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Voorwoord 

 
De opzet van het beleidsplan 
 
Er is gekozen voor het modulair model waarin de kernactiviteiten duidelijk omschreven zijn, waarin de 
volgende punten centraal staan: 
 - onze plichten volgens de kerkorde, 

 - op welke wijze hieraan wordt voldaan,  
 - doelstellingen. 

 
De modulaire opzet heeft als belangrijk voordeel dat bepaalde zaken per module herschreven en geactu-
aliseerd kunnen worden. 
 
 
Waarom een beleidsplan? 
 

• Het biedt een transparante organisatiestructuur; 

• Het is een leidraad bij verschil van inzicht; het beleidsplan kan in dezen bepalend zijn; 

• Het maakt inzichtelijk wat de doelstellingen en verantwoordelijkheden zijn. 
 
 
Documenteren 
 
Het is van belang om wat in de loop der jaren ontwikkeld is, in een beleidsplan vast te leggen, zodat de 
gemeentelijke structuur gewaarborgd blijft. 
 
 
Bijbelteksten 
 
De geciteerde Bijbelteksten in dit beleidsplan komen uit de NBG’51.  
 
 
Looptijd 
 
Dit beleidsplan loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022. 
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1.1 Geloofsvisie 
 
Inleiding 
Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Werkendam wijk 1 beoogt de visie op het gemeente van 
Christus zijn onder woorden te brengen, alsmede de identiteit en mogelijkheden tot uitvoering ervan te 
beschrijven. Daarbij mag de bereidheid niet ontbreken een visie aan te passen en naar andere wegen te 
zoeken om die visie tot werkelijkheid te maken. Nieuwer en dieper inzicht in de schriften zal daarbij het 
uitgangspunt zijn. 
   
Missie 
 
Vanuit onze identiteit zullen wij leven in en werken aan een wijkgemeente die zich geroepen weet 
door haar Heer en Heiland om licht en zout te zijn in deze wereld. 

 
Identiteit 

• De hervormde wijkgemeente 1 te Werkendam is een hedendaagse gemeente van Jezus Chris-
tus. Zij belijdt Jezus Christus als de Messias en zaligmaker en is gefundeerd op het onfeilbaar 
woord van onze God. Gods woord (de Bijbel)is de norm voor de opbouw van het kerkelijk leven 
en voor de positiebepaling van onze wijkgemeente in de maatschappij. 

• De wijkgemeente weet zich verbonden met de belijdenis van het voorgeslacht, genoemd in artikel 
1, lid 4 en 5 van de kerkorde, met name met de geschriften uit de algemene christelijke kerk en 
uit de gereformeerde traditie1. 

 
Dit betekent: 

• Overeenkomstig de kerkorde onderschrijft de wijkgemeente de nauwe verbintenis met het volk 
Israël en erkent dat de kerk haar wortels heeft in Israël. Daarom stemt zij ook in met de uitspraak 
van dr. Kohlbrugge dat het Nieuwe Testament niet is te verstaan zonder het Oude Testament. 2 
Daardoor is er een diepe, onlosmakelijke verbondenheid met het volk Israël, hetgeen een voort-
durende opdracht is.3 Om de verbondenheid tussen Israël en de kerk te omschrijven gebruikt de 
apostel Paulus in  Romeinen 11: 11-24 het bekende beeld van een olijfboom.4 

• In Wijkgemeente 1 zijn zowel mannen als vrouwen verkiesbaar voor de ambten. 

• Wijkgemeente 1 kent de ziekenzalving volgens Jacobus 5. De ziekenzalving zal verricht worden 
door de predikant in het bijzijn van 2 ouderlingen, aan hen die verbonden zijn aan onze ge-
meente en die hierom vragen.  

 
Verlangen 
De gemeente wil een brede gemeente zijn waar ruimte is voor een ieder die door woord, gebed, lied en 
ontmoeting gesterkt wil worden. In de ontmoeting willen wij ons laten leiden door Gods Woord en zijn 
liefde. Deze liefde is ons voorgeleefd door de Zoon van God, Jezus Christus, die voor onze zonden ge-
storven is. Door het lijden en sterven aan het kruis is Hij onze verlosser en voorspreker (Hebr. 4:14-16). 
Vanuit de hierboven omschreven identiteit en vanuit het verlangen een brede gemeente te zijn, willen wij 
werken aan de opbouw van de wijkgemeente. 
 
