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INLEIDING: 
 
Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Stellendam vormt een belangrijke pijler voor het werk 
binnen en door de kerk voor de periode 2019-2025. Het beleidsplan geeft aan hoe wij inhoud en richting 
willen geven aan het Gemeente van Christus zijn in deze tijd.  
Het beleidsplan pretendeert niet volledig te zijn. Echter, de belangrijkste onderwerpen zijn 
meegenomen. Het beleidsplan moet meer als een levend document worden gezien. Dat wil zeggen dat 
het, indien nodig en wenselijk, aangepast wordt aan de ontwikkelingen die zich voordoen. 
Het is daarom voor de kerkenraad een voortdurende uitdaging om feeling te houden met zoveel 
mogelijk gemeenteleden. 
Op basis van het plan wordt jaarlijks in juni een jaarplan door de kerkenraad vastgesteld waarin de 
doelstellingen voor het komend seizoen en de realisatie over het afgelopen seizoen wordt verwoord.  
 
DOELSTELLING 
Als gemeente herkennen we ons in de volgende kernachtige verklaring waarin de missie, de opdracht en 
de zending van de kerk is samengevat: 
 

Gefundeerd op Gods liefde en genade in Jezus Christus willen wij een liefdevolle gemeenschap 
van christenen zijn, die er op gericht is om God te dienen in de dienst aan onze naaste, om te 
groeien in toewijding aan de Heer en zijn Rijk, om mensen in aanraking te brengen met Jezus 
Christus, opdat de drie-enige God wordt geëerd en aanbeden. 

 
Deze korte verklaring werken we in onderstaande hoofdstukken uit naar de praktijk van ons gemeente-
zijn. We gaan in gesprek over de vraag wat we geloven (1), hoe we de gemeenschap gestalte geven (2), 
hoe we dienstbaar zijn (3), hoe we groeien in ons geloof (4), hoe we andere mensen bereiken met het 
evangelie (5) en hoe de eer van God centraal staat (6)? Daarnaast willen we in dit beleidsplan ook stil 
staan bij het financiële reilen en zeilen van onze gemeente. Hoe willen we op dat gebied verder gaan en 
welke verwachtingen leven er (7)? 
 
 
HOOFDSTUK 1: GELOOFSFUNDAMENT 
 
Gefundeerd op Gods liefde en genade in Jezus Christus ... 
 
Met deze geloofsverklaring willen we de kern van ons geloof onder woorden brengen en elkaar 
stimuleren om met deze geloofsvragen bezig te zijn. Ook al blijven vragen soms onbeantwoord en ligt 
twijfel op de loer. We gaan op zoek naar het fundament van onze gemeente! (Zonder alles te kunnen 
noemen.) 
 
De 66 boeken van de bijbel zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, die gebruik heeft gemaakt van 
mensen die door Hem geroepen werden. Wij aanvaarden de bijbel als het betrouwbare en 
gezaghebbende Woord van God. 
 
God maakt zich aan ons bekend als God de Vader, de Schepper van de hemel en de aarde. En als God de 
Zoon, die in Jezus Christus mens werd om ons te verlossen. En als God de Heilige Geest, die ons leven 
vernieuwt door zijn kracht. Zo is Hij: God-boven-ons, God-met-ons en God-in-ons.  
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Wij belijden dat Hij de enige en waarachtige God is, die van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaat. Eén en 
ongedeeld. De Drie-enige! 
       
Wij geloven dat God, de Vader van Jezus Christus, dit heelal en alles wat er in is, geschapen heeft, en dat 
Hij het nog steeds in stand houdt. Op de vraag waarom deze almachtige en liefdevolle God het kwaad in 
de wereld toelaat, hebben wij geen afdoend antwoord. Maar wij geloven dat Hij eens alle kwaad zal 
overwinnen en de aarde zal herscheppen tot zijn koninkrijk. 
 
Wij geloven in Jezus Christus als onze Heiland en Heer. Hij is de in het Oude Testament beloofde Messias 
en de Redder van de wereld. Hij is van eeuwigheid waarachtig God en werd in de tijd waarachtig mens. 
Door een wonder van de Heilige Geest werd Hij als mens geboren uit de maagd Maria. Hij leefde in 
volmaakte gehoorzaamheid aan God en beantwoordde aan Gods bedoeling.  
Vrijwillig nam Hij als het Lam van God de zonde van de wereld op zich. Hij stierf aan het kruis in onze 
plaats. Zo bracht Hij de verzoening tot stand voor allen die in Hem geloven. Hij is de enige Middelaar 
tussen God en mensen. In een vernieuwd lichaam stond Hij op uit de doden en maakte zo voor ons de 
dood tot de doorgang naar een nieuw leven.  
 
