bijbelse 

thema’s en hierna een ontspannen samenzijn als afsluiting. Per maand worden de avonden 

afgewisseld met Bijbelstudies en Meet & Greet. 

2.3. Overige activiteiten 

Vorming & Toerusting 

Binnen Vorming & Toerusting zullen in de komende tijd ook activiteiten die in het bijzonder op de 

jeugd gericht zijn worden uitgedacht en opgezet. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld twee keer een 

muziekavond voor jongeren georganiseerd. 

Zangclub 'Zingend op weg' 

Elke vrijdagavond komt de interkerkelijke zangclub "Zingend op weg" bijeen voor het aanleren van 

christelijke liedjes. Per seizoen werkt het kinderkoor "Zingend op weg" mee aan twee kerkdiensten. 

'Zingend op weg' is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar. 

Kerk, School en Gezinscommissie (KSG) 

Deze commissie heeft als doelstelling de contacten tussen kerk, school en ouders (gezinnen) te 

stimuleren en te coördineren om waar mogelijk samen te werken aan de godsdienstige vorming van 

de kinderen. Zij is daarom betrokken bij de volgende diensten:  

 dankdagdienst voor de kinderen ('s morgens); 

 themadienst KSG in het voorjaar (met werkstukken van de kinderen in de 3 kerken van 

Giessenburg); 

 afsluiting schooljaar met een kinderdienst op de laatste schooldag voor de zomervakantie 

Namens onze gemeente neemt de jeugdouderling 12- en één van de predikanten deel aan deze 

commissie, welke is samengesteld uit Hervormd Giessen-Oudkerk, Hervormd Giessen-Nieuwkerk, de 

Gereformeerde Kerk en basisschool De Hoeksteen. 

Godsdienstonderwijs OBS Het Tweespan 

Onder coördinatie van onze gemeente geeft er iemand godsdienstlessen op de openbare basisschool. 

De jeugdouderling 12- is hiervoor aanspreekpunt. 

Jongerenkamp Bladel 

Elk jaar wordt het jongerenkamp van een week georganiseerd in de zomer voor 11 tot en met 14-

jarigen. Doel van dit jongerenkamp is het op een verantwoorde manier op vakantie gaan met de 

jeugd, waarin bezig zijn met de Bijbel en ontspanning samengaan. 

Expeditie Purnode 

Elk jaar wordt het jongerenkamp van een week georganiseerd in de zomer voor 15 tot en met 18-

jarigen. Doel van dit jongerenkamp is het op een verantwoorde manier op vakantie gaan met de 

jeugd, waarin bezig zijn met de Bijbel en ontspanning samen gaan. 

Samenwerking met andere gemeenten 

Ons jeugdwerk wordt momenteel breed bezocht, ook door jongeren uit omliggende (kerkelijke) 

gemeenten. Het jeugdwerk richt zich in eerste instantie op de “eigen” jeugd, maar iedereen is 

welkom. Juist vanwege de opkomst van jeugd uit de Gereformeerde Kerk en Giessen-Oudekerk is het 

van belang om met deze gemeenten in gesprek te blijven. 

Eens per jaar wordt een bijeenkomst met de jeugdraden van de drie kerken van Giessenburg 

georganiseerd (Hervormd Giessen-Oudekerk, Hervormd Giessen-Nieuwkerk en de Gereformeerde 

Kerk). Wellicht zou het goed zijn ook de Rafaël-gemeente hierin te betrekken. 

 



 
 

E. Behorende bij hoofdstuk 6: Diaconaat 
 

1.1. Taak van allen. 

De hele gemeente is geroepen tot deze dienst. We zijn in het lichaam van Christus gesteld om elkaar 

te helpen en op te bouwen. Het is een manier van leven, in de kracht van God, uit dankbaarheid voor 

Gods genade. In zekere zin horen wij allen diaken te zijn, door te gehoorzamen aan de opdracht: 

"Dient elkaar door de liefde" (Galaten 5). Daarnaast strekt deze dienst zich onvoorwaardelijk en 

onbaatzuchtig uit naar hen die niet direct tot de gemeente behoren. Zo krijgt het evangelie "handen 

en voeten." Het gemeentelijke diaconaat krijgt vorm in (stille) hulp onderling, maar ook in collecten 

en voorbeden. Prediking, catechese, kringwerk en andere ontmoetingen kunnen hierin een 

bevorderende factor zijn.  

1.2. Taak van de ambtsdragers. 
De diakenen gaan de gemeente als ambtsdragers voor. Zij proberen de gemeente te motiveren en toe 

te rusten tot dienstbetoon (Efeze 4: 12). Zij doen diaconaat met de gemeente, niet in plaats van de 

gemeente. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere taken van de diakenen waarin zij zelf de dienst 

van barmhartigheid en gerechtigheid uitoefenen. Het gaat dan om situaties dichtbij (ouderenwerk, 

jongeren, individuele ondersteuningen, evangelisatie, minderheden) maar ook veraf (werelddiaconaat 

en ontwikkelingssamenwerking). Hierover wordt de gemeente geïnformeerd (voorlichting en 

bewustmaking) en zo mogelijk ingeschakeld.  