 
Doelstelling 
De verwachting is dat medio 2018 de kerkorde is vernieuwd. Na de officiële vaststelling van de kerkorde 
moet het beleidsplan met zijn verwijzingen naar de kerkorde worden gecontroleerd en geactualiseerd. 
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De identiteit wordt nader omschreven in de onderstaande paragrafen. 
 
 
1 Het  fundament 
Het geloofsfundament van de wijkgemeente is het geloof dat Jezus Christus de hoeksteen van de kerk is, 
zoals verwoord is in 1 Petrus 2:4-6: 
  

“En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren 
en kostbaar.” 

 Daarom staat in een schriftwoord: “Zie ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, 
 en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.” 4 

 

Het unieke van het fundament is wat Paulus in 1 Kor. 3:11 noemt: ”Want een ander fundament, dan dat 
er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.” 
 
 
2 Gemeenteopbouw 
Om te komen tot een verantwoorde gemeente-opbouw nemen de brieven van Petrus een belangrijke 
plaats in. Daarin wordt onderbouwd en duidelijk beschreven welke taken en plichten er zijn voor de Chris-
telijke gemeente en voor de gemeenteleden persoonlijk.   
 
 
3 Gemeenteleden en hun verantwoordelijkheden 
In 1 Petrus 2:5 ligt opgesloten dat de gehele gemeente, en niet de kerkenraad alleen, geroepen is, mee 
te bouwen aan Gods huis5. De taak van de kerkenraad en de gemeente is onder meer om die mensen te 
zoeken van wie verondersteld wordt dat zij in staat zijn de gemeente van Christus te dienen naar de hen 
geschonken gaven van de Geest. Bovendien is het niet de kerkenraad die roept, maar God zelf, die 
vraagt om aan zijn gemeente te bouwen.  
 
 
4 Belofte aan de gemeente 
Als de wijkgemeente op deze wijze gemeente is en mag zijn, beamen wij met Lucas 11:33: ”Niemand 
steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie bin-
nentreden het licht zien.” Zo kunnen wij als gemeente een lichtend licht en een zoutend zout in deze 
maatschappij zijn en anderen tot een voorbeeld zijn. Hierin mogen wij ons gedragen en gesteund weten 
door onze Heiland, Jezus Christus, van wie Paulus schrijft in Romeinen 8:31-34: 
 

 “Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? 
 Hoe zal Hij , die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, 
 ons met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? 
 God  is het, die rechtvaardigt; wie zal oordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, 
 de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.”  

 
 
5 Herkenbaarheid 
Het herkenbaar zijn van wijkgemeente 1 komt tot uiting in de volgende relaties: 

1. De relatie met God. Hij roept de gemeente samen;  
2. De relatie met elkaar. De onderlinge gemeenschap;  
3. De relatie met de wereld. Zending en evangelisatie.  
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Toelichting  
 
1. De relatie met God 
Die wordt o.a. benadrukt in: 
de reguliere wekelijkse erediensten en bijzondere diensten rondom de kerkelijke feestdagen. 
 
2. De relatie met elkaar 
Wij streven ernaar om de relatie met elkaar te verstevigen door: 
Adressen van zieken worden in de hal opgehangen om zodoende meer openheid te geven en aandacht 
en medeleven van de gemeente op te wekken. 
Welkom door een gastvrouw of gastheer, die kan doorverwijzen naar een aantal aangewezen personen 
van onze wijkgemeente die zich in de kerk bevinden om de gasten verder te informeren over het reilen en 
zeilen binnen onze wijkgemeente. 
De kinderen worden uitgenodigd om het dopen bij te wonen rondom het doopvont, kinderen van de  
kindernevendienst maken een presentje voor de dopeling(en). 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overleden van het afgelopen jaar te gedenken door de lijst 
met namen voor te lezen in de speciale dienst daarvoor. 
 
3. De relatie met de wereld 
Binnen de diensten laten wij onze betrokkenheid blijken. Bijvoorbeeld door speciale diensten, collecten, 
zending en evangelisatie en diaconale diensten en de Israëlzondag. 
 
Doelstelling 
De vormgeving van de begroetingscommissie en de aanspreekpunten voor nieuwkomers in de gemeente 
en hun manier van “werken” opnieuw bekijken en zo nodig hierin wijzigingen aanbrengen. 
 