Wij geloven dat Jezus Christus naar de hemel is opgevaren en zit aan de rechterhand van God. In de 
hemel doet Hij bij God voorspraak voor al de zijnen en Hij regeert als de Heer van alle dingen over de 
geschiedenis van deze wereld. Eens zal Hij terugkomen naar de aarde om deze wereld te oordelen en 
zijn koninkrijk te voltooien. Een geweldig vooruitzicht. 
 
Wij geloven in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt. Hij is op gelijke wijze God als de Vader en de 
Zoon en is de derde Persoon in de Drie-eenheid. Hij is in de wereld gezonden om het verlossingswerk 
van Jezus Christus toe te passen op ons hart en leven. Hij overtuigt mensen van zonde en maakt hen 
ervan bewust dat ze een Verlosser nodig hebben en brengt hen tot geloof in Jezus Christus.  
De Heilige Geest woont in alle gelovigen en geeft hun zekerheid in het geloof, liefde voor God en de 
medemens. Hij geeft hun kracht om tegen de zonde te strijden, om van Christus te getuigen en om de 
naaste te dienen.  Hij helpt hen de bijbel te begrijpen en toe te passen op het leven. Hij geeft geestelijke 
gaven tot opbouw van de gemeente. Wij geloven dat de Heilige Geest nog steeds tekenen geeft. 
 
Wij geloven dat God ons geschapen heeft opdat wij als bondgenoten en broeders en zusters zouden 
leven. Maar wij hebben God verlaten en kozen ervoor onze eigen weg te gaan. God heeft in zijn grote 
liefde voor deze wereld een weg tot verlossing gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. Een overtuigend 
bewijs van Gods genade. We begaan een grote vergissing als we denken dat we zelf de verlossing 
kunnen verdienen of tot stand kunnen brengen. De verlossing is voor honderd procent een geschenk 
van Gods genade.  
Daarom klinkt in de bijbel de oproep tot geloof en bekering. Wij worden gered als wij Jezus Christus als 
onze Heiland en Heer aanvaarden. Daardoor worden wij kinderen van God! In de kerk komen we samen 
met alle mensen die zijn naam belijden. Daarom geloven wij dat de kerk wereldwijd is en dat we als 
plaatselijke gemeente een onderdeel van deze kerk mogen vormen. 
       
In de kerk komen gelovigen geregeld samen. Ze worden onderwezen in de Schrift en beantwoorden het 
evangelie in lofprijzing en liederen, met gebeden en gaven. Daar worden doop en avondmaal bediend. 
De gemeente wordt uitgezonden in de wereld om het evangelie bekend te maken, op te roepen tot 
navolging van Jezus Christus en door praktisch dienstbetoon de liefde van God zichtbaar te maken. 
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Wij geloven dat God niet alleen met de gemeente een weg gaat, maar dat ook het volk Israël nog steeds 
een bijzondere plaats heeft in zijn heilsplan. De kerk is geworteld in Israël en leeft evenals Israël van 
Gods genadige trouw. Eenmaal zullen al Gods beloften in vervulling gaan en zullen wij de naam van God 
voor eeuwig prijzen. 
 
Gods koninkrijk zal volledig zichtbaar worden bij de wederkomst van Christus. Dan zal de hele wereld 
geoordeeld en vernieuwd worden. Zonde en leed, ziekte en dood zullen dan van de aarde verdwijnen en 
God zal alle tranen afdrogen. Dan zullen alle mensen opstaan uit de dood en zal Christus als de Rechter 
van deze wereld de geschiedenis en ons leven toetsten aan de wil van God. 
We geloven dat we alleen door het volbrachte werk van Christus en het vernieuwende werk van de 
Geest deel  hebben aan deze toekomst. Daarom belijden we ons geloof en aanvaarden we Gods genade 
in ons leven.  
 
Het is ons verlangen om in deze wereld tekenen van Gods rijk op te richten en te streven naar 
gerechtigheid en vrede. De bewogenheid van God met deze wereld willen we uitstralen naar elkaar en 
naar mensen om ons heen. Dichtbij en ver weg. Zo willen we dienstbaar zijn aan het Koninkrijk van 
Christus en op weg gaan naar zijn toekomst! 
 
 
HOOFDSTUK 2: LIEFDEVOLLE GEMEENSCHAP 
 
... willen wij een liefdevolle gemeenschap van christenen zijn ... 
 
GRONDGEDACHTE 
In navolging van Jezus Christus willen wij als gemeente met liefde omzien naar elkaar. Het grote gebod is 
immers het gebod om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Deze liefde leidt tot 
gemeenschapsvorming. Discipelen van Jezus leven niet als losse individuen naast elkaar, maar vormen 
een gemeenschap waarin ze naar elkaar omzien, elkaar liefhebben, vriendschap ervaren en samen 
werken aan de opbouw van de gemeente. Juist binnen deze gemeenschap willen we elkaar aanvaarden 
en elkaar vergeven als gevolg van Gods liefde voor ons. Dit moet ook onze uitstraling naar buiten zijn. 
We richten ons op allen die tot de gemeente behoren én allen die op onze weg worden geplaatst. 
Pastoraat is de geestelijke zorg van de gelovigen voor elkaar.  
 
