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“ Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen
om alle dingen te vervullen. En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als
profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam
van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van
de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid
van Christus.” (Efeze 4:10-13)

1 Inleiding
In het geciteerde Schriftgedeelte uit de brief aan de gemeente van Efeze wordt
gesproken over Hem, Die opgevaren is naar de hemel en die arbeiders in de wijngaard
heeft gegeven om de gemeente te bouwen, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid
van het geloof. De gemeente is het lichaam van Christus. Daarmee is alles gezegd. God
roept mensen om Hem te dienen door middel van uiteenlopende taken. De gemeente
als geheel wordt ook gezonden in de wereld om een licht op een berg en een zoutend
zout te zijn. Alles wat gebeurt in de gemeente, moet dan ook gericht zijn op de eer van
God en de eenheid van het ware geloof. Werk in de wijngaard, door wie dan ook, is niet
zomaar vrijwilligerswerk. Het is dienst in het Koninkrijk, waarvan Christus Koning is.
Daarbij laat de gemeente zich leiden door de Heilige Schrift en de daarop gegronde
klassieke1 of apostolische en reformatorische2 belijdenisgeschriften.
Om duidelijkheid te scheppen over beleid en karakter van (wijk)gemeenten heeft de
synode in 1991 uitgesproken dat het wenselijk is dat elke gemeente over een
beleidsplan beschikt. Het vaststellen en regelmatig onderhouden van een dergelijk plan
is voor een kerkenraad aanleiding om diepgaand over zowel het wezen (organisme) als
de vormgeving (organisatie) van de gemeente na te denken. Het beleidsplan geeft de
kaders aan, waarbinnen de wijkgemeente gemeente van Jezus Christus wil zijn. Op
onderdelen zijn deze kaders strikter dan volgens kerkorde en ordinanties nodig is. Dat
heeft enerzijds te maken met de identiteit van de wijkgemeente, maar anderzijds met de
wens om binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland een plaats te
behouden.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de wijkgemeente Wilhelminakerk van de Hervormde
gemeente van Ridderkerk. Bij beleidsvorming gaat het om het maken van keuzen.
Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de financiële mogelijkheden die
er zijn, maar deze mogen, zeker in een kerkelijke gemeente, niet overheersend zijn voor
het beleid.
Het beleidsplan moet daarom niet in alle opzichten worden vergeleken met
beleidsplannen van overheden en private ondernemingen. In dat soort beleidsplannen
worden na te streven doelen geformuleerd, met bijbehorende financiële en andere
middelen. Het beleidsplan is niets meer dan een vertolking van de manier waarop de
gemeente gestalte wil geven aan haar roeping en zending van Godswege, in diepe
afhankelijkheid van de Koning van de Kerk, Jezus Christus. Evenwel ontslaat die
1

De Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicéa en de Geloofsbelijdenis van
Athanasius.
2
De “drie Formulieren van Enigheid” (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en
Dordtse Leerregels).
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afhankelijkheid ons niet van de plicht om alles in de wijkgemeente ‘in orde’ te laten
verlopen, tot stichting van de gemeente en tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Dit beleidsplan vervangt het beleidsplan uit 2011-2015 van de wijkgemeente
Wilhelminakerk. Voor alle in dit beleidsplan genoemde activiteiten en verenigingen vindt
u de (contact)adressen in een lijst die ieder jaar wordt bijgewerkt en beschikbaar wordt
gesteld aan de gemeenteleden.
Daarnaast bevat dit document de ‘plaatselijke regeling’ van onze wijkgemeente. Op
grond van Ordinantie 4, artikel 7 van de kerkorde dient elke gemeente van de
Protestantse Kerk in Nederland een plaatselijke regeling op te stellen. In het betreffende
artikel van de kerkorde wordt de plaatselijke regeling aangeduid als een regeling ‘ten
behoeve van het leven en werken van de gemeente’. Deze regeling moet volgens de
kerkorde ten minste bevatten:
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers;
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;
- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente.
Deze en andere zaken zijn in de plaatselijke regeling van onze wijkgemeente
opgenomen. Waar in de diverse paragrafen tussen haakjes ‘plaatselijke regeling’ is
vermeld, zijn die onderdelen opgenomen die volgens de kerkorde verplicht onderdeel
moeten uitmaken van de plaatselijke regeling. Daarnaast zijn in dit beleidsplan c.q. deze
plaatselijke regeling nog tal van andere onderdelen opgenomen die als optioneel kunnen
worden aangemerkt, maar wel duidelijk maken hoe de gang van zaken in onze
wijkgemeente geregeld is.
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“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn
akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het
het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht
een nest komen maken in zijn takken.” (Mattheüs 13:31-32)

2 Profiel van de wijkgemeente
2.1 Plaatsbepaling binnen de Protestantse Kerk in Nederland
De wijkgemeente behoorde tot 1 mei 2004 tot de Nederlandse Hervormde Kerk (N.H.K.)
en vanaf 1 mei 2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland (P.K.N.) De wijkgemeente
heeft zich niet zonder meer onderworpen aan het besluit van de Generale Synode van
de kerk van 12 december 2003, waarin het besluit om per 1 mei 2004 te fuseren met de
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk
der Nederlanden. De wijkgemeente heeft dit gedaan met de onderstaande verklaring en
het daarbij behorende convenant als conditie.
De wijkgemeente blijft, evenals de Hervormde gemeente van Ridderkerk, zich ook na 1
mei 2004 Hervormde wijkgemeente noemen.

2.1.1

Brief aan synode

De brief aan de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, gedateerd 10 juli
2004 geeft duidelijk aan op welke manier de wijkgemeente behoort tot het geheel van de
kerk:
Zeer geachte synode,
Als kerkenraad van de wijkgemeente Wilhelminakerk van de Hervormde gemeente van
Ridderkerk weten we ons door onze Nederlandse Hervormde Kerk gebracht op een weg
die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten bezwaard zijn.
Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de
apostel: “indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw” (2 Timotheüs 2:13) weten wij ons
echter, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de
roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft.
Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwige Koning is, die zonder onderdanen niet
zijn kan' (artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van
Christus.
Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te
bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij
Zijn ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbare Woord van God en alle dingen te
verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze plaats innemen binnen het geheel
van de verenigde kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, verklaren wij ons gebonden
te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en
weren al wat met dit belijden in strijd is.
Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen
die met deze belijdenis overeenstemmen. In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig
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Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis
des geloofs zijn gekomen.
In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk
van man en vrouw dat wettig door en voor de overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten
gewillig en met vreugde aan te wenden' (antwoord 55 van de Heidelbergse
Catechismus) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming
met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van gehoorzaamheid
aan God en Zijn Woord te gaan.
Om onze overtuiging nog vaster gestalte te geven hebben wij ons tevens verbonden aan
het Convenant, dat door de Classis Alblasserdam is aangenomen en aan uw synode is
gezonden.
In de bijlagen kunt u lezen welke weg wij hebben gegaan om tot dit besluit te komen en
hoe wij ons als gemeente zien in het geheel van de P.K.N.
De kerkenraad van de wijkgemeente Wilhelminakerk van de Hervormde gemeente van
Ridderkerk.

2.1.2 Convenant
De kerkenraad van de wijkgemeente Wilhelminakerk van de hervormde gemeente in
Ridderkerk heeft in zijn vergadering van 10 mei 2004 besloten het Convenant van de
Classicale Vergadering van Alblasserdam naar geest en strekking te aanvaarden en
waar dat nodig is als een aanvulling te zien op de Notitie Plaatsbepaling van 20 januari
2004 en als zodanig ook een plaats te geven in het beleidsplan.
De kerkenraad aanvaardt dit convenant om daarmee zijn verbondenheid uit te spreken
met alle gemeenten, niet alleen die van de classis Alblasserdam, maar ook alle andere
hervormde gemeenten, die dit convenant op dezelfde wijze hebben aanvaard.
De tekst van dit convenant vindt u hieronder:

Convenant op basis van beleidsplan
Classicale vergadering van Alblasserdam
De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen haar
ressort. Bovengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een convenant waarin
gemeenten, die in de klassiek - gereformeerde zin hervormd zijn, zich kunnen verenigen.
Aan het convenant ligt in iedere afzonderlijke gemeente een beleidsplan ten grondslag.
In dit beleidsplan spreekt de kerkenraad namens de gemeente uit dat zij zich gebonden
weet aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God, aan de
oecumenische symbolen van de Kerk en aan de gereformeerde belijdenisgeschriften
van de Kerk, conform artikel X van de hervormde kerkorde. Hiermee geven de
gemeenten aan dat de binding aan de Heilige Schrift en de gereformeerde
belijdenisgeschriften voor hen de enige deugdelijke basis is voor hun kerk-zijn. Zij zullen
met Gods hulp alles weerspreken en weren dat in strijd is met dit belijden. Als
gemeenten, ontstaan uit de gereformeerde reformatie aanvaarden zij niet zondermeer
de Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther en aanvaarden zij niet de
Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.

Het bewaren van de eenheid
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De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente de
eenheid te bewaren. Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers voor het
Aangezicht van God niet te verantwoorden (Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als
gemeenten zomaar laten meevoeren in de Protestantse Kerk in Nederland, zal dit –
onzes inziens – onvermijdelijk leiden tot breuken en scheuren in en tussen gemeenten.
Daarom zoeken zij als gemeenten ook elkaar vast te houden op basis van Schrift en
belijdenis. Het convenant is daarom een verband waardoor gemeenten elkaar in de
kerkelijke verwarring vasthouden. Het convenant wil geen kerkpolitieke factor zijn, maar
wil een bundeling van gemeenten zijn die door de synode in de onmogelijke positie van
“wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee” terecht zijn gekomen. Wanneer de Kerk
onverhoopt besluit tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het convenant gesloten hebben,
zelf geen actie ondernemen om los te raken van het kerkverband. Deze keuze zou
immers onherroepelijk leiden tot scheuringen binnen gemeenten. Aan de andere kant
laten zij de synode weten dat de P.K.N. niet kan rekenen op hun instemming met het
geheel van de nieuwe kerkorde, zoals die op dit moment voorligt.3
3

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.
Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een
schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke
gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.
In de beide sacramenten, t.w. de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop
belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God.
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene
belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en
de Geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn
aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere
belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere
ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en
geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en
mogen worden.
1.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de
zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van
de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat
hiermee in strijd is, verwerpen.
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder
meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de
Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.
2.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus
om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de
gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
3.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus
Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente
belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met
ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet
bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten
misbruiken of verachten.
4.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel
ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden
mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.
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Wat betekent dit in de praktijk?
De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de huidige
basis van Schrift en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel de kerk waarachtig
belijdende kerk zal zijn, levend in overeenstemming met het Woord van God. Omdat wij
met dit voorstel de kerkelijke weg, de weg van de ambtelijke vergaderingen bewandelen,
ligt de coördinatie van het convenant naar onze opvatting op de weg van de classes.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend in
overeenstemming met Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter
geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant
heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilige Evangelie der genade Gods.

De rol van de classis
Vanuit haar verantwoordelijkheid leiding te geven aan de gemeenten binnen haar
ressort ziet de classis het als haar taak dit convenant te coördineren.4

2.2 Plaatsbepaling in de regio van de P.K.N.
De wijkgemeente behoort tot de Hervormde Gemeente van Ridderkerk, die op haar
beurt deel uitmaakt van de classicale vergadering van Dordrecht. Alle wijkgemeenten
van Ridderkerk zijn afzonderlijk vertegenwoordigd in de vergadering van deze classis.
De Hervormde Gemeente Ridderkerk (de "centrale gemeente") bestaat uit de volgende
vijf wijkgemeenten5:
Wijk 1: Singelkerk
Wijk 2: Goede Herderkerk
Wijk 3: Wilhelminakerk
Wijk 5: Boezemkerk
Wijk 6: Drievliet-Oostendam
Meestal worden wijkgemeenten aangeduid met hun wijknummer. De wijkgemeenten 1,
3, 5 en 6 rekenen zich tot de Gereformeerde Bonds-richting in de Protestantse Kerk in
Nederland, de wijk 2 heeft een confessionele signatuur.
In de Wilhelminakerk zullen geen voorgangers van de Gereformeerde Kerken in
Nederland en voorgangers van de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der
Nederlanden voorgaan in de eredienst, maar uitsluitend Hervormde voorgangers van de
signatuur van de Gereformeerde Bond.

5.

6.

4

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van
God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn
onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over
hen die deze instelling van God ontkrachten.
Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige
dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en
verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.