Tot slot, 
“De godsdienst,” zei Abraham Joshua Heschel, ”raakte niet in verval, omdat zij weerlegd werd, maar om-
dat zij saai, benauwend, geestloos werd. Wanneer geloof vervangen wordt door leer, aanbidding door 
tucht, liefde door gewoonte, wanneer geloof alleen spreekt door gezag en niet met de stem van mededo-
gen, dan wordt zijn boodschap zinloos. 
 

Noten 
1Kerkorde en ordinanties van de Protestante Kerk in Nederland inclusief de overgangsbepalingen , Zoe-
termeer, 2004-9 
…de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athana-
sius-waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk-,(…), 
...de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de geloofsbelijdenis met de Dordtse 
leerregels – waardoor de kerk zich verbonden weet met de Gereformeerde traditie. 
 
2In zijn proefschrift over Psalm 45 schreef Kohlbrugge in 1938: “Op het Oude Testament rust het Nieuwe. 
Op de voorzeggingen (gedaan in het oude testament) berust de waarheid dat Jezus de Christus is.” 
H.F. Kohlbrugge, een commentaar op Psalm 45, opnieuw uitgegeven Utrecht, 1995. 
 
3Idem, 9-10 
Artikel 1-1 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de enige hei-
lige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, die zich delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
Artikel 1:7 De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Is-
raël. 
Als Christus belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de 
Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.  
 
4Dit wordt nog eens bevestigd in 2 Petrus 1:16 waar de apostel het volgende belijdt: ”Want wij zijn geen 
vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Chris-
tus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.” 
 
51 Petrus 2:5: ”En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om 
een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door 
Jezus Christus.” 
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1.2 Gemeente-opbouw 

 
Inleiding 
 
Een goed uitgebalanceerde gemeente-opbouw geeft ruimte aan het welbevinden van alle leeftijdsgroe-
pen die binnen een gemeente aanwezig zijn. Het zal ook duidelijk zijn dat met deze stelling een span-
ningsveld in de gemeente zichtbaar wordt, gezien de brede leeftijdsopbouw die binnen de gemeente aan-
wezig is.  
Als wij verder kritisch naar onze gemeente kijken moeten wij constateren, dat deze versnipperd lijkt te 
zijn. Het komt te weinig voor dat de preekbinding heeft met jeugdwerk, catechisaties, kindernevendien-
sten, enz. een ieder gaat op zijn eigen wijze en naar eigen goeddunken te werk, wat overigens inhoude-
lijk niet verkeerd hoeft te zijn. Echter de onderlinge band om elkaar op te bouwen en te stimuleren is vaak 
niet of nauwelijks aanwezig. 
Goede voorbeelden van samenbinding vormen de aanloop naar de kerkelijk hoogtijdagen zoals Pasen en 
Kerst. Deze vorm van samenbinding, vaak met een doorlopend thema in de diverse groepen zou het ge-
hele kerkelijke jaar aanwezig zijn. 
 
Het eerder genoemde spanningsveld kenmerkt zich in een aantal punten. 

• Het verschil in geloofsdenken en geloofsbeleving van de diverse groepen gemeenteleden in de 
gemeente. 

• De invulling van de ambten: er zal een oplossing gevonden moeten worden om de vacatures in-
gevuld te krijgen. Momenteel wordt er te vaak een beroep gedaan op dezelfde mensen en is er 
weinig of geen nieuwe aanwas. 
Om het pastoraat in onze wijkgemeente, met het tekort aan pastorale ouderlingen, toch vol-
doende invulling te geven is een pastoraal plan ontwikkeld met ingang van 2017. (zie 1.4 Pasto-
raat) 

• Het bezoek van de avonddiensten. Er zal een oplossing moeten worden gezocht voor het geringe 
bezoek tijdens de avonddiensten. De ochtenddiensten worden redelijk tot goed bezocht. Dit in 
tegenstelling tot avonddiensten.  
 
 

Doelstelling 
 
1. Een brug slaan tussen het geloofsdenken van ouderen en jongeren. 
 
Er is gebleken dat het organiseren van gezinsdiensten een welkome aanvulling is op de bestaande dien-
sten. In deze diensten is te zien en te horen wat oud en jong met elkaar verbindt. Hier wordt ook zicht-
baar dat de jongeren de ouderen of hun ouders meenemen naar de kerk. Het omgekeerde is veel meer 
een probleem. Het is onze doelstelling deze gezinsdiensten te optimaliseren, cq. facetten te combineren 
met de reguliere diensten. Uitgangspunt is de optimalisering in seizoen 2019/2020 gerealiseerd te heb-
ben. 
 