De pastorale zorg is niet een taak van enkele personen. Integendeel: Iedereen, die tot de gemeente 
behoort, is deel van het geheel en draagt medeverantwoordelijkheid voor het wel en wee van anderen. 
Daarom is er open aandacht voor elkaar en heeft iedereen recht op bezoek. Zeker in zorgelijke en 
moeilijke omstandigheden. 
In het pastoraat hebben de predikant, de kerkenraad en de wijkbezoekers een stimulerende functie. Zij 
proberen deze zorg voor elkaar handen en voeten te geven en verder uit te bouwen. 
Mensen ontmoeten elkaar in het pastoraat. Als de gehoorzaamheid aan Christus boven het eigen gelijk 
wordt gesteld, dan vallen verschillen weg en kan men in liefde naar elkaar omzien. De gemeenteleden 
moeten daarom worden aangemoedigd om deze opdracht in praktijk te brengen. Het kan nodig zijn dat 
zij hiervoor worden toegerust.  
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WAT DOEN WE NU? 
Het is bemoedigend om te zien hoe mensen met elkaar meeleven en voor elkaar bidden. Deze vorm van 
pastoraat is niet te organiseren maar wel te stimuleren. Ook door de berichtgeving in het Kerknieuws 
onder de rubriek ‘Omzien naar elkaar’ en het prikbord in de hal van de kerk. Het is waardevol als 
mensen elkaar op zoeken en iets voor een ander willen betekenen. Daar ligt de basis van het pastoraat. 
Toch merken we ook dat mensen daarin teleurgesteld kunnen zijn en het gevoel hebben weinig 
aandacht te ontvangen. Daar moeten we niet aan voorbij gaan. 
 
Ook is er het georganiseerde bezoekwerk. Hierbij denken we aan het pastorale werk van de predikant, 
de ouderlingen, de diakenen en de wijkbezoekers. De ouderlingen willen éénmaal per twee jaar de 
gemeenteleden bezoeken die daar prijs op stellen. Oudere gemeenteleden worden jaarlijks bezocht 
door een ouderling of wijkbezoeker als dat op prijs wordt gesteld. De gemeente is verdeeld in vier 
wijken. 
De pastorale taak van de predikant richt zich in eerste instantie op stervensbegeleiding en verder 
pastoraat in bijzondere gevallen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stervensbegeleiding, 
psychische nood en pastoraat rond doop, huwelijk, ziekte en begrafenis. Ook de ouderen en 
alleenstaanden vragen extra aandacht van de predikant. Belangstellenden, nieuwkomers en 
randkerkelijken moeten ook op een bezoek kunnen rekenen. Het is niet altijd makkelijk om de juiste 
prioriteiten te stellen. Tijdens de kerkenraadsvergaderingen wordt verslag uitgebracht van dit 
bezoekwerk. 
 
Het spreekt niet vanzelf dat wij een liefdevolle gemeenschap vormen, het evangelie uitdragen en ons 
inzetten voor onze naaste. Daar moeten we telkens weer toe worden aangemoedigd. We moeten 
worden opgebouwd in het geloof en toegerust voor onze dienst. We moeten onze geestelijke gaven 
leren ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Alleen zo zullen we verder kunnen groeien in het 
discipelschap waartoe we geroepen zijn. 
 
Jaarlijks organiseert de predikant samen met de kerkenraad een avond tijdens welke het organiseren 
van het afleggen van pastorale bezoeken centraal staat. Het is wenselijk dat het aantal wijkbezoekers, 
dat pastorale bezoeken aflegt, toeneemt. 
 
 
HOOFDSTUK 3: DIENSTBETOON EN HULPVERLENING 
 
 ... die er op gericht is om God te dienen in de dienst aan onze naaste ... 
 