Wij kunnen ons voorstellen dat ook andere gemeenten, buiten het ressort van de classis Alblasserdam, dit
convenant zouden willen ondertekenen. Daarom wil dit convenant geen initiatief zijn van gemeenten uit de
classis Alblasserdam alleen, maar openstaan voor alle gemeenten die zich hierin willen verbinden.
5
Wijk 4 Den Donck is vanaf 1 januari 2006 Protestantse Gemeente te Slikkerveer geworden en behoort niet
meer tot de centrale gemeente.
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Iedere wijkgemeente heeft in principe een eigen predikant en een eigen kerkenraad.
Voor het behartigen van die zaken, die de centrale gemeente raken is er de Algemene
Kerkenraad (AK). De Algemene Kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle
wijkkerkenraden.
Binnen de centrale gemeente zijn er tevens de Centrale Diaconie en het Centrale
College van Kerkrentmeesters. Deze behartigen de diaconale, c.q. kerkrentmeesterlijke
zaken die betrekking hebben op de totale centrale gemeente.
De relaties tussen bovengenoemde organen onderling, en hun relaties tot de
wijkkerkenraden, zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling van de Hervormde
Gemeente Ridderkerk. De samenstelling van de moderamina van deze organen is te
vinden in het Kerkelijk Contact (zie paragraaf 9.5.1).

2.3 Ontstaansgeschiedenis
De Hervormde Gemeente Ridderkerk bestaat uit verschillende wijken met eigen
kerkgebouwen.
Alle kerken zijn voortgekomen uit de oudste kerk van Ridderkerk, namelijk de
Singelkerk. Ook onze wijkgemeente komt uit deze kerk.
Tot aan het einde van de 19e eeuw waren de leden van de Hervormde Kerk, die in
Slikkerveer woonden voor hun kerkgang aangewezen op de Singelkerk of op het kerkje
aan de Benedenrijweg te Bolnes. Dit kerkje werd gebouwd in 1880 en moest later
worden gesloopt in verband met de dijkverzwaring. In Bolnes was een
godsdienstonderwijzer benoemd die ook voorganger was en in Ridderkerk en op de
openbare school aan de Pruimendijk te Oostendam godsdienstlessen gaf.
De predikant in Ridderkerk gaf alleen catechisatie aan de jongens en de meisjes boven
de zestien jaar. De Slikkerveerse jeugd was wat betreft catechisatie aangewezen op
Bolnes of Ridderkerk.
Een godsdienstonderwijzer die lange tijd (1907-1946) in Bolnes heeft gearbeid is Pieter
Anthony Joen, gekomen uit Amsterdam.
In de kerk te Bolnes werd wel gedoopt door de predikant uit Ridderkerk, maar het Heilig
Avondmaal werd er niet bediend, daarvoor moest men naar Ridderkerk.
Door toename van de bevolking kregen de wijken Bolnes en Slikkerveer geleidelijk meer
zelfstandigheid. Op den duur woonden er in Slikkerveer zoveel mensen, dat er behoefte
aan een eigen kerkgebouw ontstond.
In Slikkerveer is in 1926 gestart met de bouw van een lokaal dat dienst deed als kerk.
Het aantal kerkgangers groeide zo snel dat al spoedig werd besloten tot de bouw van
een eigen kerkgebouw. Het ontwerp van de kerk was geheel in stijl van die tijd. In 1931
werd de Wilhelminakerk gebouwd. De eerste steen werd gelegd op 16 mei 1931 en de
ingebruikname was op 29 december 1931 door dr. R. Steenbeek uit Zetten-Andelst,
oud-predikant van Ridderkerk.
In mei 1937 ging de kerkenraad over tot het stichten van een tweede predikantsplaats:
Wijkgemeente Wilhelminakerk. Het lokaal werd gebruikt als consistorie en
catechisatielokaal.
Op 3 oktober 1937 kreeg onze wijk haar eerste predikant in de persoon van ds. C. van
den Boogert, overgekomen uit Zuid-Beijerland. Hij kwam voor de zware taak te staan om
pioniersarbeid te verrichten in een pas gestichte gemeente. Dat, terwijl de economische
situatie steeds slechter werd en een oorlog steeds dichterbij kwam. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog is ds. Van den Boogert enige tijd door de Duitse bezetting in gijzeling
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geweest te Sint Michielsgestel. Dit vanwege vermeende anti-Duitse uitlatingen in
prediking, kanselgebed en huisbezoek.
Ds. Van den Boogert nam in 1949 het beroep aan naar Harderwijk.
In 1975 werd het eerder genoemde lokaal gesloopt en er werd een nieuw
verenigingsgebouw gebouwd. In 1993 werd dit gebouw uitgebreid met onder andere een
jeugdzolder.
Het eerste pijporgel uit de dertiger jaren werd in 1988 vervangen door het pijporgel dat
nu in gebruik is.
De volgende predikanten hebben onze gemeente gediend:
Ds. C. van de Boogert 1937-1949;
Ds. P. Bouw 1949-1957;
Ds. J. Noltes 1958-1971;
Ds. P. J. Bos 1972-1979;
Ds. E. F. Vergunst 1979-1984;
Ds. B. J. van Vreeswijk 1985-1992;
Ds. T. E. van Spanje 1993-1995;
Ds. K. ten Klooster 1996-2004;
Ds. W. Westland 2006- 2015.

2.4 Grenzen
De gehele wijk Slikkerveer (postcode 2983) behoort tot onze wijkgemeente, met
uitzondering van de straten : Donckselaan, Doncksestraat, Jhr. Groeninx van
Zoelenstraat en Bosstraat.

2.5 Samenstelling van de wijkgemeente
De wijkgemeente bestaat uit geregistreerde geboorteleden, doopleden en belijdende
leden. Daarnaast behoren tot de wijkgemeente zij, die blijk hebben gegeven van
verbondenheid met de gemeente, maar geen lid willen zijn van de Protestantse Kerk in
Nederland en zich als zodanig op grond van artikel 4 van Ordinantie 2 in het “Register
van verbondenheid” laten opnemen. Dit register van verbondenheid geld alleen voor
hen, die al op 1 mei 2004 als belijdend lid of dooplid tot de wijkgemeente behoorden, of
in een andere hervormde gemeente in het in die gemeente aangelegde register van
verbondenheid stonden ingeschreven.
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“ God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de
engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in
heerlijkheid.” (1 Timotheüs 3:16)

3 Eredienst
3.1 Liturgie
De eredienst heeft in het algemeen een vaste volgorde die vrijwel geheel overeenkomt
met de liturgie, zoals die is vastgesteld op de Synode van Dordrecht in 1618-1619.
Sommige onderdelen zullen in de volgende paragrafen verder worden toegelicht.
Deze volgorde is: Voorzang - Votum en groet - Zingen - Wetlezing of geloofsbelijdenis Zingen - Gebed - Schriftlezing - Afkondigingen - Dienst der offeranden - Zingen –
Prediking - Zingen - Dankgebed en voorbede - Zingen - Zegen.

3.1.1 Prediking
“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen
10:17)

3.1.1.1 Het belang van de prediking
Naar de Schriften is de verkondiging, binnen de eredienst, het centrum. Neem de
prediking weg en het kerkzijn wordt in zijn meest vitale deel getroffen. Christus heeft zelf
de opdracht tot de prediking gegeven in Lukas 24 vers 47, dat “in Zijn Naam gepredikt
moet worden bekering en vergeving van zonden”.

3.1.1.2 Het karakter van de prediking
De prediking van Gods Woord is niets minder dan het voertuig van de Heilige Geest. Ze
staat op de hoogte van Gods daden in Jezus Christus en brengt de gemeente van deze
daden op de hoogte. De verkondiging dient dan ook in overeenstemming met het Woord
van God te zijn. Daarbij staat de prediking in de wijkgemeente in de traditie van het
belijden van de kerk der eeuwen, en wel in het bijzonder in die van de Reformatie. Eén
van de kenmerken van deze bijbels-reformatorische prediking is dat zij al de aspecten
van de boodschap van de Schriften wil belichten, waarbij de lengte, de breedte en de
diepte van Gods openbaring en Zijn Verbond der Genade, zoals die in de Schrift tot ons
komen, aan de gemeente worden doorgegeven.

3.1.1.3 Prediking en gemeente
De prediking van het Woord brengt de predikant altijd in het spanningsveld van de
ontmoeting tussen God en de mens, tussen Christus en Zijn gemeente. Het komt er
altijd op aan, dat het Woord zuiver wordt verkondigd. Dat dit Woord tot de gemeente
komt, dat het door de gemeente verstaan wordt en dat het een alles beslissende rol gaat
spelen in het leven van de gemeente in al haar geledingen en variaties. De gemeente is
aan de ene kant de ontvangende gemeente. Een levende gemeente zal de woorden van
God ontvangen met een begerig luisterend en ontvankelijk hart. Tegelijkertijd is de
gemeente ook de toetsende gemeente. Zij ontvangt de prediking niet alleen, maar toetst
haar ook aan het Woord van God. Hiervoor is een levende omgang met de Schrift een
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eerste vereiste. Die is bepalend voor de omgang van de gemeente met het gepredikte
Woord.
Op deze manier is de toetsende houding een positieve houding van geloof en liefde,
waarbij de gemeente biddend onder de prediking zal samenkomen. Dan is de predikant
niet alleen de gemeente tot een zegen, wanneer hij haar vanuit en naar het Woord
bedient, maar zo zal de gemeente ook hem tot een zegen zijn.

3.1.1.4 Bron en norm van de prediking
De bron en de norm van de prediking is het Woord van God. Als de prediking zich
daaraan niet houdt, heeft zij geen toekomst, geen dageraad. Dan wordt de prediking
alleen maar woorden van mensen, die krachteloos zijn en niet werkelijk gezaghebbend.
Het bijzondere van de juiste prediking is dat zij Gods Woord wil doorgeven. Gods Woord
is krachtig en houdt eeuwig stand. Gods Woord is werkelijk gezaghebbend, zodat zelfs de Bijbel spreekt ervan - de felste menselijke tegenstand het daartegen moet afleggen.

3.1.1.5 Inhoud van de prediking
Het wezen van de prediking is de verkondiging van de grote werken van de Drie-enige
God (Vader, Zoon en Heilige Geest). Zij krijgt daardoor het karakter van een
proclamatie, die voor geen tegenspraak vatbaar is. De waarheid ervan staat niet ter
discussie. Er zijn maar twee mogelijkheden: de hoorders vallen ervoor of ze wijzen het
af. Als deze prediking het hart raakt, mag daarin het werk van de Heilige Geest worden
gezien.
Deze gebruikt de prediking immers als Zijn voertuig. Als de prediking verkondiging is,
betekent dit, dat zij haar wijsheid niet uit zichzelf haalt. Zij haalt die uit het Woord van
God. Zo is de prediking bediening van het Woord. Als de prediking dicht bij de Schrift
blijft, komen de wezenlijke vragen aan de orde. Dan komt juist de wezenlijke nood van
de mens aan het licht, die ten grondslag ligt aan alle nood in deze wereld. De nood van
de mens, zo laat de Schrift zien, is zijn verlorenheid. Hij is God kwijt door eigen
ongehoorzaamheid.
In de Bijbelse prediking wordt de weg gewezen naar Christus en wordt gestreefd naar
verdieping van het geestelijke leven (van geestelijke “zuigeling” tot “volwassenheid”).
Ook de praktijk van alledag, in het leven van de dankbaarheid (overeenkomstig de Tien
Geboden), heeft een eigen plaats in de prediking, waarbij ook de concrete noden van de
wereld niet vergeten worden. God heeft de wereld (zie Johannes 3:16) niet
afgeschreven, daarom zal ook de schepping een eigen plaats hebben in de prediking.
Deze (bevindelijke) prediking is bediening van de verzoening. Onder de prediking komt
de hoorder de levende Christus zelf tegen. Dat is de zegen van de prediking, die de kerk
tot een moeder van de gelovigen maakt. Deze prediking blijft zolang de wereld bestaat.
En door zo'n prediking zal Gods welbehagen gelukkige voortgang hebben. Want het
heeft Hem behaagd door de prediking zondaren zalig te maken.

3.1.2 Gebed/Voorbeden
“Ondanks dat wij zulks onwaardig zijn, mogen wij weten dat God in Zijn Woord ons
gebed zekerlijk wil verhoren om des Heeren Christus’ wil.” (Heidelbergse Catechismus,
laatste deel van antwoord 117)
Het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid die God van ons eist. In de
gebeden in de eredienst wordt in de eerste plaats gevraagd of de Heilige Geest de oren
en het hart wil openen voor Gods Woord, zodat dat Woord van harte wordt aangenomen
en er voor dat Woord gebogen wordt. Het gebed is ook het moment waarop de
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gemeente zich verootmoedigt voor de Heere, waarbij de nood en de ellendigheid van de
mens worden beleden. De noden, zorgen en vreugdevolle zaken van de gemeente als
geheel en van de gemeenteleden afzonderlijk hebben een plaats in de voorbeden in de
eredienst. Tevens hebben de noden en vreugden van land, volk en kerk, alsmede die
van het koninklijk huis, de overheid, de zending en de evangelisatie en de noden in de
wereld een vaste plaats in de voorbede van de gemeente en ook de voorbede voor
Israël. Bidt om de vrede van Jeruzalem. De voorbede voor gemeenteleden gebeurt door
de eigen wijkpredikant. Als dit niet mogelijk is, omdat de wijkpredikant de betreffende
zondag niet voorgaat, zal de predikant die in de ochtenddienst voorgaat, deze voorbede
doen.