2. Gebruik maken van een doorlopend jaarthema. 
 
Aan het begin van het kerkelijk seizoen (eind augustus) een doorlopend thema kiezen en dit door laten lopen 
in alle groepen/geledingen. Dit thema moet gekozen worden in overleg met de eigen predikant en de kerken-
raad en moet jaarlijks geëvalueerd worden. Het gekozen thema moet dan ook maandelijks centraal staan in de 
preek. Op deze wijze kunnen zowel jong als oud zich in de kerk binnen een bepaald thema vinden. 
 
We verwachten zodoende: 
a. Een grotere betrokkenheid bij de preek op zondag, speciaal van de jeugd; 
b. Verbetering van de begripsvorming, betreffende de preek op zondag; 
 
Avonddiensten, die meestal matig bezocht worden, kunnen dan ingericht worden om thema´s te behan-
delen die ingestuurd of aangevraagd zijn vanuit de gemeente. 
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3. Onderzoek naar mogelijkheden om het bezoeken van de avonddiensten te verbeteren 
 
De jaarlijks te bepalen aantal avonddiensten (bij voorkeur met de eigen predikant) invullen als themadien-
sten met levensbeschouwelijke en geloofsvragen zoals: 

• Het hoe en waarom van dopen; 

• Het hoe en waarom van het avondmaal. Bijvoorbeeld op de zondag voor een avondmaalsdienst. 
Zo kan geprobeerd worden mensen die moeite met het avondmaal hebben, te bereiken; 

• Het hoe en waarom van belijdenis doen. Bijvoorbeeld voordat de belijdeniscatechese van start 
gaat; 

• Een Alpha-dienst, voordat de Alpha-cursus start en een afsluitingsdienst aan het einde van de  
Alpha-cursus. In de afsluitingsdienst zou een Alpha-cursist over zijn ervaringen kunnen vertellen. 

• Een dienst waar in het nut van bijbelstudies en kringen benadrukt wordt. Uitbreiding van de bij-
belstudiekringen is noodzakelijk voor opbouw van de gemeente;  

• Diensten met vragen en ideeën vanuit de kerk, waarbij dieper op bepaalde geloofsthema’s wordt 
ingegaan;  

• Leerdiensten waarin onze verbintenis met Israël centraal staat. Eventueel predikanten uitnodigen 
die hierin gespecialiseerd zijn. 

• Themadiensten 16+ 

• Ouderendiensten met daarin mogelijk zingen oude berijming. 

• Actuele onderwerpen. 

• Onderzoek of er behoefte is aan preekbespreking na de dienst. 
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1.3 Ambten 

 
We hebben in onze gemeente de volgende ambten (vanuit de kerkorde) en vastgelegd in de plaatselijke 
regeling: 
 
Predikant 
Ouderling 
Ouderling-kerkrentmeester 
Diaken 
Ouderling-scriba 
 
Daarnaast moet ieder zich bewust zijn van het Ambt der gelovigen 
 
 
Inleiding 
 
Het invullen van de vacatures voor diakenen en kerkrentmeesters is over het algemeen minder een  
probleem. Moeilijker is het mensen te vinden voor het ambt van pastoraal ouderling. Hoewel verschil-
lende broeders en zusters zich duidelijk geroepen voelen, bestaat er voor het aanvaarden van dit ambt bij 
een aantal van hen toch schroom. 
Dit kan worden veroorzaakt door: 

• Het opzien tegen het huisbezoek vanwege gebrek aan communicatieve eigenschappen; 

• Het feit dat men meent over onvoldoende Bijbelkennis te beschikken;  

• Schroom om te bidden in het openbaar;  

• Het opzien tegen bezoek bij mensen in hun laatste levensfase en rouwdragenden. 
 
 
Doelstelling 
 
Als doelstelling blijft om te streven naar een volledige bezetting van de kerkenraad met één wijkouderling 
per wijk, die ondersteund wordt vanuit het pastorale team. 
 