GRONDGEDACHTE 
Jezus is gekomen om te dienen. Hij is de oorsprong en het model voor onze dienst aan elkaar en aan 
anderen. Woord en daad vormden in Zijn leven een eenheid. Daarom willen we niet alleen met woorden 
getuigen van Gods liefde, maar er ook handen en voeten aan geven in daden van praktisch 
dienstbetoon. Zo willen wij de Here dienen in de dienst aan onze naaste (vgl. Mat 25:40). Naast de 
georganiseerde vormen van dienstverlening, diaconaat en werelddiaconaat willen wij dit tot uitdrukking 
brengen in spontaan meeleven en hulpvaardigheid. 
Wij willen ons inzetten voor gerechtigheid en vrede onder de volkeren. Dat is ook ons gebed. Bovendien 
weten we ons verbonden met het lot van heel de schepping. Daarom willen we verantwoord omgaan 
met het milieu en zo een antwoord van dankbaarheid geven aan onze Schepper. 
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WAT DOEN WE NU? 
Allereerst ervaren we dat hier een persoonlijke verantwoordelijkheid ligt en dat Christus ook van ons 
vraagt een ander te dienen en te helpen. Deze opdracht begint dicht bij huis en vraagt van ons een open 
oor en hart om daar te kunnen zijn waar dat ook werkelijk nodig is. Deze dienstbaarheid heeft een 
praktisch karakter: Iemand naar het ziekenhuis rijden, een pannetje eten brengen, de eenzaamheid 
doorbreken, etc. Ook wordt onze aandacht gevraagd voor zorgen wereldwijd. We geven geld om 
mensen ver weg - soms in erbarmelijke omstandigheden - te helpen in hun nood.  
 
De diakenen hebben als taak op te roepen tot deze dienstbaarheid in de navolging van Jezus Christus. Zij 
nemen de diaconale taak van de gemeente niet uit handen, maar stimuleren de gemeente om een 
diaconale gemeente te zijn. Ook hebben de diakenen een coördinerende taak en regelen de   diaconale 
collectes. Aan het werelddiaconaat wordt speciale aandacht geschonken. Er zijn ook speciale acties voor 
actuele noodhulp in de wereld. Ook kinderen worden betrokken bij het diaconaat middels de 
schoenendoosactie Actie4kids. De diakenen streven ernaar hun geloof in God liefdevol over te brengen 
naar de medemens door woord en daad, geestelijk en materieel. 
 
Bij de viering van het heilig avondmaal is een speciale diaconale collecte. Daarnaast verzorgen de 
diakenen bij de viering van het avondmaal het brood en de wijn en doen mee aan de tafeldienst en 
thuisviering. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de kerktelefoon. Er is ook een vervoersmogelijkheid 
voor mensen die slecht ter been zijn.  De diaconie is tevens betrokken bij de kerstcadeautjes voor 
oudere gemeenteleden boven de zeventig jaar, een aantal eenzame alleenstaanden en langdurig zieken.  
Binnen de kerkenraad heeft iedereen zijn eigen aandachtsgebied. Op deze manier heeft alles waar de 
kerk bij betrokken is de aandacht van de kerkenraad. Er is een beleidsplan ‘Diaconie’.   
 
Voor de ouderen en alleenstaanden is er één keer per twee maanden de mogelijkheid om bij elkaar te 
komen tijdens “Samen aan Tafel”.  
Niet alleen de maaltijd, al is het geweldig om ook met anderen aan tafel te gaan, maar ook bidden en 
lezen en natuurlijk iedere keer aangevuld met een ontspannende activiteit, staan dan centraal. 
Wekelijks is er de creatieve club, die zich zoals de naam al aangeeft creatief actief maakt. 
Regelmatig hoor je dat oudere mensen in een isolement dreigen te raken. We hopen dat hiermee 
gedeeltelijk te voorkomen of te doorbreken. Ook hopen we dat de ouderen en alleenstaanden op deze 
manier een beter contact met elkaar krijgen.  
 
De diaconale collecten vinden wij erg belangrijk. Wel moet er gezocht worden naar zinvolle doelen. Om 
de doelen herkenbaarder te maken zoekt de diaconie nu ook naar doelen dichtbij die voor de leden 
herkenbaar zijn. Maandelijks staat er een stukje in het kerknieuws vanuit de diaconie over de doelen. 
 
Diegene die niet in staat zijn om zelf naar de kerk te komen kunnen gebruik maken van de kerktelefoon. 
Ook kan de dienst via het internet live of later worden geluisterd.   
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HOOFDSTUK 4: GROEIEN IN GELOOF 
 
... die er op gericht is om te groeien in toewijding aan de Heer en zijn Rijk ... 
 
GRONDGEDACHTE 
Geloof en geloofsgroei/opbouw zijn met elkaar verbonden. We moeten worden opgebouwd in het 
geloof en toegerust voor onze dienst. We moeten onze gaven leren ontdekken, ontwikkelen en 
gebruiken. Alleen zo kunnen we verder groeien in het discipelschap. Christen zijn betekent leerling zijn: 
Luisteren naar Gods Woord! Dat neemt ons hele leven in beslag en vraagt een volkomen toewijding. 
Geloven is een levensstijl: Ons leven is gericht op Jezus. Hij is onze Heer. We hebben Hem lief en 
verlangen ernaar persoonlijk met Hem om te gaan. Bovendien willen we Hem onze liefde tonen door 
onze gehoorzaamheid aan zijn wil en zijn geboden. We willen Hem dienen. Jong en oud. 
 