De diakenen zijn in hun werk vaak afhankelijk van "signalen". Dit vereist een goede en discrete 

overlegstructuur en een diaconale antenne bij allen die bezoekwerk doen, maar niet in het minst 

vanuit de gemeente.  

Om ook het jongere deel van de gemeente te betrekken bij voorlichting en dienstbetoon, is een 

jeugddiaken aangesteld. Hij verricht zijn werk in samenspraak met de jeugdraad.  

2. Huidige stand van zaken. 
Alhoewel het diaconaat een taak is van de gemeente, hebben de diakenen een aansturende en 

coördinerende rol om het gemeentelijk diaconaat gestalte te geven.  

De taken van de diaconie zijn als volgt te verdelen:  

1. Het verlenen van bijstand aan hen die dat nodig hebben   

2. Het inzamelen en beheren van diaconale gelden.   

3. Het bestemmen van diaconale gelden.   

4. Het dienen in de eredienst.   

5. Het diaconaat voor de jeugd.   

6. Het diaconaat door de jeugd   

 
2.1. Het verlenen van bijstand aan hen die dat nodig hebben.  

Het gaat om het helpen van kwetsbare personen en om het recht van de zwakke te versterken. Met 

enige regelmaat heeft een gemeentelid, of iemand in onze directe nabijheid, praktische of financiële 

ondersteuning nodig. Meestal wordt de hulpvraag via een van onze predikanten of wijkouderlingen, 

het pastorale team of een gemeentelid bij de diaconie neergelegd. Door de diaconie wordt, vaak in 

stilte, nagegaan welke bijstand de betreffende persoon nodig heeft.  

Van belang hierbij is dat eerst wordt gekeken in hoeverre de overheid zijn verantwoordelijkheid moet 

nemen, dan wel dat misstanden op dat gebied aan de juiste organen worden geadresseerd. In veel 

situaties is geheimhouding van groot belang. Indien nodig worden er middelen geleend of ter 

beschikking gesteld voor het oplossen van acute nood. Er kan bijvoorbeeld ook hulp verleend worden 

bij het invullen van formulieren en/of of doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. 

Eventueel via het Sociale Team van de burgerlijke gemeente.  

Er vindt overleg plaats met de gemeente Giessenlanden voor de ondersteuning van inwoners. Waar 

nodig wordt ondersteuning geboden, waar de WMO of andere regelingen niet in voorzien. 

In de gemeente worden voor ouderen verschillende activiteiten georganiseerd. Ze zijn gericht op het 

bevorderen van het welzijn van en het dienstbaar zijn aan ouderen. Waar nodig wordt diaconale hulp 

en steun geboden aan diegenen die vanwege leeftijd of handicap beperkt zijn in hun eigen 

mogelijkheden. Onder deze categorie vallen ook mensen met een lichamelijke of verstandelijk 

beperking.  

2.2. Het verzamelen en beheren van diaconale gelden. 
Het verzamelen van de diaconale gelden geschiedt voor het grootste gedeelte door middel van de 

wekelijkse collecten in de eredienst. De diaconale collecten worden, of bestemd voor een speciaal 

doel, of bestemd voor algemene diaconale doeleinden (gewone collecten). De diaconie stelt hiertoe 



 
 

een collecterooster samen, hetwelk door de kerkenraad wordt vastgesteld in de laatste maand van het 

jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor het collecte rooster is opgesteld. (De diaconie is altijd 

bevoegd, zonder overleg met de kerkenraad, wijzigingen in het rooster aan te brengen, mits het 

aantal vastgestelde collecten hierdoor niet gewijzigd wordt. (bijvoorbeeld bij acute noden in het land 

of in de wereld).  

Data van bestemmingscollecten worden vermeld in het kerkblad, evenals de opbrengsten hiervan. Bij 

sommige collecten wordt de gemeente geïnformeerd door middel van een folder, de Zaaier en/of de 

Nieuwsbrief.  

Kerktelefoonluisteraars verstrekken hun bijdrage via de busjes, welke onder de verantwoordelijkheid 

van de kerkrentmeesters vallen. Halfjaarlijks, in de zesde en de twaalfde maand van het jaar, wordt 

de opbrengst geteld en verdeeld volgens de verdeelsleutel: 40% diaconie en 60% kerk. De 

kerkrentmeesterij betaalt het diaconale deel aan de diaconie.  