Vanuit dit streven onderzoeken of er ruimte is voor een ‘opleidingstraject’ voor pastorale ouderling 
 
Dit zou kunnen door: 

• Ruim van te voren te starten met het benaderen van een toekomstige pastorale ouderling; 

• Het afnemen van een “gaventest”. Zo kan worden ontdekt wat iemands sterke en zwakke punten 
zijn en wordt inzicht verkregen in iemands capaciteiten. 

• Zich in de luwte en onder begeleiding van een mentor te ontwikkelen tot pastoraal ouderling die 
zich capabel voelt;  

• Het aanbieden van trainingen / cursussen om zich toe te rusten tot het ambt; 

• Mee te lopen met de pastorale ouderling, waarvan de termijn is afgelopen, of een andere pasto-
rale ouderling. 

• Binnen de groep mensen die in het Pastoraal Team zitten.  

• Gemeente opbouw vanuit de jeugd. 
 

Op deze wijze zou het op termijn makkelijker kunnen worden om de vacatures te vervullen. 
 
 
Toelichting 
 
De ‘gaventest’ zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden vlak voor of kort nadat catechisanten belijdenis 
gedaan hebben. Hierdoor kan men in een vroeg stadium onderkennen of iemand de gaven heeft het 
ambt van diaken, kerkrentmeester of een pastorale ouderling te vervullen. 
De uitkomst van een ‘gaventest’ blijft binnen de kerkenraad en zal dan ook niet gepubliceerd worden. 
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1.4 Pastoraat 
 
Inleiding 
 
In het verleden werd de invulling van het pastoraat per wijk/sectie verzorgd door de wijkouderling. 
Huisbezoeken werden aanbodgericht afgelegd. De laatste jaren werden door de wijkouderling enkel 
huisbezoeken afgelegd als men had aangegeven hierop prijs te stellen.  
Omdat het in de afgelopen jaren steeds moeilijker werd om gemeenteleden te vinden die het ambt van 
pastoraal ouderling willen bekleden ontstond er een groot tekort.    
Hierdoor is het niet meer mogelijk om het pastoraat binnen de gemeente op een dusdanige wijze uit te 
voeren dat aan hen die dat nodig hebben de gewenste aandacht gegeven kan worden. 
 
Toelichting: Met pastoraat wordt bedoeld het bezoeken van en meeleven met gemeenteleden in geval 
van overlijden, rouw, ziekenhuisopname, (ernstige) ziekte, bij jubilea en geboorte, en de “gewone” huis-
bezoeken.  
 
Pastoraal Team   
 
Met ingang van 2017 wordt het pastoraat ingevuld door het Pastoraal Team. 
 
Er is een Pastoraal Team dat bestaat uit de predikant, de pastorale ouderlingen, de pastoraal werker en 
een 30-tal bezoekmedewerkers (dit zijn vrijwilligers(t)ers uit de gemeente). Dit team gaat de invulling 
geven aan het pastoraat in onze wijkgemeente.   
 
Dit Pastorale Team wordt ingezet om gemeenteleden te bezoeken: 

• Die aangeven dat ze graag bezocht willen worden (huisbezoek). 

• Die ziek thuis zijn. 

• Die in een ziekenhuis of verzorgingshuis zijn opgenomen. 

• Die met een overlijden binnen gezin of familie te maken hebben (gehad). 

• Die binnenkomen als nieuw lid van onze wijkgemeente. 

• Waarbij een kindje geboren is. 

• Die hun kindje willen laten dopen. 

• Geloofsvragen hebben. 
 
Alle binnenkomende aanvragen en aanmeldingen worden geïnventariseerd door het “Meldpunt Pasto-
raat” en evenredig verdeeld over de bezetting van het Pastoraal Team waarbij rekening wordt gehouden 
met de aard van de situatie, de capaciteiten en functie van de aan te wijzen bezoek(st)er. 
Er wordt zoveel als mogelijk getracht “maatwerk” te leveren voor de bezoekmedewerkers zodat niemand 
belast wordt met een taak die zijn/haar capaciteiten te boven gaat. 
Tevens bestaat er de mogelijkheid een pastorale cursus te volgen. 
Bezoeken kunnen alleen of per tweetal bezoek(st)ers afgelegd worden, afhankelijk van de aard van het 
bezoek en/of de wens van degene die de bezoeken aflegt. 
Bij het pastoraal team zal ook de DPW-Naast Elkaar en het pastoraal Team voor Ouderen worden 
betrokken en zal nauw worden samengewerkt.  
Voor het doorgeven van crisis omstandigheden zoals overlijden, ziekte, ziekenhuisopname kan via de 
nieuwe telefoonnummers van het Meldpunt Pastoraat. 
Voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder verandert er niets, zij worden bezocht door het Pastoraal 
Team Ouderen zoals nu al gebruikelijk is. 
 