3.1.3 Schriftlezing
Omdat de Schriften bron en inhoud van de prediking zijn, heeft de schriftlezing een
vaste plaats in de eredienst, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Herziene
Statenvertaling.

3.1.4 Wetlezing
Gebruikelijk is dat in de morgendienst de wet van de Heere wordt gelezen, zoals die
voornamelijk wordt beschreven in Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21, in het
algemeen gevolgd door de samenvatting van de wet zoals Christus die ons gegeven
heeft in Mattheüs 22:37-40 en Markus 12:30 en 31.

3.1.5 Geloofsbelijdenis
In de tweede dienst op de zondag, alsmede in andere diensten, wordt altijd het
algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof beleden. Dit gebeurt gewoonlijk met de
woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Soms wordt ook gebruik gemaakt van
(passages uit) de andere belijdenisgeschriften (zie ook de Inleiding, voetnoten 1 en 2).
Dit om de kennis van het belijden van de kerk levend te houden.

3.1.6 Dienst van de offeranden
In de dienst van de offeranden kan de gemeente geld afzonderen voor de voortgang van
de dienst van de Heere en voor het lenigen van de nood van de naaste, dichtbij en
veraf. De gemeente dient zich er van bewust te zijn, dat zij daarbij teruggeeft aan de
Heere wat zij eerst van Hem ontvangen heeft.
Daarbij geldt dat de Heere de blijmoedige gever lief heeft. De beide collecten vinden
plaats tijdens het voorspel van de psalm die vóór de preek gezongen wordt. De
gemeente wordt tenslotte bij de uitgang in de gelegenheid gesteld om te geven voor het
wijkfonds (of een ander, nader te bepalen doel). Het collecterooster wordt vastgesteld
door de Algemene Kerkenraad, met dien verstande dat daarin ruimte is gelaten voor
enkele collecten voor het werk in de eigen wijk.

3.1.7 Zingen
In het zingen in de eredienst komt de gemeente aan het woord. Voornamelijk in het
zingen vanuit de Schrift (de Psalmen en Enige gezangen), kan de gemeente haar nood
klagen, haar geloof belijden en haar dankbaarheid brengen voor Gods aangezicht. In de
eredienst wordt ritmisch gezongen uit de berijming van 1773.
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3.1.8 Zingen bij bijzondere gelegenheden
Op eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag wordt aan de gemeente
gelegenheid geboden om vanaf ca. 20 minuten voor de aanvang van de dienst een
aantal liederen te zingen. De keuze van de liederen geschiedt door de organist in
samenspraak met de predikant of (één van de andere leden van) de kerkenraad.
Op eerste kerstdag wordt, direct na de dienst, (staande) het Ere zij God gezongen.
Op de zondag voor, op of na 31 oktober worden, direct aansluitend aan de
morgendienst, (staande) twee coupletten gezongen van het Lutherlied (de coupletten
‘Een vaste burcht’ en ‘Geen aardse macht begeren wij’).
Om de verbondenheid met het koningshuis tot uitdrukking te brengen worden, op de
zondag op of na Koningsdag, direct aansluitend aan de morgendienst, (staande) twee
coupletten (eerste en zesde couplet) van het Wilhelmus gezongen.

3.1.9 Leerdienst
Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk de tweede dienst op de zondag, mits daarin
de eigen predikant voorgaat, het karakter van een leerdienst te geven. In deze dienst
wordt de gemeente onderwezen door middel van de Heidelbergse Catechismus of één
van de andere belijdenisgeschriften. Zo’n leerdienst kan naar de diepte afdalen waarbij
de lijnen van de belijdenis naar onze tijd worden getrokken. Daarbij toetst de belijdenis
de tijdgeest, accentueert de belijdenis de roeping van de kerk van heden en is de
belijdenis een leidraad voor de geloofsbeleving. De gemeente heeft het nodig de
vraagstukken van deze tijd te zien in het licht van wat de kerk alle eeuwen door beleden
heeft. De leerdienst gaat niet buiten de Bijbel om. De leerdienst is bedoeld om de diepte
en de samenhang van de Bijbel te leren zien, die worden verwoord in de belijdenis.

3.1.10 Leesdienst
Indien door onverwacht of voorzien wegblijven van de uitgenodigde/eigen predikant in
de eredienst een preek moet worden gelezen, zal de preeklezende ouderling, door de
(waarnemende) ouderling van dienst naar de kansel worden “gebracht” en de lezende
ouderling zal voor en na de dienst de hand worden gedrukt door de (waarnemende)
ouderling van dienst, om zo voor de gemeente zichtbaar te maken dat de kerkenraad
één geheel is.

3.2 Sacramenten
Bij zowel de bediening van de Heilige Doop als bij de viering van het Heilig Avondmaal
wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘hertaalde’ klassieke formulieren uit het
op dat moment geldende dienstboek van de kerk. De sacramenten worden gewoonlijk
bediend door de eigen predikant.

3.2.1 De Heilige Doop
Het sacrament van de Heilige Doop wordt als regel op de éérste zondag van de maand
bediend. Doopaangifte en doopbezoek worden in overleg met predikant en/of
wijkouderling afgesproken. Bij doopaangifte moet het trouwboekje worden meegebracht.
De doopbediening vindt plaats na het voorlezen van het doopformulier en het
beantwoorden van de vragen. Aansluitend vindt de Woordbediening plaats.
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Gemeenteleden die in een andere (wijk)gemeente willen laten dopen dan die waarin zij
woonachtig zijn, dienen daartoe toestemming te vragen bij de eigen kerkenraad en een
bewijs van die toestemming te overhandigen aan de kerkenraad van de gemeente waar
zij hun kind ten doop wensen te houden. Men kan zich in dergelijke gevallen richten tot
de scriba6 van de kerkenraad.
Ouders die hun kind willen laten dopen dienen in ieder geval dooplid, en bij voorkeur ook
belijdend lid te zijn. Doopouders die nog geen belijdenis hebben gedaan, wordt in
beginsel gevraagd naar het doen van belijdenis toe te groeien.
Na afloop van de kerkdienst krijgt de gemeente de gelegenheid de doopouders Gods
zegen toe te wensen.
In uitzonderlijke gevallen, na overleg met de kerkenraad, kan een andere predikant dan
de wijkpredikant het sacrament bedienen.

3.2.2 Het Heilig Avondmaal
Vier maal per jaar wordt in de morgendienst in alle wijken van de Hervormde gemeente
van Ridderkerk het Heilig Avondmaal gevierd. De zondag daarvoor wordt, in één van de
diensten, zo mogelijk door de eigen predikant een voorbereidingsdienst gehouden. In
de voorbereidingsweek wordt er Censura Morum gehouden (hierbij is een
vertegenwoordiging van de kerkenraad aanwezig). Gemeenteleden kunnen op Censura
Morum mogelijke verhindering voor deelname aan het Heilig Avondmaal van zichzelf of
anderen ter sprake brengen met de bedoeling om die verhindering zo mogelijk weg te
nemen.
Wenst iemand als gast uit een andere (wijk)gemeente aan dit sacrament deel te nemen,
dan verwacht de kerkenraad hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld. In de tweede
dienst op de Avondmaalszondag vindt de dankzegging en nabetrachting plaats.
Toegang tot het Heilig Avondmaal hebben zij, die de openbare geloofsbelijdenis hebben
afgelegd en op wie geen maatregel van tucht van toepassing is.
Twee ouderlingen doen tijdens de viering van het sacrament dienst als tafelwachters en
zien toe dat de Tafel des Heeren niet op enigerlei wijze wordt verontreinigd door
onwaardig gedrag of door het deelnemen van mensen die daartoe geen recht hebben
(ofwel omdat ze geen belijdend lid zijn, ofwel omdat ze onder censuur staan). De
diakenen dragen zorg voor het ordelijke verloop van de bediening en zorgen voor
voldoende brood en wijn.
Vanwege het feit dat de wijkgemeente vacant kan zijn, worden met de alsdan
voorgaande predikant afspraken gemaakt over de bediening van het Heilig Avondmaal.
Hierbij wordt er naar gestreefd om bediening en dankzegging door dezelfde predikant te
laten plaatsvinden. De scriba heeft vooraf overleg met de gastpredikant over het verloop
van de diensten waarvoor deze is uitgenodigd.
In de week voorafgaande aan de zondag waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend,
wordt een korte bezinningsavond gehouden die geleid wordt door de wijkpredikant.

6

Secretaris.
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3.3 Huwelijksbevestiging en -inzegening
Het huwelijk is een door God gewilde, levenslange, relatie tussen één man en één
vrouw. Als gemeenteleden voornemens zijn in het huwelijk te treden, en zij wensen dat
dit huwelijk kerkelijk wordt bevestigd en ingezegend, dienen zij dit vroegtijdig aan de
predikant kenbaar te maken, zodat afspraken kunnen worden gemaakt over
huwelijksgesprek(ken) (zie ook paragraaf 5.7) en trouwdatum.
In uitzonderlijke omstandigheden kan een andere predikant dan de eigen wijkpredikant
de kerkdienst leiden, waarin de huwelijksbevestiging en -inzegening plaats heeft.
In de huwelijksdienst wordt gebruik gemaakt van het ‘hertaalde’ klassieke formulier uit
het op dat moment geldende dienstboek van de kerk. De huwelijksdienst draagt het
karakter van een zondagse eredienst.

3.4 Bevestiging ambtsdragers
Bij zowel het bevestigen van een predikant als bij de bevestiging van ouderlingen,
ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen wordt gebruik gemaakt van het ‘hertaalde’
klassieke formulier uit het op dat moment geldende dienstboek van de kerk, met, indien
nodig, de daarop gemaakte aanvullingen betreffende de ouderling-kerkrentmeester. Na
afloop van de kerkdienst krijgt de gemeente de gelegenheid de bevestigde
ambtsdrager(s) Gods zegen toe te wensen.

3.5 Bijzondere diensten
Op de tweede feestdagen en Hemelvaartsdag wordt om 9.30 uur een dienst gehouden.
Op nieuwjaarsdag wordt om 10.00 uur een dienst gehouden. Na afloop van deze dienst
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en zegenwensen uit te wisselen.
Op Goede Vrijdag en oudejaarsavond wordt om 19.30 uur een dienst gehouden. In deze
diensten gaat de eigen predikant voor.
Op zowel de bid- en dankdag voor gewas en arbeid wordt er ’s middags om 14.30 uur
en ’s avonds om 19.30 uur een dienst gehouden. Tijdens deze middagdienst wordt extra
aandacht gegeven aan de kinderen van de gemeente.
Ook kunnen er (zondagse) diensten/samenkomsten zijn met een bijzonder karakter,
bijvoorbeeld een kerk-schooldienst, opening winterwerk, afsluiting vakantiebijbelclub,
kerstviering jeugdclubs.
Twee keer per jaar vinden binnen de centrale gemeente aangepaste diensten voor
verstandelijke gehandicapten plaats. Dit betekent dat onze wijkgemeente ongeveer één
keer per twee jaar een dienst verzorgt. Deze dienst, waarin de wijkpredikant voorgaat,
wordt voorbereid door een door de Algemene Kerkenraad ingestelde commissie.

3.6 Afkondigingen
De afkondigingen worden gedaan voorafgaande aan de dienst van de offeranden. Deze
mededelingen worden door de dienstdoende predikant gedaan. Het betreft daarbij zaken
die zich de komende week/weken afspelen, die betrekking hebben op de eigen
wijkgemeente en die voor de gehele wijkgemeente van belang zijn, alsook overlijden,
zieken, ziekenhuisopname, jubilea, geboorte. Gelijktijdig met de afkondigingen zal
vermeld worden voor welke doelen er gecollecteerd zal worden. De afkondigingen
worden op zondag in beide diensten gedaan. De afkondigingen worden door de scriba,
in overleg met de eigen predikant en de assessor7, samengesteld. Hoogte- en
dieptepunten met betrekking tot de gemeente en/of gemeenteleden waarvoor
(dank)gebed geboden is, zullen voorafgaande aan het gebed vermeld worden.
7

Algemeen adjunct.
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Tijdens de oudejaarsdienst worden de namen en leeftijden genoemd van
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Uit respect wordt dit staande
gedaan en na enige ogenblikken stilte, wordt ook staande een psalm gezongen.