Niet alleen het verzamelen van de diaconale gelden, maar ook het beheer hiervan behoort tot de taak 

van de diaconie. Om reserves te hebben, voor het lenigen van plotseling optredende nood binnen de 

gemeente (bijvoorbeeld door brand, of bij een acute dringende hulpvraag etc.) is het streven van de 

diaconie hiervoor een bedrag (van € 20.000 tot € 30.000) in deposito/reserve te houden.  

De financiën van de zendingscommissie, evangelisatiecommissie, zondagschool en de jeugdraad, 

worden eveneens in de jaarrekening van de diaconie verantwoord.  

Bij de zendingscommissie geldt als richtlijn voor de bovengrens van de begrotingsreservering het 

bedrag van € 1500. 

Voor de jeugdraad geldt het bedrag van € 10.000. 

De opbrengsten van het oud papier komen ten goede aan de kas van het jeugdwerk. 

De kosten van het evangelisatiewerk in de gemeente worden door de diaconie gedragen.  

De administratie van de diaconie wordt gevoerd door de administrerend diaken (penningmeester), 

welke jaarlijks de rekening ter controle aanbiedt aan het Regionale College voor de Behandeling van 

Beheerszaken (RCBB). De rekening en de begroting van de diaconie worden vastgesteld door de 

kerkenraad en ter inzage gegeven voor de gemeente. De diaconie bezit geen onroerende goederen.  

De diaconie heeft een Anbi-status. Daardoor zijn de giften fiscaal aftrekbaar. 

Een samenvatting van de jaarrekening wordt gepubliceerd op de website van de kerk. 

2.3. Het bestemmen van de diaconale gelden. 
Allereerst worden de bestemmingscollecten uitgekeerd aan de bestemmingen, eventueel nog 

aangevuld met een gift. De bestemmingsgelden voor het werelddiaconaat worden zoveel mogelijk 

overgemaakt aan "Project 10.27"  (voorheen Luisterend Dienen). 

Van de algemene collecten worden in de vergadering van de diaconie, aanvragen gehonoreerd die bij 

de diaconie binnenkomen, zoals vluchtelingenwerk, nood in de wereld, en bijzondere instellingen. 

Doelen waarbij gemeenteleden zijn betrokken worden zeker meegenomen in de afweging.  

De diaconie heeft ook twee kinderen geadopteerd van de stichting Woord en Daad.  

Dan zijn er nog de individuele ondersteuningen welke binnen de gemeente gedaan worden en de 

financiële ondersteuning van de voedselbank Giessenlanden en Zederik en Schuldhulpmaatjes.  

De gemeenteleden kunnen voorstellen doen voor het bestemmen van de gelden en doelen. 

De inkomsten worden globaal als volgt besteed: 

Administratie- en beheerskosten, bijdrage kerkelijke organen, vorming en toerusting e.d. (ca. 5%). 

Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuningen, diaconale hulpdienst, bijdragen 

diverse (diaconale) activiteiten (ca. 40%). 

Regionale/landelijke instellingen (ca. 20%) 

Wereldwijd werkende instellingen (ca. 30%) 

Noodsituaties of acute noodhulp (ca. 5%). 

Deze globale verdeling geldt als richtlijn voor de besteding.  Er is ruimte voor enige verschuiving. 

De inkomsten en uitgaven voor de zendingsbussen hebben de eigen bestemming. 

2.4. Dienen in de eredienst. 

Tijdens de eredienst is altijd een diaken aanwezig, die mede collecteert en na de dienst in de 

consistorie met de predikant en de dienstdoende broeders met gebed afsluit. Tijdens het Heilig 

Avondmaal dienen twee diakenen aan de tafel bij het breken van het brood het schenken van de wijn 

en het uitdelen hiervan.  

2.5   Diaconaat voor de jeugd 



 
 

Diaconaat voor jongeren richt zich op jongeren die zelf te maken hebben met problemen. Voorbeelden 

van diaconaat voor jongeren zijn:  

 Aandacht vanuit de kerkelijke gemeente voor individuele jongeren, die leven in gezinnen waar 
sprake is van armoede of bijzondere zorg. 

 Persoonlijke hulp en begeleiding voor de jongere en/of het gezin.  

 Activiteiten waardoor jongeren uit kwetsbare groepen kunnen deelnemen in kerk en samenleving.  

 Indien nodig wordt financiële hulp geboden.  
 

2.6   Diaconaat door de jeugd.  

De jeugd van onze gemeente wordt door middel van het jeugddiaconaat geactiveerd om mensen te 

helpen en tegelijk zelf daarvan te leren. Hieraan wordt binnen onze gemeente bij voorkeur via het 

reguliere jeugdwerk gestalte gegeven. Dit houdt in de praktijk in dat de jongeren via de leiding van 

hun club en/of vereniging gevraagd worden zich in te zetten voor een bepaald project.  