WAT DOEN WE NU? 
Leerling zijn begint op jonge leeftijd. Als gemeente vinden we het erg belangrijk dat kinderen op hun 
manier in aanraking worden gebracht met het evangelie van Jezus Christus. Daarom is er zondags 
kindernevendienst en worden er kinderdiensten en gezinsdiensten georganiseerd  
 
Kind en jeugd: Vanuit de visie “Je mag er zijn….in liefde, verbonden met elkaar, worden er meerdere 
activiteiten voor de kinderen van de basisschool georganiseerd. Het is gericht op verbondenheid met 
leeftijdsgenoten, geestelijke groei en dat alles groeit uit tot verbondenheid met de gemeente. De opzet 
is om iedere maand een activiteit te organiseren. Daarbij zijn we ook gericht op verbinding met kinderen 
uit andere kerken. 
 
Voor alle jongen vanaf 12 jaar is er Follow Me (next). In het winterseizoen komen de jongeren wekelijks 
op een avond bij elkaar. Dit doen we in samenwerking met de Hervormde Gemeente. Daarnaast worden 
er  jaarlijks ook enkele activiteiten elders georganiseerd. 
Voor de jongeren van 16-18 jaar wordt catechese gegeven, samen met de Gereformeerde kerk van 
Ouddorp. Deze bijeenkomsten zijn tweewekelijks en worden geleid door de eigen predikant. 
 
We kennen ook groeigroepen. Dit zijn kleine groepen van minimaal 7 en maximaal 15 personen die één 
keer in de ongeveer drie weken bij elkaar komen om te luisteren naar Gods Woord en in onderlinge 
gesprekken over geloof en leven, willen groeien in geloof, gemeenschap en aantal. Er zijn meerdere 
groeigroepen. Deze groepen zijn ook erg belangrijk voor de onderlinge gemeenschap. We streven er 
naar om het aantal groeigroepen uit te breiden. Deelname aan de groeigroep is een  stimulans om te 
groeien in geloof en het vergroot de betrokkenheid bij de kerk. Er zullen mensen nodig zijn die daaraan 
leiding geven.  
 
Eén keer in de maand is er ook een Bijbelstudie-moment die wordt geleid door de predikant. Het accent 
op deze bijeenkomsten wordt gelegd op Bijbelstudie maar daarnaast is er alle ruimte voor gesprek en 
ontmoeting. Ook wordt soms een uitstapje gemaakt naar andere onderwerpen.  
 
Groeien in geloof en toewijding is een gebeuren dat op veel meer gebieden naar voren komt. Tijdens de 
kerkdiensten speelt het een rol maar ook in de geloofsbeleving thuis. Op welke manier zijn mensen 
doordeweeks bezig met hun geloof in God? Hoeveel ruimte en tijd wordt er vrijgemaakt voor de 
geloofsrelatie? In kerkdiensten worden mensen gestimuleerd om met deze vragen aan de slag te gaan. 
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Het is een uitdaging om tussen de jongeren binnen de kerk een hechte band te laten ontstaan. Dat is 
vaak een belangrijke pijler om de jongeren bij de kerk betrokken te houden. De jongeren met elkaar 
activiteiten laten ontplooien draagt daar vaak aan bij. Binnen onze gemeente zijn de groepen 
leeftijdsgenoten niet groot. Ons is het een grote zorg dat jongeren van onze gemeente zich over het 
algemeen minder betrokken weten bij de kerk en de kerkelijke activiteiten. Het is van groot belang dat 
de kerkenraad zich blijft inspannen om de jeugd blijvend aan de kerk te verbinden. Daarom is het 
wenselijk om het jeugdwerk zoveel mogelijk op het eigen dorp te realiseren. We streven daarbij naar 
een verdieping en verbreding van onze contacten met de plaatselijke Hervormde Gemeente.  
 
 
HOOFDSTUK 5: GETUIGEND EN WERVEND LEVEN  
 
... die er op gericht is om andere mensen in aanraking te brengen met Jezus ... 
 
GRONDGEDACHTE 
Door de opgestane Heer is de gemeente in de wereld gezonden. Gemeente zijn is gezonden zijn. 
Daarom eindigen alle evangeliën met een variant op deze opdracht. De uitvoering van deze opdracht 
begint in de eigen omgeving en van daaruit tot aan de einden van de aarde. In onze omgeving wonen 
veel mensen die de Here Jezus nog niet kennen en volgen. Wij geloven dat ze God ter harte gaan en dat 
het daarom onze roeping is en (onze prioriteit?) om hen in aanraking te brengen met de boodschap van 
Gods liefde in Jezus Christus. 
Openheid en gastvrijheid zijn belangrijke begrippen. Uiteindelijk gaat het niet om onze gemeente: Dat 
mensen Jezus gaan volgen, daar gaat het om. 
 
WAT DOEN WE NU? 
Evangelisatie begint in de straat en bij mensen thuis. De informele gesprekken met mensen die niet 
geloven zijn het begin van een groeiproces. We hebben ervaren dat mensen op die manier (opnieuw) 
hun plaats binnen de kerk gevonden hebben. 
 