Meldpunt Pastoraat 
Voor de gemeenteleden wordt het bezoekwerk vanuit het Meldpunt Pastoraat georganiseerd. Ieder 
gemeentelid, jong of oud, kan dus bij het meldpunt terecht met vragen op pastoraal gebied. Ook voor een 
bezoek door de predikant, pastoraal werker, één van de ouderlingen of één van de pastoraal 
bezoekmedewerkers kan een aanvraag via het Meldpunt Pastoraat ingediend worden. Een gemeentelid 
kan zelf contact opnemen of kan iemand anders aanmelden. Als men een aanvraag of aanmelding heeft, 
kan het speciaal daarvoor bestemde formulier gebruikt worden dat aanwezig is in de hal van de beide 
kerken of men kan bellen of mailen naar pastoraatwijk1@gmail.com of bellen met 06-23402320 of  
06-23388648. 
 
Doelstelling: jaarlijkse evaluatie aan het einde van het seizoen van het pastorale werk via het pastorale 
team. 
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Pastoraal Team voor Ouderen  (hierna te noemen PTO) 
 
Met ingang van 2012 wordt het pastoraat onder ouderen ingevuld door het Pastoraal Team voor 
Ouderen. Het beleidsstuk uit 2012 t.b.v. het vormen van het Pastoraal Team Ouderen is hieronder  
aangepast/geactualiseerd. 
Voorzitter en coördinator van het PTO is de pastoraal werker van onze wijkgemeente dhr. Dekker. 
 
Doelstelling 
Door een goede onderlinge afstemming binnen het Pastoraal Team zorg dragen dat elk gemeentelid van 
75 jaar en ouder minimaal één keer per jaar pastoraal bezoek krijgt van hetzij de predikant, de pastoraal 
werker, de wijkouderling of iemand van het PTO.      
Indien een situatie daartoe aanleiding geeft kunnen gemeenteleden meerdere keren per jaar worden 
bezocht. Bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden van (naaste) familieleden of andere belangrijke 
gebeurtenissen. 
 
Doel en invulling van het pastorale bezoek door PTO 
Het persoonlijk contact met die gemeenteleden, die naar de mens gesproken in de laatste fase van hun 
leven zijn, te onderhouden en een geestelijk gesprek over geloofsbeleving te hebben, zodat deze 
bezoeken  kunnen uitgroeien tot een pastorale relatie. 
 
Tijdens het bezoek bij de oudere gemeenteleden komen zo mogelijk de volgende items aan de orde: 

• Het (eventuele gemis van het) gemeenteleven. 

• De erediensten. 

• Het wel en wee van het oudere gemeentelid. 

• Het wel en wee van de gemeente. 

• Persoonlijke geloofsbeleving. 

• Plaats in en bijdrage aan de gemeente. (eventueel via de digitale communicatiemiddelen) 
 
Het bezoek wordt afgesloten met het lezen van een stukje uit de Bijbel en gebed, 
tenzij dat niet gewenst is of wordt. 
 
Bezoeken die worden gedaan door iemand van het PTO hebben een ander doel en invulling dan een 
ziekenbezoek of een bezoek na het overlijden van familieleden. Die worden verzorgd door de predikant, 
wijkouderling en pastoraal werker.  
Na overlijden en begrafenis van familieleden bezoeken de predikant en/of de pastoraal werker het 
achtergebleven gemeentelid na enkele maanden en na een jaar nog een keer. 
Deze bezoeken en daarna weer een bezoek van iemand van het PTO wordt vanuit het Pastoraal Team 
gecoördineerd. 
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1.5 Profielschets Predikant 
 