Aan het "diaconaat door de jeugd" wordt binnen onze gemeente onder andere op de volgende 

manieren vormgegeven:  

 Het houden van een maaltijd voor een diaconaal doel.  

 Het omzien naar onze oudere gemeenteleden 65+, langdurig zieken en gehandicapten door het 
persoonlijk brengen van pinkster- en kerstgroeten.   

 Het omzien naar leeftijdsgenoten in de gemeente cq. naaste omgeving door hieraan aandacht te 
geven op het clubwerk en tijdens het jaarlijkse zomerkamp en/of andere activiteiten, zoals een 

projectdag voor de HGJB. 
 Het omzien naar de minderbedeelden of hulpbehoevenden elders in de wereld door het houden 

van diverse acties om geld voor een gekozen project of doel bij elkaar te brengen.   

 In het kader van het bevorderen van het diaconale bewustzijn van de jeugd wordt hieraan bij het 
jeugdwerk aandacht geschonken en staat bij de vergaderingen van leiding van de jeugdclubs het 
jeugddiaconaat op de agenda.   

 Het stimuleren van de jeugd om deel te nemen aan een diaconale werkvakantie of diaconaal 

project. Als diaconie vinden we het belangrijk dat jongeren betrokken zijn en actief deelnemen.  
 

3. Aanvullende diaconale taken en verantwoordelijkheden. 
Naast de genoemde beleidsvoornemens en aandachtspunten in hoofdstuk 6 en deze bijlage zijn er nog 

andere taken, die de diakenen samen met de gemeenteleden behartigen: 

 Het geven van voorlichting over de diaconie op belijdeniscatechisaties.  

 Bezoeken regionaal kerkenoverleg (van classis) van diakenen.  
 Contact houden en uitwisselen met plaatselijke organisaties i.v.m. omzien naar dorpsbewoners. 

(Dorpsraad, commissie zorg en welzijn, seniorenraad, dorpskamer, opvang vluchtelingen, e.d.)  
 Participatie bij regionale opzet regeling Schuldhulpmaatjes. 

 Diaconale huisbezoeken en/of hulpverlening (op verzoek van o.m. betrokkenen, wijkouderling, 
predikant).  

 Contacten onderhouden met de voedselbank en kledingbank. 
 Contacten met het gehandicaptenwerk (bestuurslid Immanuël).  

 Contacthouden en ondersteunen gevangeniswerk (Exodus). 
 Het organiseren van vervoer naar en van het ziekenhuis c.q. van en naar de kerk, indien dit niet 

voorhanden is.  
 Het (laten) verzorgen van de bloemengroet tijdens de eredienst.  

 Het (laten) verzorgen van een bloemengroet bij de nieuw-ingekomenen.  
 Het (laten) begeleiden van bewoners van "Huize Matthijs Marijke" naar de kerkdienst.  
 De verspreiding van liturgieën bij kerktelefoonluisteraars.  
 Het bijhouden van een diaconale lijst ten behoeve van diverse diensten zoals de bloemengroet, 

verspreiding liturgie, kerktelefoon.  

 

  



 
 

F. Behorende bij hoofdstuk 7: Vorming en Toerusting 
 

1. Samenstelling commissie Vorming en Toerusting 

Door de kerkenraad is een ouderling voor Vorming en Toerusting aangesteld. De ouderling is 
contactpersoon van de centrale commissie Vorming en Toerusting naar de kerkenraad.  
 
De leden worden door de V&T-ouderling benaderd en in overleg met de kerkenraad benoemd.  
 
De predikanten leveren (vanuit hoog belang, zie hfdstk 1 van dit beleidsplan) een actieve bijdrage aan 

Vorming en Toerusting. Daarbij is één van de predikanten lid van de commissie.  
 
De commissieleden, de predikanten en de V&T-ouderling gaan een (gelijkwaardigheid, betrokkenheid) 
samenwerking aan bij het gestalte geven aan de doelstellingen van het Vorming en Toerustingswerk. 
 
Samenwerking 

Samen met de Hervormde gemeente van Giessen-Oudekerk en de Gereformeerde Kerk in Giessen-

Nieuwkerk worden diverse activiteiten georganiseerd. Vanuit iedere gemeente neemt een 
afgevaardigde plaats in de gezamenlijke commissie. Vanuit de wens bezien maakt ook de Rafael 
gemeenschap deel uit van deze gezamenlijkheid. Praktisch bezien is er veel ruimte voor verbetering. 
De uitnodiging tot samenwerking gaat steevast uit, het is aan de Rafael gemeenschap om hier al dan 
niet gehoor aan te geven. 
 
Samenwerking krijgt ook gestalte in de co-operatie met diaconie, zending- en 

evangelisatiescommissies en jeugdraad. Ook vanuit die invalshoeken is het goed om de 
gemeenteleden toe te rusten. 
 