Binnen de gemeente is een liturgiecommissie actief. Zij bereiden de startdienst, de kerstnachtdienst, de 
kerstmorgendienst, de paasmorgendienst de pinkstermorgendienst en de  kinderdiensten voor. 
De jeugdraad bereidt de jongerendiensten voor. 
 
De diensten voor kinderen en jongeren en de diensten op feestdagen hebben aantrekkingskracht op 
mensen buiten onze gemeente. Het is fijn als er een koor of een gospelgroep aan meewerkt.  Van 
nieuwe gemeenteleden en onze gasten horen we dat de gemeente als gastvrij ervaren wordt en dat de 
mensen zich in de gemeente opgenomen voelen. Dit willen we vasthouden. 
 
Binnen onze gemeente draait al weer vele jaren heel succesvol de Alpha-cursus. Een cursus van tien 
avonden voor buitenkerkelijke en randkerkelijke mensen. De Alpha-cursus wordt om de twee jaar 
aangeboden. We werken daarbij samen met de Hervormde Gemeente. De avond begint altijd met een 
gezamenlijke maaltijd. Het koken voor deze maaltijden wordt altijd verzorgd door gemeenteleden. Eén 
cursusbijeenkomst kan plaatsvinden in een verkort weekend van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag.   
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Naar de kranten worden persberichten verstuurd om zo veel mogelijk mensen te bereiken voor deze 
bijzondere activiteiten. Publiciteit is erg belangrijk. Ook het Kerknieuws heeft hierin een duidelijke 
functie. In september wordt een folder meegegeven waarin alle activiteiten binnen de kerk vermeld 
worden. Er wordt ook gebruik gemaakt van facebook en app-berichten. 
 
Op vastgestelde momenten wordt meer aandacht besteed aan de zending. Zo sponsoren we als kerk 
een meisje in Tanzania. Herkenbaarheid vergroot de betrokkenheid. Ook tijdens kerkdienst wordt er 
aandacht aan besteed. 
 
De toerusting van gemeenteleden wordt steeds belangrijker met als doel dat steeds meer mensen 
doordrongen raken van het feit dat we als gemeenteleden een taak hebben in het bereiken van andere 
mensen. Evangelisatie is een levensstijl. 
 
Om het uitnodigend en laagdrempelig karakter van de diensten te benadrukken staat er bij de ingang de 
koster die dan dienst heeft. Deze is de gastvrouw/ gastheer die gemeenteleden en gasten welkom heet.  
 
 
HOOFDSTUK 6: EREDIENST EN LOFPRIJZING 
 
... opdat de drieënige God wordt geëerd en aanbeden! 
 
GRONDGEDACHTE 
De kerkdiensten zijn in de volle zin van het woord erediensten! Ze hebben tot doel God te eren en te 
aanbidden en de gelovigen toe te rusten en te bemoedigen. Daarom staat ook de verkondiging van het 
Woord centraal. De gemeente antwoordt met liederen, gebeden en gaven. De prediking moet bijbels 
gefundeerd zijn en gericht op de praktijk van het (christelijk) leven. Om te voorkomen dat de 
verkondiging een wettisch karakter krijgt, is het belangrijk dat er een accent ligt op het werk van de 
Heilige Geest. Het centrum van de verkondiging is Gods genade in Jezus Christus, de gekruisigde en 
opgestane Heer. De erediensten hebben zoveel mogelijk een open karakter waardoor een ieder, ook 
mensen buiten de gemeente, zich welkom weet. 
 
Niet alleen in de erediensten, maar ook in ons dagelijks leven zijn wij gericht op de eer van Gods naam. 
Daarbij beseffen we dat we God alleen kunnen eren en aanbidden als we ons telkens weer laten 
vervullen door zijn heilige Geest: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer!’ 
 
 
WAT DOEN WE NU? 
Iedere zondag worden er minimaal één dienst gehouden, om 10.00. Op de tweede zondag van de 
maand is er een avonddienst om 18.30 uur. Ook op doordeweekse dagen zijn er soms erediensten: 
Biddag en dankdag, kerstdagen, oudejaarsavond, Witte donderdag, Goede vrijdag en Hemelvaart. Witte 
donderdag, Goede Vrijdag, biddag en dankdag vinden gezamenlijk met de Gereformeerde kerk van 
Ouddorp plaats. De erediensten kunnen verschillen van karakter. Ze vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In iedere dienst worden de aanwezigen en de luisteraars aan 
de kerktelefoon door een lid van de kerkenraad welkom geheten. 
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In iedere eredienst staat de verkondiging van het Woord centraal. In de morgendiensten houden we ons 
in de regel aan de liturgie met trefwoorden als welkom, verootmoediging, woord van genade, 
verkondiging, (voor)beden en gaven.  Er worden voorbeden gedaan voor leden van de gemeente, kerk, 
maatschappij en wereld. De gemeente kan gebruik maken van de mogelijkheid voorbeden aan te reiken. 
Ook is er ruimte voor dankzegging en lofprijzing We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en de 
Evangelische Liedbundel maar staan ook open voor  liederen uit andere bundels. We gaan ook meer 
gebruik maken van het nieuwe Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Soms wordt de samenzang 
begeleid door meerdere instrumenten. We streven daarin naar een goede kwaliteit.  
 