3.7 Decorum
Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende kleding
en een verzorgd uiterlijk. Gemeenteleden worden geacht hierover vooraf na te denken in
het licht van Gods Woord. Dit geldt in het bijzonder voor het deelnemen aan de viering
van het Heilig Avondmaal, voor de doopouders tijdens een doopdienst en voor de
belijdeniscatechisanten in de dienst waarin zij belijdenis van het geloof afleggen.
De kerkenraad staat bij de ambtelijke gebeden en is uniform zwart gekleed.
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“O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand.” (1 Timotheüs 6:20a)

4 Catechese
Bovenstaande uitspraak geeft impliciet het belang aan van de catechese. De jeugd moet
kennis opdoen over God, Zijn Woord en de daarop gefundeerde leer van de
kerk/gemeente. Immers, volgens een tekst uit de profetie van Hosea klaagt God erover
dat Zijn volk verloren gaat, omdat het geen kennis heeft. Catechese is dan ook één van
de pijlers van het gemeenteleven. Het is de roeping van de ouders hun kinderen aan de
catechisatie te laten deelnemen en door belangstelling, meeleven en gebed zich achter
dit werk te stellen.

4.1 Doelstelling
Catechese is kerkelijk onderwijs in verlengde van de Heilige Doop. Het doel is de jeugd
te leren over wie God is en hoe Hij Zich in Zijn Woord heeft geopenbaard, over de leer
en de belijdenissen van de kerk en de weg, die God met Zijn kerk door de eeuwen
gegaan is.
Catechese is erop gericht dat de catechisant, in principe nadat hij meerderjarig is
geworden, tot de innerlijke overtuiging komt openbare belijdenis van het geloof in het
midden van de gemeente te willen afleggen, opdat hij toegang krijgt tot het Heilig
Avondmaal. Belijdenis doen en viering van het Heilig Avondmaal liggen in elkaars
verlengde.

4.2 Inhoud
De inhoud van de catechisatielessen is voornamelijk gericht op de geloofsleer, zoals die
door de kerk van Christus is beleden in de belijdenisgeschriften. Vooral de Heidelbergse
Catechismus is oriëntatiepunt. De lessen hebben in pedagogisch-didactische zin
voornamelijk het karakter van leerlessen, waarbij ruimte is voor discussie. Actuele
ethische onderwerpen, waaronder die over het huwelijk en het gezin of de toerusting tot
gemeentelid komen eveneens aan de orde.

4.3 Leermethode
De kerkenraad stelt jaarlijks voorafgaand aan het catechiseerseizoen, op advies van de
wijkpredikant en - eventueel - de andere catecheten vast, welke methoden er voor de
catechisaties worden gebruikt. Daarbij is het niet per se noodzakelijk maar wel gewenst
dat voor alle catechisatiegroepen dezelfde methode wordt gebruikt.

4.4 Uitvoering
De doelgroep voor de gewone catechisatie bestaat uit de jongeren vanaf 12 jaar. De
kerkenraad bepaalt jaarlijks voorafgaand aan het seizoen, op voorstel van de
wijkpredikant en - eventueel - de andere catecheten hoeveel groepen er worden
gevormd en waar deze groepen catechisatieles krijgen.
De gewone catechisatie is het werk van de predikant en/of een daartoe door de
kerkenraad aan te stellen catecheet. Catecheten moeten in elk geval, naar het oordeel
van de kerkenraad, beschikken over een grondige kennis van wat zij de jongeren
moeten leren.
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4.5 Belijdeniscatechese
4.5.1 Inrichting
De belijdeniscatechisatie wordt altijd door de predikant/consulent gegeven en geldt als
voorbereiding op het openbaar afleggen van belijdenis van het geloof. Deelname aan
deze catechisatie verplicht niet tot het afleggen van geloofsbelijdenis. Degenen, die
deze catechisatie willen volgen, moeten hierover contact opnemen met de wijkpredikant.
De leerstof voor de belijdeniscatechese wordt op voorstel van de wijkpredikant/consulent
vastgesteld door de kerkenraad.

4.5.2 Afronding
Aan het eind van het catechisatieseizoen en ná het onder 5.6 bedoelde pastorale
gesprek wordt de aannemingsavond gehouden. Op die avond worden de catechisanten
in aanwezigheid van een delegatie van de kerkenraad, waarin de drie verschillende
ambten zijn vertegenwoordigd, ondervraagd over hun kennis van de leer. Daarna
worden de catechisanten officieel als lidmaat tot de gemeenschap der kerk
aangenomen.
Deze aanname vindt haar bekrachtiging en bezegeling in het openbaar afleggen van de
belijdenis van het geloof in een kerkdienst. In deze belijdenisdienst wordt gebruik
gemaakt van het ‘hertaalde’ formulier uit het op dat moment geldende dienstboek van de
kerk.
Na afloop van de bedoelde kerkdienst krijgt de gemeente de gelegenheid de nieuwe
lidmaten Gods zegen toe te wensen.

4.6 Gehandicaptencatechese
In een samenwerkingsverband tussen de wijkgemeenten 1, 3, 5 en 6 wordt aandacht
besteed aan de geestelijke vorming van verstandelijk gehandicapten, door een
aangepaste catechisatie. Voor deze catechisatie gelden geen leeftijdseisen. Per seizoen
worden plaats en tijd vastgesteld en via het Kerkelijk Contact (zie paragraaf 9.5.1)
bekend gemaakt.
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“Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel
uzelf behouden als hen die u horen.” (1 Timotheüs 4: 16)

5 Pastoraat
5.1 Doelstelling
Pastoraat is het "in ambtelijke zin omzien naar de gemeente" in de breedste zin van het
woord. Daarbij zal, in verschillende vormen en bij uiteenlopende gelegenheden, op het
geestelijke welzijn van de gemeente toezicht worden gehouden en waar nodig ook op
geestelijke wijze steun worden gegeven aan hen die dat behoeven. In de volgende
paragrafen wordt een aantal vormen van pastoraat omschreven.
Pastoraat is van christelijke naastenliefde onderscheiden, in die zin dat er in het
pastoraat naast het dienen ook een facet zit van opzicht, van gezag op grond van het
door God gegeven ambt. In christelijke naastenliefde gaat het om dienstbetoon aan de
naaste, waarin zeker een pastorale notie niet behoort te ontbreken. Maar het pastoraat
is allereerst een taak van ambtsdragers en indien aanwezig de pastoraal medewerker.
Waar in het vervolg over de predikant gesproken wordt kan ook worden bedoeld diens
plaatsvervanger te weten consulent of pastoraal medewerker.

5.2

Pastoraal medewerker

In de gemeente kan een in een andere wijkgemeente aangestelde pastoraal
medewerker werkzaam zijn op grond van onderling dienstbetoon. De pastoraal
medewerker heeft een takenpakket, waarin in elk geval het zieken- en
bejaardenpastoraat is opgenomen. Hij kan worden ingeschakeld bij andere vormen van
pastoraat, zoals in andere paragrafen van dit beleidsplan is vermeld. De pastoraal
medewerker fungeert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en oefent zijn taken
uit in nauw overleg met de consulent.

5.3 Bezoekbroeders
In onze wijkgemeente zijn ook bezoekbroeders werkzaam. De bezoekbroeder gaat
samen met een ouderling op huisbezoek. Hoewel een bezoekbroeder niet in de
ambtelijke dienst staat, heeft hij ook een geheimhoudingsplicht t.a.v. alle
vertrouwelijkheden die hem ter ore komen tijdens het huisbezoek. De bezoekbroeder
tekent terzake een geheimhoudingsverklaring.
De kerkenraad benoemt een bezoekbroeder nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden
met de beoogde bezoekbroeder. Hiervan zal vervolgens melding worden gemaakt in het
kerkblad.

5.4 Regulier huisbezoek
Het reguliere huisbezoek is de taak van de ouderlingen, waarbij er naar wordt gestreefd
de gemeenteleden één keer per twee jaar te bezoeken. Het huisbezoek wordt door de
wijkouderling afgesproken en in de regel door twee personen (twee ouderlingen of een
ouderling en een bezoekbroeder) samen uitgevoerd. Wanneer één van de ouderlingen,
na het afspreken van een huisbezoek, verhinderd is kan de wijkouderling een beroep
doen op één van de andere ambtsdragers, waarbij dan de diaken als hulpouderling kan
optreden. Elk huisbezoek wordt geregistreerd wat betreft bezoekdatum en wie het
bezoek brachten.
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Hoewel het welzijn en de materiële toestand van de gemeenteleden niet onbelangrijk
zijn, dient er in de eerste plaats naar de geestelijke welstand van hen te worden
gevraagd. Zo kunnen er dan vanuit de Woordbediening in de eredienst lijnen getrokken
worden naar het geestelijke leven van de gemeenteleden afzonderlijk. Iedere
wijkouderling is belast met het toezicht op het geestelijke welzijn van de in zijn wijk
wonende gemeenteleden.

5.5

Pastoraat rond de Heilige Doop

Nadat er door de ouders doopaangifte is gedaan wordt het gezin door de predikant en/of
de wijkouderling bezocht. Tijdens dit "doopbezoek" wordt het doopformulier of een
gedeelte hiervan doorgenomen en besproken. Daarnaast zullen tijdens dit gesprek nog
persoonlijke zaken aan de orde komen zoals het nog niet afgelegd hebben van de
geloofsbelijdenis van één of beide ouders.
Uitgangspunt bij de bediening van het sacrament is dat beide ouders ofwel belijdende
leden van de gemeente zijn, ofwel dat zij of één van hen het doen van geloofsbelijdenis
ernstig overwegen/overweegt.

5.6

Pastoraat rond Openbare Belijdenis

In de laatste weken van de belijdeniscatechisatie bezoekt de predikant en/of de
wijkouderling de personen die belijdenis van hun geloof wensen te doen, of nodigt hen
uit voor een persoonlijk gesprek.

5.7

Huwelijksgesprek

Eén of meer huwelijksgesprekken worden gehouden voorafgaande aan de kerkelijke
bevestiging en inzegening van het huwelijk. Huwelijksgesprekken worden gevoerd door
de predikant, die daarbij eventueel wordt bijgestaan door een ouderling (zo mogelijk de
wijkouderling).
In zo'n gesprek wordt gewoonlijk gesproken over het leven vóór het huwelijk, over het
huwelijksleven (aan de hand van het huwelijksformulier) en over de huwelijksdag.

5.8 Verjaardagsbezoek
Gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn, worden op of rond hun verjaardag bezocht
door één van de dames van de Hervormde Vrouwen Dienst.
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen na hun verjaardag tevens bezoek van de
predikant en/of pastoraal medewerker/wijkouderling.

5.9

Ziekenbezoek

Alle zieken die lang of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben,
worden door de predikant en/of pastoraal medewerker en/of wijkouderling bezocht.

5.10 Pastoraat bij gemeenteverlating
Indien een met onze wijkgemeente meelevend lid besluit over te gaan naar een andere
kerkelijke gemeente zal de wijkouderling het lid proberen te bezoeken om de
beweegredenen die tot deze stap hebben geleid te vernemen.

5.11 Pastoraat bij nieuw ingekomenen
De wijkouderling legt, indien nieuw ingekomenen mee willen leven met onze
wijkgemeente een kennismakingsbezoek af.
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5.12 Crisispastoraat
Het crisispastoraat en in elk geval de coördinatie van deze vorm van pastoraat berust bij
de wijkpredikant. Onder crisis wordt verstaan een gebeurtenis, die als een stoornis in het
evenwicht van een lid van de gemeente (dit kan zowel een oudere als een jongere zijn)
wordt ervaren. Deze stoornis is van een te ernstig karakter, dan dat ze genegeerd kan
worden of met eigen middelen kan worden verholpen. Crisissignalen kunnen door
iedereen in de gemeente worden opgevangen. Deze signalen moeten direct worden
doorgegeven aan de wijkpredikant, die eventueel andere leden van de kerkenraad
(onder wie de scriba, de assessor, de wijkouderling of een diaken) of de pastoraal
medewerker kan informeren, consulteren of inschakelen.
In het crisispastoraat wordt bij voorkeur gewerkt met de ABC-methode: a. aandachtig
luisteren, b. het probleem beperken of terugbrengen tot de kern, en c. constructieve
actie (onder andere doorverwijzing naar professionele hulpverleningsinstanties).