2. Activiteiten 
Er is een basisprogramma dat bestaat uit ‘een vaste kern’ aan activiteiten. 
Voorbeelden hiervan: 

 Bijbelkringen 

 Gesprekskringen, jongerengesprekskring 
 Vrouwenbijbelstudiekring 
 Toerusting voor geloofsopvoeding 
 Rondreis door het Bijbel 
 Poëzie in Bijbels licht 
 Kerk en Israël (voorbeeld: Kernpunten van het Israëlisch -`Palestijns conflict) 

 Pinksterconferentie 
 Sessie rondom het jaarthema van de gezamenlijke kerken 

 
Per jaar wordt bekeken of hierin aanpassingen gedaan moeten worden. Nieuwe elementen worden 
toegevoegd, anderen kunnen ook beëindigd worden. 
Een actueel voorbeeld hiervan zijn het mannen- en vrouwenontbijt. In hun klassiek vorm beëindigd, 
echter in een nieuwe werkvorm springlevend. 

 
Thematisch 

We hebben een vast en vooraf gedefinieerd jaarprogramma losgelaten. Door elk seizoen heen staan 
we open voor nieuwe initiatieven, die zowel een éénmalig- als een terugkerend karakter mogen 
hebben. 
 

Voorbeelden:  
 Geloof en wetenschap 
 Politiek en principes 
 Excursie Joods Historisch museum 
 Bijbels Culinair 
 Thema-avonden rond Jaarthema 
 Sessie over Middeleeuwse kerkinrichting 

 Musicals 
 Workshops 

Een spade dieper 

Gelijk opgaand met het in werking treden van het nieuwe beleidsplan (begin 2017) is dit nieuwe 

initiatief gestart. Meer dan eerder is het de bedoeling om extra verdieping in informatieverstrekking of 

gedachtenuitwisseling na te streven. Boekbesprekingen, vanuit het boek of vanuit een thema, lijken 

een goede ‘drager’ om dit streven te verwezenlijken. Over het algemeen zal de invulling vorm krijgen 

binnen kleine studiegroepen.    



 
 

G. Behorende bij hoofdstuk 8: Evangelisatie 
 

1. Regelingen en structuur 

Samenstelling van de Evangelisatie Commissie 
Door de kerkenraad is een evangelisatie-ouderling aangesteld. De evangelisatie-ouderling is 
contactpersoon van de centrale evangelisatiecommissie naar de kerkenraad. De leden worden door de 
evangelisatieouderling benaderd en in overleg met de kerkenraad benoemd. Tevens is een diaken lid 
van de commissie (o.a. vanwege de aandacht voor het daadkarakter van de evangeliserende opdracht 
en de financiële ondersteuning die vanuit de diakonie plaatsvindt). 

De commissie ondersteunt de evangelisatie-ouderling bij het gestalte geven aan de doelstellingen van 
het evangelisatiewerk. 
 
M.b.t. de kerkenraad 
Het evangelisatiewerk vorm een vast onderdeel van de kerkenraadagenda waarbij informatie kan 
worden gegeven, alsmede het nodige besproken. Eén keer per 2 jaar vindt uitvoerig overleg plaats 

tussen de commissieleden en (een delegatie) van de kerkenraad. Hierbij vormt de bespreking en 

actualisering van het beleidsplan een belangrijk onderdeel. 
 
M.b.t. centrale commissie en de werkgroepen 

 De (centrale) commissie komt regelmatig bijeen voor bezinning en toerusting. 
De voorbede voor het werk neemt tevens een wezenlijke plaats in. Van de 
commissievergadering wordt een verslag gemaakt, dat aan het moderamen ter informatie 
wordt verstuurd. 

 Vanwege de diverse uiteenlopende activiteiten zijn er subcommissies of kleine werkgroepjes 
om één en ander nader voor te bereiden en te behartigen. Dit om de taken beter te verdelen 
alsook om rekening te houden met de verscheidenheid in gaven van de gemeenteleden. 
Hierbij kunnen ook andere gemeenteleden betrokken worden. Zo is er van iedere werkgroep 
of subcommissie een lid vertegenwoordigd in de centrale commissie (contactpersoon). 

 Er zijn ook gezamenlijke activiteiten met de andere plaatselijke kerken. Hiervoor is een aparte 

overlegcommissie gevormd met twee leden van iedere kerk. Deze commissie behartigt de 
activiteiten die op positieve wijze gezamenlijke instemming hebben. 

 Er is een apart adressenoverzicht van de medewerkers en betrokkenen. Hierop is tevens 
aangegeven wie er contactpersoon van de werkgroepjes zijn en wie bij het één en ander 
betrokken is. 