De sacramenten worden gevierd met eerbied en blijdschap. Beide elementen mogen hun plaats krijgen. 
Bij de bediening van de sacramenten wordt gebruik gemaakt van de formulieren zoals vastgesteld door 
de generale synode. De bediening van de doop vindt plaats in overleg met de predikant. In 
doopdiensten wordt er bijzondere aandacht geschonken aan de kinderen in de kerk. 
Van de doopouders wordt verwacht dat zij (doop-)lid zijn van onze gemeente. Omdat dopen en geloven 
dicht bij elkaar liggen worden de ouders gestimuleerd om deel te nemen aan de belijdeniscatechese. 
 
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar tijdens een morgendienst gevierd en op Witte donderdag 
‘s avonds. In onze gemeente worden mensen uitgenodigd voor de viering die hun geloof in God beleden 
hebben in het midden van de gemeente. Voor diegene die niet naar de kerk kunnen komen is er de 
mogelijkheid van thuisviering. 
 
Ieder jaar worden mensen uitgenodigd voor deelname aan de belijdenisgroep. Minimaal één keer per 
jaar is er gelegenheid om belijdenis te doen. Het zijn bijzondere momenten in het midden van de 
gemeente als jongere en oudere mensen (geen leeftijdsgrens) hun geloof in God belijden en samen met 
Hem verder willen gaan. De belijdenisgroep bestaat uit deelnemers van de Gereformeerde kerk uit 
Ouddorp en onze gemeente. De predikant leidt de bijeenkomsten. 
 
Iedere morgendienst wordt er voor de kinderen van groep 1-4 en groep 5-8 kindernevendienst 
gehouden. In de zomervakantie wordt de kindernevendienst voor deze groepen gecombineerd. Er wordt 
gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het maar’ en de organisatie van de kindernevendienst ligt bij 
een afzonderlijke commissie. Ieder jaar zijn er rond de feestdagen projecten waaraan de kinderen hun 
medewerking verlenen en waaraan tijdens de diensten aandacht wordt besteed.  
 
Tijdens de morgendienst is er ook oppas voor de allerkleinsten in ‘t Forum (bij het orgelspel voor de 
collecte komen zij weer in de dienst). Ook worden deze kinderen betrokken bij de bediening van de 
doop.  
 
Op de grote feestdagen is er sprake van gezinsdiensten die worden voorbereid door de 
liturgiecommissie. De kinder- en jongerendiensten kunnen worden voorbereid in samenwerking met het 
jeugdwerk. (zie ook hoofdstuk 5) 
 
Ook de koren Canticum, Per Amore en eXalt leveren regelmatig hun bijdrage aan de erediensten in onze 
gemeente.  
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De laatste jaren proberen we steeds meer aandacht te geven aan een warme en gastvrije sfeer tijdens 
de erediensten. We hopen dat gasten en belangstellenden zich werkelijk thuis zullen voelen in ons 
midden. Na elke ochtenddienst wordt koffie gedronken om elkaar de gelegenheid te geven anderen te 
ontmoeten en te leren kennen. Iedereen is ook voor de morgendienst welkom in ’t Forum waar koffie of 
thee vanaf 9.30 uur klaar staan. 
 
Met de Hervormde gemeente van Stellendam wordt samengewerkt op bepaalde gebieden: 
kinderkerstavond, kerstnachtdienst, gebedsdiensten, catechese, bijzondere activiteiten zoals 
wintermarkt. De kerkenraden van onze kerk en de Hervormde gemeente vergaderen samen twee keer 
per jaar. 
 
In sommige diensten worden gemeenteleden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Dit kan zijn op 
muzikaal gebied, bijvoorbeeld piano, dwarsfluit of koperwerk, maar ook door een gedicht of 
persoonlijke getuigenis. Dit wordt door de kerkenraad gestimuleerd. 
 
 
 HOOFDSTUK 7: BEHEER EN GEBOUW 
 
Het financiële reilen en zeilen van onze gemeente, hoe willen we op dat gebied verder gaan en welke 
verwachtingen leven er 
 
De kerkrentmeesters beheren namens de gemeente de gebouwen en de financiën. Dat beheer moet 
duurzaam zijn en gericht op de toekomst van de gemeente. Het College van Kerkrentmeesters is vrij 
autonoom, maar is wel verantwoording schuldig aan de kerkenraad. Onderling heeft men een 
functieverdeling gemaakt.  Lid van het college kunnen doop- en belijdende leden zijn. Minimaal 2 leden 
van het college zijn ouderling-kerkrentmeester. De leden worden door de kerkenraad benoemd en de 
college is verantwoording schuldig aan de kerkenraad.  
 