5.13 Pastoraat bij overlijden
Bij overlijden van een gemeentelid gelden de volgende afspraken:
o Zo spoedig mogelijk na het overlijden van een gemeentelid stelt de predikant de
kerkenraad (wijkouderling) op de hoogte. Andersom is uiteraard ook mogelijk.
o Predikant en/of wijkouderling leggen in onderling overleg rouwbezoeken af.
o De wijkouderling (evt. met andere kerkenraadsleden) is aanwezig bij het
condoleantiebezoek, bij voorkeur (ook) zo mogelijk tegen het einde van die
gelegenheid, om dan ook samen met de dan nog aanwezigen af te sluiten met
Schriftlezing en gebed.
o Indien de familie dit wenst, zal voorafgaand aan de begrafenis een rouwdienst
worden belegd, onder leiding van de predikant, vergezeld van een ouderling van
dienst, bij voorkeur de wijkouderling.
o Bij afwezigheid van de predikant neemt de pastoraal medewerker diens taak in
het leiden van de rouwdienst over.
o Na afloop van de begrafenis kan het officiële gedeelte worden afgesloten met
Schriftlezing en gebed door de ouderling van dienst of de predikant. Rouwdiensten kunnen, naar keuze, worden gehouden in huis, in een rouwcentrum of in de
Wilhelminakerk. De liturgie van deze dienst wordt in onderling overleg
vastgesteld.
o De familie heeft de mogelijkheid om in één van de eerstvolgende kerkdiensten
rouw in het midden van de gemeente voor Gods aangezicht te brengen.
o In de laatste kerkdienst van het jaar worden de namen en leeftijden van
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn heengegaan voorgelezen. Deze lijst
wordt ook in het Kerkelijk Contact afgedrukt.
o De nabestaanden worden met extra pastorale zorg omringd door predikant en/of
wijkouderling. Ze worden minimaal gedurende één jaar, met afnemende
frequentie, bezocht.
In geval van crematie van de overledene wordt pastorale hulp aangeboden, maar er
wordt geen enkele medewerking verleend in welke vorm dan ook aan de
crematieplechtigheid.

5.14 Kerkelijke tucht
Indien daarvoor aanleiding bestaat, zal de kerkenraad de tucht naar Bijbelse maatstaf op
pastorale wijze hanteren.
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5.15 Overige vormen van pastoraat
Alle hierboven genoemde vormen van pastoraat geven samen geen complete of
volledige opsomming van het pastoraat in zijn totaliteit. Er wordt ook pastoraat verleend,
dat niet is vermeld onder één van bovenstaande paragrafen, zoals pastoraat aan
mensen, die niet tot de wijkgemeente behoren, maar wel om geestelijke bijstand vragen.
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“Wij geloven, dat deze ware Kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke regering,
die ons onze Heere heeft geleerd in Zijn Woord.” (Artikel 30 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis)

6 Kerkenraad
6.1 Functie
De Schrift geeft, bijzonder in het Nieuwe Testament en vooral in de pastorale brieven
aan Timotheüs, de grondlijnen aan, volgens welke de gemeente bestuurd moet worden.
Grondregel is dat aan Christus de enige heerschappij toekomt over de kerk en de
gemeente. In een kerk geldt nooit de democratie als het hoogste goed. De waarheid van
God wordt niet vastgesteld bij meerderheid van stemmen. In de kerk en in de gemeente
geldt de Christocratie: Christus regeert.
De ambtsdrager staat in dienst van Christus, om Zijn pastoraat, diaconaat, apostolaat,
gezag en heerschappij te vertegenwoordigen in de gemeente. In de allereerste plaats is
de ambtsdrager een dienaar: een dienaar van Christus en Zijn gemeente. De
ambtsdrager is echter ook met gezag bekleed. Als het nodig is, staat de ambtsdrager in
dienst van Christus ook tegenover de gemeente. Zo wordt de gemeente gebouwd in het
geloof.

6.2

Indeling (plaatselijke regeling)

De kerkenraad8 bestaat uit een predikant, 6 ouderlingen, 3 diakenen en 4 ouderlingenkerkrentmeester (met goedkeuring van de Algemene Kerkenraad).

6.3 Moderamen (plaatselijke regeling)
Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt aan het begin van elk kalenderjaar door en uit
de kerkenraad gekozen en bestaat uit preses, scriba en assessor van de kerkenraad,
eventueel aangevuld met één of meerdere kerkenraadsleden zodanig dat alle ambten in
het moderamen vertegenwoordigd zijn. De samenstelling van het moderamen wordt elk
kalenderjaar, op de éérste kerkenraadsvergadering van dat jaar, vastgesteld. Het
moderamen kan de vergaderingen van de kerkenraad voorbereiden en kan alleen
besluiten van spoedeisende aard nemen. Het moderamen legt verantwoording af van
zijn werkzaamheden in de kerkenraadsvergadering.
Alle ambten dienen in het moderamen vertegenwoordigd te zijn, waarbij de kerkorde de
voorwaarde stelt dat de predikant preses of assessor moet zijn. Spoedeisende gevallen
worden behandeld door het voltallige moderamen. Een moderamenlid kan zich voor
beraad en besluitvorming over een spoedeisende kwestie eventueel laten vervangen
door een andere ambtsdrager met hetzelfde ambt.

6.4 Beroepen van een predikant (plaatselijke regeling)
Als de wijkgemeente vacant wordt door het vertrek van de predikant, wordt niet eerder
overgegaan tot het beroepen van een predikant dan nadat de vorige predikant in een
eredienst afscheid van de gemeente heeft genomen of op andere wijze van de
gemeente is losgemaakt.
Alvorens tot het beroepen over te gaan, stelt de kerkenraad in een vergadering, waarin
de consulent de leiding heeft, een lijst op van meerdere predikanten die - gelet op het
8

Waar in dit beleidsplan over de kerkenraad wordt gesproken, wordt daarmee, tenzij anders aangegeven, de
wijkkerkenraad bedoeld.
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profiel van de gemeente - voor een eventueel beroep in aanmerking kunnen komen. In
deze opstelling van de lijst is tegelijk de volgorde van het beroepen aangegeven. Voor
het beroepen van een predikant worden de richtlijnen en procedures gehanteerd, die
staan opgenomen in de leden 3, 4 en 5 van artikel 3 van Ordinantie 3 van de kerkorde.
In afwijking van artikel 4, lid 5 van Ordinantie 3 van de kerkorde worden predikanten
conform artikel 4, lid 7 van Ordinantie 3 van de kerkorde verkozen door de
(wijk)kerkenraad.

6.5 Verkiezing ambtsdragers (plaatselijke regeling)
Alleen de belijdende leden van de wijkgemeente kiezen de ambtsdragers (ouderlingen,
ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen). Alleen zij kunnen gekozen worden, die
openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Stemming geschiedt volgens de algemene
regels voor besluitvorming zoals neergelegd in artikel 5 van Ordinantie 4.
De wijkouderling stelt zo snel mogelijk na de vergadering waarin de kerkenraad een
belijdend lid kandidaat heeft gesteld de betreffende kandidaat op de hoogte hiervan.
Op grond van het Woord van God (onder andere 1 Timotheüs 2:10-13) wordt de
vrouwelijke ambtsdrager afgewezen.
Het (periodiek) aftreden van de kerkenraad is vastgelegd in de kerkorde en vindt telkens
plaats direct na de jaarwisseling van een oneven naar een even jaar. In november van
het jaar voorafgaand aan het (periodiek) aftreden van de kerkenraad, vindt de verkiezing
van ambtsdragers plaats. Voorafgaande aan de verkiezing wordt de gemeente
uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van
personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen. Na kennisneming
van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen stelt
de kerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit de verkiezing
door de stemgerechtigde (belijdende) leden van de wijkgemeente plaatsvindt. Deze
procedure – verkiezing door dubbeltallen – vormt een afwijking van de ‘standaard’
verkiezingsprocedure als beschreven in artikel 6, lid 3 van Ordinantie 3. Op grond van
artikel 6, lid 4 van Ordinantie 3 is het evenwel mogelijk dat de stemgerechtigde leden
van de gemeente de kerkenraad voor een periode van maximaal zes jaren machtigen
om voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast te stellen. In onze gemeente vindt
deze zesjaarlijkse stemming plaats tijdens een vergadering waarbij alleen belijdende
leden stemgerechtigd zijn. Een ambtsdrager wordt gekozen voor een periode van vier
jaar en is daarna tweemaal herkiesbaar voor een periode van vier jaar.
Gastleden kunnen geen ambtsdragers kiezen en kunnen evenmin zelf gekozen worden
tot ambtsdragers.

6.6

Dienst tijdens de eredienst

Van alle ambtsdragers wordt verwacht dat zij, zoveel mogelijk, tijdens de erediensten
hun plaats als ambtsdrager innemen (de kerkenraad kent een “vrije zondag”-regeling
voor ambtsdragers). Voorafgaande aan elke eredienst komt de kerkenraad met de
dienstdoende predikant in de consistoriekamer bijeen, doet de dienstdoende
ambtsdrager het ambtsgebed en wensen de ambtsdragers de predikant Gods zegen toe
door middel van een handdruk.
Tijdens het stil gebed blijven de ambtsdragers staan. Na afloop van de dienst stemmen
de ambtsdragers in met de prediking door middel van, opnieuw, een handdruk en sluit
de ambtsdrager van dienst de eredienst af met gebed.
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6.7 Jeugdouderling en evangelisatie-ouderling
Tot de kerkenraad behoort een jeugdouderling (zie hoofdstuk 7.3) en een evangelisatieouderling (zie hoofdstuk 11.1). De betreffende ouderlingen zijn ontheven van andere
pastorale taken.

6.8

Vergaderingen (plaatselijke regeling)

De kerkenraad vergadert minimaal één keer per maand, behalve in de zomermaanden
(juli en augustus). Op verzoek van ten minste vijf leden van de wijkkerkenraad moet
binnen acht dagen een vergadering worden belegd.
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 3 dagen van te voren
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde
zullen komen (de agenda). Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag
opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de wijkkerkenraad wordt
vastgesteld. Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de
kerkenraad, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge
mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een
bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de
(betreffende) leden van de gemeente, die wordt
o aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt
en
o afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad in het kort kenbaar over welke zaak
hij de gemeente wil horen.
De vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar. De wijkkerkenraad kan echter
besluiten dat gemeenteleden en andere belangstellenden als toehoorder tot een
bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden.

6.9 Vertegenwoordigingen in andere (kerkelijke) lichamen
Vertegenwoordigingen naar andere (al of niet kerkelijke) vergaderingen, worden in
onderling overleg verdeeld.

6.10 Archiefbeheer (plaatselijke regeling)
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente uit hoofde van Ordinantie 11-2-7 sub g.
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“Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd.” (Prediker 12: 1b)

7 Jeugdwerk
7.1

Doelstelling

Doel van het jeugdwerk is dat jongeren opgroeien tot bewust meelevende
gemeenteleden en zich bewust worden van het belang van het werk binnen de
gemeente, tot eer van God. Dit kunnen we verwoorden in een drietal punten:
o de jeugd de weg tot Christus te wijzen;
o de jeugd een plaats in de gemeente te geven;
o de jeugd hun weg en plaats in de wereld te wijzen;
Daarnaast moet het jeugdwerk ook een plek bieden waar de kinderen en jongeren hun
vragen kunnen stellen als het gaat om zaken als persoonlijk geloof en andere
persoonlijke zaken.

7.2 Taken
Het jeugdwerk binnen de gemeente heeft de volgende taken:
o de Bijbelse toerusting;
o maatschappelijke toerusting;
o ontspanning en onderlinge samenkomst.

7.3 Jeugdouderling
Het contact tussen de jeugdclubs en -verenigingen enerzijds en de kerkenraad
anderzijds verloopt via de jeugdouderling. Deze heeft ten opzichte van deze clubs en
verenigingen de volgende taken:
o
o
o
o
o
o
o

hij houdt geregeld contact met de leiding van de clubs en verenigingen omtrent de
programma's;
hij bezoekt met een zekere regelmaat de club- en verenigingsbijeenkomsten;
hij doet aan de kerkenraad verslag van de programma's en/of de inhoud van de cluben verenigingsbijeenkomsten;
hij geeft, waar mogelijk, toerusting en sturing aan leidinggevenden;
hij stimuleert de overige leden van de kerkenraad belangstelling te tonen voor het
jeugdwerk.
hij voert in nauw overleg met de predikant en de wijkouderling(en) gesprekken met
betrekking tot problemen van jongeren;
hij is aanwezig bij preekbesprekingen.