   
2. Activiteiten 

De EC organiseert diverse acties en ontwikkeld initiatieven om niet alleen de “Rand en 
Buitenkerkelijken” te interesseren voor het Christelijk geloof, maar ook om de gemeente en haar 
leden bewust te maken dat er ook anders “gelovigen” zijn. Als eerste prioriteit heeft de EC haar focus 
op het dorp Giessenburg met haar inwoners, maar mocht het zinvol en bijdragen aan de missie en 
visie zal zij ook buiten deze gemeentegrens actief zijn of participeren in een grotere reikwijdte ( zoals 
Dabar, evangelisatie op Camping de Put). 
 

De volgende activiteiten worden verbonden met cq. georganiseerd door de commissie: 

 
 Het bezoeken van gemeenteleden welke niet of nauwelijks nog de kerkdiensten bezoeken en 

waar het huisbezoek door de wijkouderling niet meer op prijs wordt gesteld. 
 Onze gemeente participeert in de regionale Evangelisatie-Recreatiecommissie voor het 

camping evangelisatie het zogenaamde Dabarwerk bij camping "De Put". Op deze camping 

wordt 4 weken in de zomervakantie door een team jongeren evangelisatie- en 
recreatieactiviteiten ontwikkeld. Het team wordt ondersteund door een campingpastor. 

 Met Kerst vindt er, in samenwerking met leden van de andere plaatselijke kerken, een huis-
aan-huis verspreiding plaats van het onder “eigen” beheer gemaakte evangelisatieblad: 
“Kerst4ing” 

 Ook met Pasen is er een huis aan huis verspreiding van de Echo of Elizabethbode, dit ook in 
samenwerking met de ander kerken. 

 Ontvangst commissie bij de ingang van de kerk, waar een iedere bezoeker wordt welkom 
geheten in de gemeente van Christus en evt wegwijs wordt gemaakt over de liturgie van onze 
gemeente. 

 De evangelisatiecommissie is d.m.v. een afvaardiging verbonden met de Alphacursus. 
 N.a.v. een gemeente-informatie avond (in 1994) van de Stichting Naar House wordt vanuit 

onze gemeente regelmatig deelgenomen aan het evangeliseren bij Houseparty's 
 Evangelisatie diensten zoals tentdiensten en Kerstnachtdiensten ism met de Gereformeerde 

kerk. 
 



 
 

 Maandelijks vindt verspreiding plaats van de evangelisatiebladen Echo en Elisabethbode in de 

wachtruimten van de plaatselijke bibliotheek, kapper, huisartsen, tandarts. 
 Zo mogelijk wordt een boekenkraam en "kerk open" verzorgd op de jaarmarkt (als die wordt 

gehouden) en op de rommelmarkt. Dit in samenwerking met leden van de andere plaatselijke 
kerk(en). 

 Kerk open: Daarbuiten wordt op bijzondere zaterdagen de kerk een aantal uren opengesteld 
voor belangstellenden en wordt er tijdens deze openstelling muziek gemaakt door gemeente 
leden. 

 Er is een interkerkelijke werkgroep voor het Vakantiebijbelwerk met het oog op evangelisatie 
voor kinderen gedurende een periode in de herfstvakantie. 

 Lid van interkerkelijke vrouwenwerkgroep voor het organiseren van open vrouwenochtenden 
met als doel meer vrouwen te bereiken met het evangelie. 

 Visje poster in het mededelingenbord van de kerk en eventueel jaarlijks een themabord te 
plaatsen om de mensen te prikkelen met een actueel thema. In een Bijbelse context. 

 Jaarlijks overleg met de EC ouderlingen, over de evangelisatie of missionaire activiteiten met 
de andere kerken in het dorp. 

 

H. Behorende bij hoofdstuk 9: Zending 
 

De zendingscommissie heeft de volgende concrete activiteiten  

a. Onder de aandacht brengen van zendingscollecten en de zendingsbussen aan de uitgang. 

b. Eens per vijf jaar alle gemeenteleden benaderen om lid te worden van de GZB. 

c. Uitdelen kaarten die naar zendingsmedewerkers verstuurd kunnen worden. 

d. Stimuleren van betrokkenheid van de gemeente bij de zending en in het bijzonder de jeugd. 
Hier de samenwerking met de diaconie zoeken. 

e. Gemeenteleden welke belijdenis hebben afgelegd bezoeken en afgeven van het blad "Alle 
Volken" van de GZB. 

f. Publiciteit geven aan zendingswerk door stukjes in de Zaaier te schrijven. 

g. Periodiek vermelden opbrengsten zendingsbussen en collecten in de Zaaier. 

h. Houden van gerichte acties. 

i. Verkoop van de GZB dagboekjes aan gemeenteleden. 

j. Aanwezig op de rommelmarkt die door de eigen kerkelijke gemeente wordt georganiseerd 
voor onder andere de verkoop van kaarten en organiseren van spellen. 

k. Aanwezig op de gondelmarkt met verkoop van koffie en thee bij de kerk. 

l. Inzamelen van postzegels en ansichtkaarten via de bus achter in de kerk. 

m. Organiseren van een zendingsavond, circa 1 keer per twee jaar. 

n. Toerusting door middel van het bijwonen van vergaderingen en ontmoetingen die door de GZB 
worden georganiseerd. 
 