Het college van kerkrentmeester probeert de gemeenteleden bewust te maken van hun financiële 
verantwoordelijkheid voor het kerkenwerk. Willen we als gemeente ons werk blijven voortzetten op een 
goede financiële basis dan zullen alle leden hun steentje bij moeten dragen voor een sluitende 
begroting. Het college draagt zorg voor een goed en betrouwbaar financieel beleid. 
Het college van kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van het gebouw en 
schakelt daarbij andere mensen in.  
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BELEIDSVOORNEMENS MET ALS MOTTO “ONZE TOEKOMST BEGINT VANDAAG”. 
 

- Als gemeente zorgen voor voldoende bezetting op gebied kerkenraad, college van 
kerkrentmeesters, kosters, organisten en wijkbezoekers. Deze verantwoordelijkheid blijvend 
onder de aandacht van de gemeente brengen. Onze gemeente kan slechts bestaan dankzij de 
inzet van veel vrijwilligers op veel vlakken. Daarbij moet de gemeente bereid zijn om deze 
vacatures elke keer weer op te vullen. 

- Er voor zorgen dat er voldoende ouderlingen en wijkbezoekers zijn, waarbij degenen die 
pastorale werkzaamheden verrichten voldoende zijn toegerust. Jaarlijks organiseert de 
predikant samen met de kerkenraad een avond tijdens welke het organiseren van het afleggen 
van pastorale bezoeken centraal staat. Als er een verwachtingspatroon bestaat, waarbij 
gemeenteleden gericht zijn op de ‘geestelijke verzorging’ door de ambtsdragers en de 
wijkbezoekers, verdient het aanbeveling dit om te buigen naar een meer eigen 
verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar.  

- Continu stimuleren van liefdevolle onderlinge relaties door middel van het groepswerk binnen 
onze gemeente, denk aan groeigroepen, Bijbelstudie, Alpha-cursus, jeugdwerk, creatieve club, 
Samen aan tafel, koorzang etc. 

- Veel aandacht geven aan activiteiten voor jongeren. Belangrijk is dat deze doelgroep zich 
betrokken voelt in de kerk. Daarom is het is van groot belang dat de gemeente en de kerkenraad 
zich blijft inspannen om de jeugd blijvend aan de kerk te verbinden. 

- Het streven is om door te gaan met de Alpha-cursus, ook vanuit het oogpunt van evangelisatie 
en proberen steeds meer mensen daarbij te betrekken. Het blijkt een prima manier te zijn om 
mensen met het geloof en elkaar in aanraking te brengen. Voor mensen die al jaren naar de kerk 
gaan kan een Alpha-cursus een nieuwe geloofsimpuls betekenen.  

- Verdere uitbouw van de contacten met de Hervormde gemeente van Stellendam. Het zoeken 
naar gezamenlijkheid in opvattingen en werkwijzen, om daardoor te komen tot toenadering en 
samenwerking. 

- Het is goed als de commissies, die betrokken zijn bij de erediensten,  regelmatig met elkaar 
overleggen zodat duidelijk is wie wat wanneer  doet. Tevens kunnen eventuele projecten in de 
advents-, lijdens- en pinkstertijd besproken worden. Ook de diaconie kan hier bij betrokken 
worden omdat er regelmatig bijzondere  acties georganiseerd worden. 

- Beleid maken over onze standpunten ten aanzien van LHBT-ers.  
- Een sluitende begroting is nodig voor het voortbestaan van onze kerk. De gemeente 

voortdurend duidelijk maken dat het met elkaar kerkzijn veel financiële middelen vraagt.  
- De inrichting van een liturgisch centrum, voorin de kerk.  
- Optimaal gebruik van het scherm tijdens de kerkdiensten Daarvoor nodig zijn o.a. 

gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen. 
- Richten op duurzaamheid. Daarbij valt te denken aan gescheiden afvalinzameling, sparen van 

kaarten en postzegels, cartridges e.d. Met de kinderen zou je acties kunnen houden. 
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BIJLAGEN: 
De bijlagen maken geen onderdeel uit van het beleidsplan, maar zijn wel belangrijke documenten voor 
onze kerk. 

- Beleidsplan diaconie 
- Activiteitengids, incl. jaarkalender 
- Ledenlijst, jaarlijkse uitgave 
- Plaatselijke regeling PKN 2017 
- Opbouw van de gemeente 
- Kerkelijke bijdrage per leeftijdscategorie 
- ….. 