De kerkenraad laat zich bij het jeugdwerk zo veel mogelijk door zijn jeugdouderling
vertegenwoordigen.
Aan hem leggen de leidinggevenden van de clubs en het bestuur van de
jeugdvereniging verantwoording af. De jeugdouderling kan namens de kerkenraad
bezwaar aantekenen tegen besluiten van de leidinggevenden en bestuursbesluiten van
de jeugdvereniging. Bij geschillen tussen de jeugdouderling en leidinggevenden/bestuur
zal de kerkenraad de uiteindelijke beslissingen nemen. De jeugdouderling heeft in
principe inzage in alle bestuursstukken van de jeugdvereniging.
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In al het clubwerk wordt gebruik gemaakt van folders, brochures, werkmateriaal en
toerustingscursussen van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (H.G.J.B.), zij het dat
het aanbod op het gebied van inhoud en vormgeving moet passen binnen de identiteit
van de wijkgemeente. Het oordeel hierover berust bij de kerkenraad, daartoe
geadviseerd door de jeugdouderling. Alle jeugdclubs en -verenigingen zingen vanuit de
bundel “Op Toonhoogte”, uitgegeven door de H.G.J.B.
Het bestuur van de jeugdvereniging wordt in overleg met de jeugdouderling gekozen uit
de leden. De gekozen leden dienen meelevend te zijn met de wijkgemeente. Deze
verkiezingen gaan volgens de regels die omschreven staan in de statuten van de
Jeugdvereniging Maranatha.
De kerkenraad wordt daarvan in kennis gesteld.
Nieuwe leidinggevenden van de jeugdclubs worden aangezocht door de jeugdouderling
of door de leiding van deze clubs, in overleg met de jeugdouderling.
De jeugdouderling is verantwoordelijk voor de clubleidersvergadering.
clubleidersvergadering heeft tot doel club- en jeugdwerk op elkaar af te stemmen.

De

De clubleidersvergadering bestaat uit:
Jeugdouderling en alle leidinggevenden en bestuursleden, maar minimaal van elke club
of vereniging één leidinggevende/bestuurslid.
De clubleidersvergadering heeft minimaal de volgende concrete taken:
o het opstellen van een seizoensrooster met betrekking tot de verenigingsavonden en
het coördineren en op elkaar afstemmen van activiteiten;
o het samenstellen van een programma voor de opening van het winterwerk en de
afsluiting van het winterwerk.
De clubleidersvergadering komt minstens één maal per jaar bijeen, onder leiding van de
jeugdouderling. De bijeenkomsten van het club- en jeugdwerk worden tijdens de
kerkenraadsvergaderingen regelmatig geëvalueerd.

7.4 Jeugdclubs en -verenigingen
De volgende jeugdclubs en -verenigingen zijn binnen de wijkgemeente aanwezig. Deze
clubs komen als regel tijdens het winterseizoen één keer per twee weken bij elkaar.
o jeugdclub Benjamin, basisschool groep 3 t/m 5;
o jeugdclub Jonathan, basisschool groep 6 t/m 8;
o tienerclub Shaloom, jongeren tot 16 jaar;
o Open Jeugd Werk de Magneet, jongeren tot 16 jaar;
o jeugdvereniging Maranatha, leeftijd vanaf 16 jaar en ouder.

7.5 Jongerenpastoraat
In het jongerenpastoraat willen we gestalte geven aan de pastorale zorg voor jongeren
en daarin het voorbeeld van Christus volgen.
Hierbij is het van belang dat er individuele aandacht is voor de jongeren. Individuele
aandacht vraagt om persoonlijk pastoraat waarbij persoonlijke aandacht en
geborgenheid centraal staan.
Dit kan alleen geboden worden indien er sprake is van een goede relatie met de
jongeren.
Het jongerenpastoraat is een aanvulling op het reguliere pastoraat binnen het gezin.
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De samenstelling van het team van het jongerenpastoraat (JP) bestaat uit:
o wijkpredikant of pastoraal medewerker;
o jeugdouderling;
o JP-medewerkers waarbij gestreefd wordt naar een evenredige verdeling tussen
het aantal mannen en vrouwen, die meelevend belijdend lid zijn.
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“U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn
het die van Mij getuigen.” (Johannes 5: 39)

8 Kringwerk/verenigingen
Het kringwerk is bedoeld voor vorming en toerusting van gemeenteleden en de
mogelijkheid van ontmoeting en vindt voornamelijk plaats gedurende ongeveer 8
maanden in het winterseizoen. Het omvat activiteiten, die min of meer rechtstreeks door
of onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden georganiseerd. De diverse
kringen worden in de volgende paragrafen besproken. Ten slotte wordt weergegeven
hoe de relatie van de verenigingen en clubs is ten opzichte van de kerkenraad.

8.1 Bijbelkring
Eén keer per maand wordt er een bijbelkring gehouden, die plaatsvindt onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De leiding ligt daarom bij de
predikant/pastoraal medewerker of bij één of meer kerkenraadsleden. Op deze avonden
wordt gewoonlijk per seizoen gesproken aan de hand van één of meer, in overleg met
de kerkenraad, gekozen Bijbelgedeeltes.

8.2 Bijeenkomsten voor ouderen
Voor ouderen (en alleenstaanden) van 55 jaar en ouder wordt één keer per maand een
middag belegd waarin naast meditatie en informatie, ruimte is voor ontmoeting. Als
afsluiting van het seizoen wordt een dagje uit georganiseerd. Het college van diakenen
is verantwoordelijk voor de bijeenkomsten.

8.3

Huisbijbelkring

In onze gemeente zijn één of meer huisbijbelkringen actief; deze staan onder leiding van
een kringleider. Doel van deze avonden is om elkaar te stimuleren vanuit Gods Woord
waardoor er vertrouwen en verbondenheid ontstaat en waarbij verdieping plaatsvindt.
De leden van de huisbijbelkring verzorgen de inleiding, waarna een bespreking
plaatsvindt.
Aan het begin en het eind van het seizoen is er een zgn. kringleidersoverleg waarin de
wijkpredikant, een ouderling en de kringleider(s) zitting hebben. Tijdens dit overleg wordt
de inhoud van de huisbijbelkring van het seizoen vastgesteld of geëvalueerd.

8.4

Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

De mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” vergadert ongeveer 1 keer per
maand. De gespreksonderwerpen worden meestal gekozen uit “de Hervormde Vaan”.

8.5

Vrouwenkring “Bij de Bron”

De vrouwenvereniging “Bij de Bron” vergadert één keer per twee weken op een
ochtend. Er is ook kinderoppas. De gespreksonderwerpen worden meestal gekozen uit
“De Hervormde Vrouw”.

8.6

Relatie kringwerk/verenigingen - kerkenraad

De contacten van de leidinggevenden van de clubs en het bestuur van de
jeugdvereniging met de kerkenraad lopen gewoonlijk via de jeugdouderling. De
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contacten van de verschillende kringen en verenigingen voor volwassenen lopen via de
kerkenraad.
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“Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de
HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.” (Psalm 127: 1b)

9 Gemeentelijke organisatie
In de gemeente moeten ook veel praktische zaken worden geregeld. Allerlei zaken die
betrekking hebben op de organisatie van de gemeente worden besproken in de
volgende paragrafen.

9.1 Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de gemeente berust bij het moderamen van de kerkenraad
(zie ook 6.3). Daarbij vormen de predikant en de scriba het eerste aanspreekpunt vanuit
de gemeente. Als er, tussen de kerkenraadsvergaderingen door, beslissingen nodig zijn,
zal het moderamen naar bevind van zaken handelen en op de volgende
kerkenraadsvergadering daarover verantwoording afleggen.

9.2

Scribaat

De scriba (en assessor) zijn verantwoordelijk voor:
o het voeren van de correspondentie van de kerkenraad (waaronder het afgeven
van consenten en attestaties en het verwerken van voorkeurlidmaatschapaanvragen);
o het uitwerken en publiceren van mededelingen van de kerkenraad in het kerkblad
en/of de Nieuwsbrief;
o het (samen met het moderamen) opstellen van een agenda, inclusief een
overzicht van de correspondentie, voor de kerkenraadsvergadering;
o het (laten) maken van notulen van de vergaderingen van de kerkenraad;
o het uitvoeren van de kerkordelijke procedures die nodig zijn bij verkiezing van
ambtsdragers, bij openbare belijdenis en bij het beroepen van een predikant;
o het verzamelen en verwerken van kopij voor het kerkblad; dit wordt gewoonlijk
door de wijkpredikant gedaan;
o het verzorgen van (de eindredactie van) het jaarlijkse vergaderrooster;
o het maken van een rooster voor de voorzang in samenwerking met de
Rehobothschool te Ridderkerk;
o het maken van een rooster voor ouderlingen van dienst en tafelwachters bij het
Heilig Avondmaal;
o het verzamelen en uitwerken van de afkondigingen voor de eredienst, en het
eventueel inlichten van de gastpredikant daarover;
o het bijhouden van de lijst met overledenen, zodat deze in de oudejaarsdienst kan
worden voorgelezen en in het eerste kerkblad van een nieuw jaar kan worden
gepubliceerd;
o het (laten) doorgeven van (wijzigingen in) het preekrooster aan het
Reformatorisch Dagblad/De Combinatie;
o het bijhouden van het doopregister, lidmatenregister en huwelijksregister;
o het bestellen en laten invullen van doopkaarten en belijdenisplaten;
o het vermelden van verpleeghuisbewoners in het kerkblad (daartoe voeren zij
tijdens het samenstellen van de kopij een laatste controle uit bij het betreffende
verpleeghuis);
o het (laten) verzorgen van verhuisberichten in het kerkblad;
o contact onderhouden met de ledenadministrateur.
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De verantwoordelijkheden van de scriba en de assessor laten onverlet dat zij bepaalde
taken door anderen kunnen laten uitvoeren.

9.3 Ledenadministratie
De ledenadministratie berust bij de ouderlingen-kerkrentmeester of een daartoe
aangesteld(e) ambtsdrager/gemeentelid.

9.4

Preekvoorziening

Het officiële preekrooster wordt vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Slechts een
deel van deze lijst is ingevuld met de eigen predikanten. De rest van deze lijst dient door
de wijkkerkenraad te worden ingevuld. Deze zogenaamde preekvoorziening wordt
uitgevoerd door een ambtsdrager , in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad. Voordat een rooster voor een nieuw jaar wordt samengesteld, zal een
evaluerende bespreking in de kerkenraad plaatsvinden, waarin de vergadering
suggesties kan doen voor de invulling van een nieuw rooster. Indien er een pastoraal
medewerker in de (wijk)gemeente werkzaam is, mag deze in de dienst voorgaan. Deze
diensten worden in het jaarlijkse preekrooster opgenomen.

9.5 Publicaties
Informatie van en voor de gemeente wordt op de volgende manieren bekend gemaakt:

9.5.1 Kerkelijk Contact
Het Kerkelijk Contact (gewoonlijk "Kerkblad" genoemd) wordt twee- of driewekelijks
uitgegeven en is een orgaan van de centrale Hervormde gemeente van Ridderkerk en
de Hervormde gemeente van Rijsoord. Elke wijkgemeente heeft daarin ruimte die
bedoeld is voor mededelingen omtrent de eigen wijk. Van alle pastorale zaken, voor
zover deze niet om reden van privacy geheim dienen te blijven, doet de predikant
mededeling in het kerkblad.

9.5.2 Nieuwsbrief
In voorkomende gevallen geeft de wijkkerkenraad een infobulletin uit, genaamd
Nieuwsbrief.
Dit bulletin is bedoeld als aanvulling op het kerkblad. Deze uitgave geeft ruimte voor
publicaties over activiteiten in of van de gemeente. De redactie van de Nieuwsbrief
bestaat uit de ouderlingen-kerkrentmeester.

9.5.3 Publicatiebord in de kerk en poster/affichebeleid
Trouwkaarten, geboorteberichten, informatie van de ouderlingen-kerkrentmeester en de
diaconie, informatie betreffende eigen clubs, bijeenkomsten enzovoorts, kortom alle
informatie die betrekking heeft op de eigen gemeente en/of het eigen kerkgebouw, kan,
na overleg met de koster of de kerkenraad, op het publicatiebord in de hal worden
gehangen.
Informatie over bijeenkomsten of activiteiten die niet in de eigen wijk plaatsvinden, wordt
alleen na goedkeuring door de kerkenraad opgehangen. Deze bijeenkomsten en
activiteiten die een christelijk karakter hebben, moeten wel kunnen rekenen op de
interesse en/of steun vanuit de gemeente.
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9.5.4 Website
Onze wijkgemeente beschikt over een website met het volgende adres :
www.wilhelminakerkslikkerveer.nl.
U kunt onder de “button” erediensten opnames terugluisteren en downloaden van de
gehouden kerkdiensten.
De ouderlingen-kerkrentmeester dragen zorg voor de inhoud van deze website.