Ondersteuning van organisaties 

Verschillende organisaties worden zowel financieel als praktisch ondersteund vanuit onze gemeente. 

Via het deelgenotenprogramma van de GZB wordt een zendingswerker of zendingsechtpaar financieel 

ondersteund. Hierdoor krijgt het zendingswerk een gezicht en wordt zichtbaar wat dit concreet 

inhoudt. In de komende periode zal Willem-Jan de Wit werkzaam aan het seminarie in Egypte, worden 

ondersteund. Daarnaast worden er kaarten verstuurd naar zendingswerkers van de GZB en vervolgde 

geloofsgenoten via SDOK en Open Doors. Alle genoemde organisaties worden ook financieel 

ondersteund via de collecten of de zendingsbussen. Incidenteel kunnen ook andere organisaties 

worden ondersteund. 

Financiën 

De zendingscommissie zamelt geld in om zendingswerk mogelijk te maken. Het geld uit de 

zendingsbussen is bestemd voor het werk van de GZB. De opbrengst wordt bestemd voor concrete 

projecten van de GZB of de zendingswerker uit het deelgenotenprogramma. Daarnaast kunnen de 

zendingsbussen voor een periode van vier weken per jaar worden bestemd voor een gemeentelid die 

zendingswerk verricht via een andere organisatie dan de GZB. Binnengekomen giften en geld dat door 

acties wordt geworven, wordt bestemd voor concrete, door de zendingscommissie gekozen doelen. Via 

diaconiecollecten worden diverse andere zending gerelateerde doelen ondersteund zoals SDOK, Open 

Doors en SZOS (fam. Bijkerk in Suriname). 

Communicatie 

Om de gemeente de gelegenheid te geven om betrokken te blijven, is goede communicatie belangrijk. 



 
 

Daarom worden er regelmatig stukjes in de Zaaier en de nieuwsbrief geplaatst waarin de bestemming 

van de zendingsbussen wordt toegelicht. Ook wordt de gemeente regelmatig geïnformeerd over de 

zendingswerker die via het deelgenotenprogramma van de GZB wordt ondersteund. 

 

I. Behorende bij hoofdstuk 10: Beheer 

Taken en verantwoordelijkheden College van Kerkrentmeesters. 
De te verrichten taken en verantwoordelijkheden zijn zodanig onder de leden van het college verdeeld 

dat er sprake is van een evenwichtige verdeling van uit te voeren werkzaamheden. Hiervoor is een 
“uitvoeringsdocument” (Taakverdeling kerkrentmeesters) opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd. 
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn te verdelen in de volgende taakgroepen:  
-  Financiën en ledenadministratie;  
-  Onderhoud en vernieuwing;  
-  Communicatie.  

Voor elk van deze groep is een ouderling-kerkrentmeester eindverantwoordelijk, maar belangrijke 

beslissingen worden in de vergadering van de kerkrentmeesters genomen. 
Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren bestaat het College uit een viertal ouderling- 
kerkrentmeesters (die deel uitmaken van de kerkenraad) en een drietal kerkrentmeesters met 
bijzondere taken, geassisteerd door een 4 leden tellende commissie van bijstand. Daarnaast is er nog 
een grote groep vrijwilligers actief die allerlei noodzakelijke hand- en spandiensten uitvoeren. Hierna 
worden werkzaamheden van de verschillende taakgroepen nader toegelicht.  

 
 
Financiën en ledenadministratie  
Om de benodigde gelden voor de instandhouding van het gemeentewerk bij elkaar te krijgen, is 
geldwerving essentieel. Voor een jaarlijks sluitende begroting heeft de wijze waarop de geldstroom op 
gang blijft, steeds de aandacht binnen het College van Kerkrentmeesters. Vooralsnog wordt er in onze 
gemeente geen Aktie Kerkbalans gehouden. Het jaarlijks opstellen van de begroting, deze afstemmen 

binnen het College van Kerkrentmeesters, ter goedkeuring voorleggen aan de Kerkenraad, ter inzage 

van de Gemeente en uiterlijk 1 november van elk jaar indienen bij de PKN. Het jaarlijks afleggen van 
verantwoording door middel van het opstellen van een jaarrekening (Balans en Resultatenrekening), 
deze afstemmen binnen het College van Kerkrentmeesters, ter goedkeuring voorleggen aan de 
Kerkenraad, ter inzage van de Gemeente leggen en uiterlijk 1 mei van elk jaar indienen bij de PKN. 
Ten einde inzicht te hebben in omvang, samenstelling, opbouw van de Gemeente wordt nauwgezet de 
ledenadministratie bijgehouden die vervolgens voor allerlei doeleinden kan worden geraadpleegd.  