9.6 Vormen van onderlinge ontmoeting
Ter bevordering van de onderlinge ontmoetingen in de gemeente worden de volgende
activiteiten door de kerkenraad georganiseerd:

9.6.1 Koffie drinken na de dienst
Meerdere keren per jaar wordt aan de gemeente gelegenheid gegeven om na de dienst
in informele sfeer met elkaar koffie te drinken (eventueel met samenzang).Vooral
‘nieuwe’ gemeenteleden worden aangemoedigd hier gebruik van te maken om zo de
gemeente beter te leren kennen.

9.6.2 Nieuwjaarsontmoeting
Aansluitend aan de nieuwjaarsdienst is er gelegenheid om de predikant, kerkenraad en
elkaar Gods zegen toe te wensen.

9.6.3 Activiteiten rond opening winterwerk
Aan het begin van het winterwerk wordt een zogenaamd “startweekend” georganiseerd
voor de gehele gemeente met allerlei activiteiten die gelden als start van het winterwerk.
Op vrijdagavond en/of zaterdag zijn er informele activiteiten die bedoeld zijn om de
onderlinge ontmoetingen in ontspannen sfeer te bevorderen. Op zondag houdt de
wijkpredikant een preek die speciaal op het komende winterwerk is gericht. Op de avond
van deze zondag wordt een preekbespreking of debatavond gehouden, waarbij jong en
oud uit de gemeente welkom is.

9.6.4 Preekbesprekingen
Enkele malen per jaar, waaronder bij de opening van het winterwerk, worden
preekbesprekingen of debatavonden met de predikant gehouden. Soms is daarbij
iedereen uitgenodigd terwijl andere keren deze besprekingen speciaal voor jongeren
worden gehouden. Daarvan wordt vooraf mededeling gedaan in het kerkblad.

9.7

Gemeenteavonden

Als de kerkenraad de gemeente over een bijzonder onderwerp uitvoerig wenst te
informeren of met de gemeente over een onderwerp van gedachten wil wisselen, zal
daartoe een gemeenteavond worden belegd. Deze zal indien dat mogelijk is ruim van
tevoren, zowel in de zondagse eredienst als in het kerkblad worden aangekondigd.

9.8 Autodienst
Er is een autodienst, waarop een beroep kan worden gedaan voor vervoer van en naar
de kerk voor gemeenteleden die bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn. De contactpersonen
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voor deze dienst zijn te vinden in de adressenlijst en in het kerkblad. De diaconie is
verantwoordelijk voor de autodienst.

9.9 Kinderoppas
Er is kinderoppas tijdens alle kerkdiensten, behalve tijdens avonddiensten. De
kinderoppas is bestemd voor baby’s en kinderen tot ongeveer 6 jaar. Tijdens de oppas
wordt er ’s morgens een Bijbelverhaal voorgelezen. De namen en adressen van de
contactpersonen zijn te vinden in de adressenlijst. De kinderoppas valt onder de
verantwoordelijkheid van de ouderlingen-kerkrentmeester.

9.10 Opnamen van de kerkdienst
Van elke kerkdienst wordt een digitale opname gemaakt welke gedurende drie maanden
te
beluisteren
is
via
de
website
www.wilhelminakerkslikkerveer.nl
of
www.kerkdienstgemist.nl .

9.11 Verjaardagsfonds
Ook de wijkgemeente wil meeleven met de verjaardagen, via een gelukwens, van de
gemeenteleden. De gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om een gift te
geven voor het verjaardagsfonds. Deze giften worden rechtstreeks overgemaakt naar
het wijkfonds. De ouderlingen-kerkrentmeester zijn verantwoordelijk voor dit
verjaardagsfonds.
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“Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad
vergelden.” (Spreuken 19: 17)

10 Diaconaat
Het diaconaat is één van de functies van de gemeente. Om het diaconaat vorm en
inhoud te geven bestaat de kerkenraad, naar Bijbels model, voor een deel uit diakenen
die verantwoordelijk zijn voor de diaconale taken in en van de gemeente. Een aantal
zaken betreffende het diaconaat zijn beschreven in de volgende paragrafen.

10.1 Doelstelling
Het diaconaat in de gemeente heeft tot doel het verlenen van ondersteuning in zaken
die niet direct als pastoraal kunnen worden aangemerkt. Tevens heeft het diaconaat tot
doel het bewustzijn van de onderlinge verantwoordelijkheid van de gemeente te
bevorderen.

10.2 Raad van diakenen (plaatselijke regeling)
De wijkraad van diakenen bestaat uit 3 leden.

10.3 Middelen
De diakenen ontvangen financiële middelen uit collecten en giften, en besteden die, in
overleg met en onder controle van de centrale diaconie.

10.4 Huisbezoek
Wanneer tijdens regulier huisbezoek (door de ouderlingen of de predikant) blijkt dat er
hulpbehoevende gezinnen en/of personen zijn, dan wordt dit doorgegeven aan de
diakenen. Deze onderzoeken dan in hoeverre er hulp geboden moet/kan worden,
eventueel in samenwerking met een daartoe bevoegde instantie.

10.5 Hervormde Vrouwen Dienst
De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) is een groep vrouwen uit de gemeente die
bezoeken brengt aan zieken, alleenstaanden, ouderen (boven de 75 jaar) en
gemeenteleden die een jubileum hebben te vieren, die gehandicapt zijn of waar een kind
is geboren. De verantwoordelijkheid voor deze dienst en het opstellen en handhaven
van regels voor deze dienst is in handen van de diakenen. Minimaal één keer per jaar is
er overleg met de HVD en het college van diakenen. Gezien de toenemende vergrijzing
en de toenemende eenzaamheid is het zinvol dat ouderen en alleenstaanden ook buiten
jubilea of verjaardagen worden bezocht.

10.6 Maatschappelijke dienstverlening
De diakenen onderhouden contacten met instanties voor maatschappelijke
dienstverlening om zo nodig gemeenteleden de weg te kunnen wijzen naar
hulpverleningsinstanties. Deze activiteiten zullen voornamelijk in centraal verband
worden uitgevoerd. De Centrale Hervormde Diaconie heeft een of meerdere
maatschappelijk werkers via Stichting Schuilplaats aangesteld voor een aantal dagdelen
per week. Meer gegevens zijn te vinden in het Kerkelijk Contact.
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10.7 Naastenzorg
Naastenzorg is bedoeld voor gemeenteleden die hulp nodig hebben en waar familie,
buren en vrienden geen hulp (meer) kunnen bieden. Dit kan zijn, naar het ziekenhuis
rijden, boodschappen doen, formulieren invullen en licht huishoudelijk werk. Medische
hulp valt niet hieronder. Ook kan er financiële ondersteuning worden geboden.
De diakenen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de naastenzorg. Het omzien
naar elkaar is niet alleen een taak die aan de diakenen is uitbesteed, maar ook een taak
voor de gehele gemeente. Daarom is het ook goed dat gemeenteleden worden
betrokken bij het in praktijk brengen van “omzien naar elkaar”.

10.8
o
o

10.9

Blad “Lichtspoor” / Kerstattentie
Het blad “Licht in de avond” wordt volgens een door de diakenen samengestelde
lijst bezorgd bij gemeenteleden boven de 75 jaar.
Enkele dagen voor de kerstdagen wordt een kerstattentie bezorgd bij
gemeenteleden boven de 75 jaar.

Diversen

In diverse andere hoofdstukken zijn activiteiten vermeld, die ook onder de
verantwoordelijkheid van de diaconie vallen. Voor de volledigheid worden deze
hieronder opgesomd.
o bijeenkomsten voor ouderen (hoofdstuk 8.3);
o autodienst (hoofdstuk 9.8).
Verder hebben de diakenen zitting in de Raad van Participanten van verzorgingshuis de
Riederborgh, de commissie van het Interkerkelijke Diakonaal Beraad en de Raad van
Toezicht van het ziekenhuis Ikazia.
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“Ga dan heen, onderwijs al de volken.” (Matthéüs 28: 19a)

11 Apostolaat
De apostolaire taak van de gemeente (de roeping om het Evangelie overal te laten
klinken, de mensen in aanraking te brengen met dat Evangelie en om met dat Evangelie
in de wereld te staan), is in de eerste plaats een taak voor alle gemeenteleden. Het
apostolaat vormt het gezicht naar buiten van een gemeente, die weet wat zij belijdt. Om
de gemeente daartoe toe te rusten en te stimuleren, zijn er verschillende commissies en
instanties binnen de gemeente actief. Dit hoofdstuk beschrijft hun taken en werkwijzen.

11.1 Evangelisatie
Onder evangelisatie verstaan wij "het in contact brengen van onze directe omgeving met
het Evangelie". Deze omgeving bestaat uit buitenkerkelijke en randkerkelijke mensen. In
principe hebben alle leden van de gemeente in het ‘ambt van alle gelovigen’ de roeping
en plicht om hun naaste voor Christus te winnen.
De georganiseerde evangelisatieactiviteiten worden binnen de Hervormde gemeente
van Ridderkerk gecoördineerd door de Centrale Evangelisatie Commissie (CEC). Deze
commissie werkt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Algemene
Kerkenraad, en bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten. In die
commissie heeft onder andere de evangelisatie-ouderling van onze wijkgemeente
zitting. Deze ouderling heeft tot taak leiding te geven aan het evangelisatiewerk in de
wijkgemeente en draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de contacten met de
andere geledingen binnen de CEC.
o
o
o
o
o

De kerkenraad is zich bewust van het belang van de evangelisatieactiviteiten.
Alle evangelisatieactiviteiten moeten in overeenstemming zijn met de identiteit
van de wijkgemeente.
De gemeente behoort, op grond van de Bijbelse opdracht, een wervende
gemeente te zijn in woord en daad.
De predikant zal in de prediking de missionaire opdracht van de gemeente en
van individuele gemeenteleden met enige regelmaat aan de orde stellen.
Onze wijkgemeente kent een evangelisatiecommissie, die onder leiding van de
evangelisatie-ouderling staat.

De volgende evangelisatieactiviteiten worden binnen de wijkgemeente uitgevoerd:

11.1.1 Interne activiteiten
Tot de interne activiteiten van de evangelisatiecommissie behoren:
o het bewust maken van de gemeente van haar evangeliserende of missionaire
taak;
o het
oproepen
van
gemeenteleden
om
deel
te
nemen
aan
evangelisatieactiviteiten;
o het publiceren van allerlei extern gerichte acties;
o het aanbieden van een toerustingscursus op dit gebied.
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11.1.2 Externe Activiteiten
11.1.2.1 Bezoekwerk
De leden van de evangelisatiecommissie brengen, zo nodig op aanraden van de
wijkouderlingen, of wel op eigen initiatief, bezoeken aan rand- en buitenkerkelijken. Bij
nieuw ingekomenen in de wijk, die op welke manier dan ook lid zijn van de Hervormde
gemeente binnen de Protestantse Kerk, krijgt de ledenadministrateur de bevestiging
door van de landelijke ledenadministratie. Hij geeft het adres van de nieuw ingekomene
door aan de evangelisatie-ouderling en deze en/of een lid van de
evangelisatiecommissie bezoekt de nieuw ingekomene.

11.1.2.2 Evangelisatie Tentweek
In de zomervakantie wordt een week georganiseerd om kinderen en jongeren (4 tot
ongeveer 16 jaar) uit de directe omgeving in aanraking te brengen met het Evangelie.
De tenten staan in het Electropark, hoek Oranjestraat/Prins Bernhardstraat. Als leidraad
wordt de door de I.Z.B. uitgegeven themamap gebruikt, onder de voorwaarde dat het
aanbod op het gebied van inhoud en vormgeving past binnen de identiteit van de
wijkgemeente. Het oordeel hierover berust bij de kerkenraad, daartoe geadviseerd door
de jeugdouderling en/of de evangelisatie-ouderling. Het programma is een combinatie
van bijbelvertelling, knutselen, discussiëren en ontspanning. Ook de ouder(s)
wordt/worden bij het programma betrokken. Aansluitend wordt in één van de diensten op
de zondag deze tentweek afgesloten met een bijzondere dienst.

11.1.2.3 Kinderbijbelclub
De Kinderbijbelclub (KBK) is ontstaan als nazorg van bovengenoemde tentweek en
wordt een aantal keren per jaar op zaterdag gehouden. De club is bedoeld voor rand- en
buitenkerkelijken. In de adressenlijst zijn de contactpersonen te vinden.

11.1.2.4 I.Z.B.
In al het werk van de evangelisatie wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van folders,
brochures en toerustingscursussen van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op
Gereformeerde grondslag (I.Z.B.), met dien verstande dat het materiaal op het gebied
van inhoud en vormgeving moet passen binnen de identiteit van de wijkgemeente. Het
oordeel hierover berust bij de kerkenraad, daartoe geadviseerd door de evangelisatieouderling.