 
Onderhoud en vernieuwing  
Het continue zicht houden op noodzakelijk uit te voeren onderhoud (gebouwen en inventaris) en de 
weerslag daarvan vastleggen in een jaarlijks te actualiseren meerjaren onderhoudsbegroting. Zodanig 
dat in de ‘totaal’ begroting voldoende middelen worden opgebouwd (onderhoudsreserve) c.q. 
beschikbaar zijn, om alle in dit kader uit te voeren activiteiten te kunnen bekostigen. Het op een 

efficiënte en effectieve wijze laten uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden met inschakeling 
van kennis en vaardigheden (gaven) van gemeenteleden. Noodzakelijke uitbreidingen / vernieuwingen 
tijdig signaleren, bespreekbaar maken en hiervoor de noodzakelijke gelden te (laten) reserveren. 

Inzicht hebben in subsidiemogelijkheden en die tijdig aanvragen. Voor het monumentale kerkgebouw 
dient regelmatig een rapport opgesteld te worden door een erkend bureau om het gebouw in een 
goede staat te houden en om de subsidie die hiervoor beschikbaar is veilig te stellen.   
 

Communicatie  
Er zijn binnen onze gemeente vele vrijwilligers met vaste taken actief waarmee een goed contact 
wordt onderhouden. Binnen deze groep wordt ook het veiligheidsbeleid (Kerk en Rank) onderhouden 
en gecoördineerd. Met name voor het goed functioneren van alle activiteiten in de Rank en de kerk is 
het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de vrijwilligers onderling. 
Verder worden de verschillende communicatiemiddelen, zoals minikontakt, kontakt, nieuwsbrief en 
website door de kerkrentmeesters gecoördineerd. 

 

J. Behorende bij hoofdstuk 11: Contact met andere kerken 
 

De Hervormde gemeenten Giessen-Nieuwkerk, Giessen-Oudekerk en de Gereformeerde Kerk maken 

deel uit de van de Protestantse kerk in Nederland (PKN). 

Er zijn geen plaatselijke ontwikkelingen om tot een volledig samengaan van Hervormd en 
Gereformeerd te komen.  



 
 

Met de plaatselijke Rafaël gemeente zijn er goede contacten. Op wisselende basis leiden die contacten 

ook tot gezamenlijk optrekken in activiteiten. 
Onderstaand een aantal voorbeelden van activiteiten die gezamenlijk worden ontplooid: 
 

 Op kerkenraadniveau is er één keer per jaar een ontmoeting tussen de Hervormde gemeenten 

en de Gereformeerde Kerk, daarnaast vergadert het moderamen van de drie kerken twee keer 
per jaar. 

 Betreffende de diaconale hulpverlening en activiteiten  is er een goede samenwerking. Per jaar 
is er 1 of 2 keer een gezamenlijk overleg. Waar mogelijk wordt de toerusting gezamenlijk 
opgezet. Ook de opvang van de vluchtelingen is gezamenlijk geregeld.  

 Op (jeugd)diaconaal terrein is er samenwerking rond de acties voor ouderen. 
 De voorgangers van de drie kerken doen allen mee in het rooster van de maandsluitingen in 

Bredero’s Hof voor de oudere dorpsbewoners. 
 De voorgangers werken samen in de jaarlijks te houden kerstnachtdiensten, één in Giessen-

Oudekerk en één beurtelings in de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk in Giessen-

Nieuwkerk. 
 Binnen de commissie Kerk-School-Gezin werken de drie kerken samen. 
 Gezamenlijke activiteit van alle kerkelijke gemeenten in het evangelisatiewerk met betrekking 

tot het verspreiden van een evangelisatieblad rond Pasen en het in “eigen beheer” verzorgen 
en verspreiden van een Kerstkrant. 

 Gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal in Bredero’s Hof. 
 In het kader van het jeugdwerk wordt samengewerkt in de commissie ter begeleiding van de 

jongerensoos De Korf. 
 Gezamenlijke dankdagdienst voor de kinderen waarbij alle kerkenraden ambtelijk 

vertegenwoordigd zijn. 

 Met de plaatselijke kerkelijke gemeenten zijn er contacten op het terrein van Vorming en 
Toerusting en Evangelisatie. 

 Gezamenlijk worden ouderenmiddagen georganiseerd met de Gereformeerde Kerk. 

Bij activiteiten die zich er goed voor lenen en waar de samenwerking een meerwaarde kan hebben  
wordt zo mogelijk samengewerkt. Voor eenieder blijft ruimte voor eigen activiteiten en keuzes. 

 