11.1.2.5 Overige activiteiten
Overige activiteiten van de evangelisatiecommissie zijn:
o verspreiding van het I.Z.B.-blad “Echo” ten behoeve van rand- en
buitenkerkelijken;
o verspreiding van het I.Z.B.-blad “Lichtspoor” ten behoeve van de ouderen;
o kerstactie, inclusief uitnodiging tot bijwoning van de kerkdiensten;
o paasactie: een activiteit in samenwerking met andere kerken; in diverse
kerkgebouwen en in het winkelcentrum van Ridderkerk worden activiteiten
daartoe georganiseerd;
o het organiseren van een evangelisatie-zangavond rond Kerst en Pasen.
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11.2 Contacten met de (plaatselijke) overheid
Tenminste één maal per jaar heeft de burgemeester een ontmoeting met alle pastores
uit heel Ridderkerk. Daarbij is, indien mogelijk, de predikant van de wijkgemeente
aanwezig. Naast deze ontmoetingen zijn er geen directe contacten met de (plaatselijke)
overheid. Waar nodig en mogelijk zal de kerkenraad de wijkgemeente representeren.

11.3 Zending
Om het zendingsbewustzijn van de gemeente te stimuleren is er een
Zendingscommissie. Deze commissie houdt zich bezig met voorlichting, bewustwording
en geldwerving voor de zending in de gemeente. Voor de activiteiten is er een nauwe
samenwerking met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Tenminste één
kerkenraadslid is in deze commissie vertegenwoordigd. Op de éérste zondag van de
oneven maand is de opbrengst van de offerblokken bestemd voor een door de
commissie aangedragen doel. De commissie werkt onder rechtstreekse
verantwoordelijkheid van de kerkenraad en brengt ook jaarlijks verslag uit aan de
kerkenraad.

11.4 Israël en de gemeente
In het apostolaat neemt het gebed voor Israël (zowel als staat, maar ook als volk) een
voorname plaats in. Israël is immers “de oudste broeder” aan wie de verwachting van
het Koninkrijk van God en Zijn beloften is geschonken. Israël blijft het volk van God.
Maar ook voor Israël blijft onverkort van kracht dat Jezus Christus, de Zoon van God, de
Messias is. Hij alleen is dé Weg, dé Waarheid en hét Leven. Niemand kan tot (God) de
Vader komen dan door Hém. Buiten de door Jezus verworven verzoening door Zijn
voldoening is er geen zaligheid te verwachten, ook niet voor het volk van Israël.

11.5 Interkerkelijke Werkverband Godsdienstonderwijs op Openbare
Scholen(IWGOS)
Het IWGOS heeft ten doel om godsdienstlessen te verzorgen op openbare basisscholen
in Ridderkerk. In het bestuur zijn bijna alle kerken van de Gemeente Ridderkerk
vertegenwoordigd. Ook onze wijkgemeente heeft hierin een vertegenwoordiging.
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“Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE van de legermachten.”
(Haggaï 2: 9)

12 De ouderlingen-kerkrentmeester
12.1 De wijkraad van kerkrentmeesters (plaatselijke regeling)
Het ambt van ouderling-kerkrentmeester is door de kerk in het leven geroepen om, naast
het verzorgen van de ledenadministratie, de verantwoordelijkheid voor alle materiële
zaken van de gemeente te dragen. De belangrijkste activiteiten van de ouderlingenkerkrentmeester zijn in de hiernavolgende paragrafen beschreven.
De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit 4 leden.
De wijkraad van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een penningmeester aan.
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente ten laste van
de wijkkas, met inachtneming van het door de Algemene Kerkenraad vastgestelde
beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 5.000 euro per betaling. Voor
betalingen boven dit bedrag zijn de leden van de wijkraad van kerkrentmeesters
gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt een van de leden van de
wijkraad van kerkrentmeesters op als diens plaatsvervanger.

12.2 Gebouwen
Het beheer en het onderhoud van het kerkgebouw en van de pastorie wordt uitgevoerd
door, of in opdracht van, de ouderlingen-kerkrentmeester. Zij onderhouden daarvoor
geregeld contact met de predikant en de (hulp)koster(s). Bij de overkomst van een
nieuwe predikant zullen de ouderlingen-kerkrentmeester met de betreffende predikant
overleggen en zorgen voor het gereedmaken van de pastorie, zodat de predikant met
zijn gezin daarin zijn intrek kan nemen.
Een onderhoudscommissie onder leiding van een ouderling-kerkrentmeester voert
onderhoud uit aan het kerkgebouw en pastorie.
De beschikbare zaalruimte kan voor verhuur aan gemeenteleden of derden beschikbaar
worden gesteld, volgens de daarvoor opgestelde afspraken. Contacten verlopen via de
koster.
Het gebruik van de kerk en het bijgebouw dient aan te sluiten bij de signatuur van de
gemeente, en behoeft de goedkeuring van de ouderlingen-kerkrentmeester.

12.3 Kosters
Een team van kosters en hulpkosters is verantwoordelijk voor het verzorgen en
gereedmaken van de kerk zodat kerkdiensten en andere activiteiten daarin kunnen
plaatsvinden. Dit gebeurt in onderling overleg, waarbij één koster als contactpersoon
fungeert. Bij kerkdiensten is de koster verantwoordelijk voor het tijdig openen van de
kerk en de ontvangst van gasten.
Zij doen hun werk in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de ouderlingenkerkrentmeester. Het zogenaamde kostersoverleg, dat onder leiding staat van een
ouderling-kerkrentmeester, wordt minimaal twee keer per jaar gehouden.

12.4 Middelen
De ouderlingen-kerkrentmeester zijn voor hun werk aangewezen op een aantal
inkomstenbronnen. De besteding van de gelden van de ouderlingen-kerkrentmeester is

Beleidsplan Ridderkerk, Wijkgemeente Wilhelminakerk

Pagina 45

in handen van het Centrale College van Kerkrentmeesters, dat verantwoording
verschuldigd is aan de Algemene Kerkenraad.
Voor zaken die directe wijkaangelegenheden aangaan (zoals onderhoud van de kerk
en/of de pastorie) is er het wijkfonds. Dit wijkfonds wordt gevuld door collecten
(gewoonlijk offerblokken bij de uitgang van de kerk), giften en andere activiteiten.
De ouderlingen-kerkrentmeester houden éénmaal per twee weken zitting voor
gemeenteleden voor de verkoop van collectebonnen en voor bespreking van andere
zaken die op het terrein van de ouderlingen-kerkrentmeester liggen.

12.5 Kerktelefoon
De ouderlingen-kerkrentmeester zijn verantwoordelijk voor het (laten) verzorgen van
kerktelefoonaansluitingen bij gemeenteleden die niet meer in staat zijn de erediensten
regelmatig te bezoeken. De beslissing of iemand kerktelefoon krijgt berust bij de
kerkenraad.

12.6 Organisten
De ouderlingen-kerkrentmeester zijn verantwoordelijk voor de benoeming en de
"begeleiding" van de organisten.

12.7 EHBO/BHV
Om effectief op te kunnen treden tijdens calamiteiten is er binnen onze gemeente een
EHBO/BHV-commissie actief.
De commissie zorgt voor de aanwezigheid van benodigde middelen zoals verbandkoffer,
AED-apparaat, zuurstofmasker en -fles e.d.
De leden komen regelmatig bij elkaar om te oefenen en procedures te bespreken. Ook
wordt er onder leiding van een ervaren instructeur voorlichting gegeven over ontruiming,
reanimatie en dergelijke. De EHBO/BHV-commissie valt onder de verantwoordelijkheid
van de ouderlingen-kerkrentmeester.

12.8 Diversen
De ouderlingen-kerkrentmeester zijn verder verantwoordelijk voor:
o het beheren van het prikbord in de grote zaal/hal;
o het (laten) maken van een rooster voor organistendienst;
o het bestellen van huwelijksbijbels;
o het beheer van de website;
o het samenstellen en uitgeven van een adressenlijst m.b.t. alle kerkelijke
activiteiten;
o het onderhouden van de contacten met en het bijwonen van de vergaderingen
van de commissie voor de verzorging van kerkdiensten via Radio Ridderkerk.
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“Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één
zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” (Johannes 17: 21)

13 Oecumene
13.1 Katholiciteit van de kerk
In beginsel is het te betreuren dat alle kerkmensen niet onder één dak leven, ook al
staan zij op één en hetzelfde Fundament. Wij kunnen geen ander fundament leggen dan
Jezus Christus Die gekruisigd is. Wij hebben de eenheid te zoeken in Christus, onder
het gelijktijdig besef dat de HEERE ons in de Protestantse Kerk in Nederland heeft
geplaatst.
Wij staan in ons land in de traditie van de kerk van de Reformatie, die sinds 1816 de
Nederlandse Hervormde Kerk en sinds 1 mei 2004 Protestantse Kerk in Nederland heet.
Op internationaal gebied erkennen wij dat God in Christus wereldwijd kerkvergaderend
werkt, maar dat dit altijd zal gaan binnen de grenzen van de inhoud van de drie
apostolische symbolen: de Twaalf Artikelen bevattend de Apostolische
Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea uit het jaar 325 en de Geloofsvorm en
bekentenis van Athanasius uit het jaar 333.

13.2 Relaties met andere kerkverbanden
De apostel Paulus schrijft in Filippenzen 2, vers 2 en 3: “Maak dan mijn blijdschap
volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van
gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de
ander voortreffelijker achten dan zichzelf.”
Wij dienen bereid te zijn om werkelijk naar elkaar te luisteren. Maar om de ander recht te
verstaan is er wel een gemeenschappelijk(e) basis of fundament nodig. Dat vinden wij in
de inhoud van de Bijbel. Die inhoud is op hoofdpunten samengevat en soms ook nader
verklaard in de drie apostolische symbolen of belijdenissen en de drie reformatorische
symbolen, waarover in hoofdstuk 1 is geschreven.
Wij dienen de eenheid van de Kerk te zoeken. Van haar moeten wij een levend lidmaat
zijn en als wij dat zijn zullen wij dat ook eeuwig blijven. Om het met de woorden van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis te zeggen: “Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen,
gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid
en verstrooid door de gehele wereld; nochtans tezamen gevoegd, en verenigd zijnde
met hart en wil in één zelfde Geest, door de kracht van het geloof.”
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14 Slotbepaling
Dit beleidsplan inclusief de plaatselijke regeling is door de kerkenraad, in
overeenstemming met artikel 8, lid 5 van Ordinantie 4 van de kerkorde (met betrekking
tot het beleidsplan) respectievelijk artikel 7 van Ordinantie 4 van de kerkorde (met
betrekking tot de plaatselijke regeling), voor de duur van vier jaar vastgesteld. De
kerkenraad is - uiteraard - bevoegd binnen die periode besluiten te nemen, die
vervolgens in de volgende versie van het beleidsplan worden opgenomen. In elk geval
vindt een complete heroverweging in het laatste jaar van de geldigheidsduur plaats.
Dit beleidsplan inclusief de plaatselijke regeling is gepresenteerd op de gemeenteavond
van 24 mei 2016 en vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 9 juni 2016.
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15 Beleidsvoornemens
De kerkenraad wil zich in de komende periode over de volgende vragen buigen:
o
o
o
o
o
o

Is er aanleiding om de liturgie of de praktische gang van zaken tijdens de
eredienst aan te passen? Zo ja, welke zaken zouden dan aangepast kunnen
worden?
Is er aanleiding om de voorbede tijdens de eredienst aan te passen (bijvoorbeeld
in relatie tot langdurig zieken)?
Is er aanleiding om de samenstelling en het functioneren van de kerkenraad te
wijzigen zodat de kerkenraad de gemeente nog beter kan dienen?
Is er aanleiding om een (digitale) wekelijkse nieuwsbrief voor gemeenteleden te
introduceren?
Welke rol kan onze gemeente spelen bij het weerbaarder maken van de jongeren
in onze gemeente? Hoe kunnen jongeren staande blijven temidden van de
verleidingen van deze wereld?
Welke rol is er voor onze gemeente weggelegd met betrekking tot de
vluchtelingenproblematiek?

De wijkouderlingen hebben het volgende beleidsvoornemen:
o het voeren van een zogenaamd ‘pastores-overleg’ met de wijkouderlingen en de
predikant.
De ouderlingen-kerkrentmeester hebben het volgende beleidsvoornemen:
o het opstellen van een energieplan.
De diaconie heeft het volgende beleidsvoornemen:
o

het nadenken over het maken van wijkteams, waarin de HVD en wijkouderlingen
samenwerken.

Aldus te Ridderkerk (Slikkerveer) vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 9
juni 2016

J.H. Lammers, preses (consulent)

T. Krijgsman, scriba