Inleiding 
 
Wijkgemeente 1 staat in de traditie van de confessionele richting binnen de Protestantse Kerk in Neder-
land. Het Woord van God is de norm voor de opbouw van het kerkelijk leven en voor de positiebepaling 
van onze wijkgemeente in de maatschappij. Onze missie is, dat wij vanuit onze identiteit zullen leven en 
werken aan een wijkgemeente die zich geroepen weet door haar Heer en Heiland om licht en zout te zijn 
in deze wereld.  
Onze wijkgemeente weet zich verbonden met de belijdenis van het voorgeslacht, genoemd in artikel l, lid 
4 en 5 van de kerkorde, de geschriften uit de algemene christelijke kerk en de gereformeerde traditie. 
De zondagse eredienst neemt een centrale plaats in het gemeenteleven in. Daarin worden wij als ge-
meente opgeroepen te horen naar het gebod en de belofte, de dienst van de voorbeden voor kerk en we-
reld te verrichten en God te dienen met onze lofprijzing en gaven. Overeenkomstig de kerkorde onder-
schrijft de wijkgemeente de nauwe verbintenis met het volk Israël en erkent zij dat de kerk haar wortels 
heeft in Israël. Daarom stemt zij ook in met de uitspraak van dr. Kohlbrugge dat het Nieuwe Testament 
niet is te verstaan zonder het Oude Testament. 
 
 
Profielschets predikant (2015) 
 
In het licht van het bovenstaande verwachten wij van een predikant dat: 
1. hij merkbaar geïnspireerd is door de Bijbelse boodschap als Gods Woord 
2. hij een schriftgetrouwe woordverkondiging met diepgang en met een onderwijzend theologisch ka-

rakter voorstaat die begrijpelijk duidelijk en inspirerend moet zijn, toegepast op de praktijk van alle-
dag en waarbij de liturgie ten dienste staat van de verkondiging. 

3. hij een toerustende en ondersteunende rol in de invulling van het reguliere pastoraat vervult, dat pri-
mair wordt uitgevoerd door de pastorale ouderlingen, de pastorale medewerker, de Diaconaal Pasto-
rale Werkgroep (DPW) en de wijkteams; 

4. hij het crisispastoraat voor zijn rekening neemt; 
5. hij mede bereid is vorming van gemeenteleden voor zijn rekening te nemen; 
6. hij betrokkenheid toont bij jongeren van de gemeente, onder meer door het geven van catechisaties 

en oprechte belangstelling heeft voor activiteiten die voor en door jongeren worden verricht en zich 
daarvoor wil inzetten. 
In het kader daarvan is hij tussen de 30 en 45 jaar oud, met zo mogelijk  een eigen gezinssituatie 
met kinderen; 

7. hij oog heeft voor zending en evangelisatie en verbintenis met het volk Israël. 
8. zijn echtgenote meelevend is; 
9. hij de gemeente zal ontwikkelen en tegemoet treden met enthousiasme geleid door Gods Geest. 

Daarbij kritisch, bijbels en met een eigen visie. 
10. hij bereid is tot collegiale samenwerking.  
 
De predikant beschikt over de volgende persoonlijke kenmerken: 
• hij heeft levenservaring, 
• is betrokken, 
• is communicatief sterk, 
• is motiverend, bindend en stimulerend 
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1.6 Homofilie en homoseksualiteit 
 
Inleiding 
 
In 2016 heeft de kerkenraad zich bezonnen op haar visie op homofilie en homoseksuele relaties en haar 
verantwoordelijkheid daarin. Daarbij zijn uiteraard zowel Bijbelse als pastorale aspecten uitvoerig aan de 
orde gekomen en is daarin een spanningsveld gevoeld en verkend. 
In maart 2015 heeft ds. Prosman in de kerkenraad een algemene presentatie gehouden over  homofilie 
en homoseksuele relaties. In februari 2016 heeft onder leiding van Stichting Verscheurd in de kerkenraad 
bezinning plaatsgevonden en is vervolgens in de periode maart – mei 2016 de basisvisie in de kerken-
raad geformuleerd. 
In  de kerkenraadsvergadering van oktober 2016 heeft onder leiding van onze consulent ds. Wolters uit 
Almkerk bezinning plaatsgehad over het invullen van ambten, doen van belijdenis en het aangaan aan 
het Heilig Avondmaal. 
In haar vergadering van november 2016 heeft de wijkkerkenraad een concept visiestuk gezamenlijk be-
sproken en in haar vergadering van januari 2017 vastgesteld. 
Dit visiestuk vormt een onderdeel van het beleidsplan van onze wijkgemeente. 
Het beleidsplan zal tijdens een wijkgemeenteavond in het najaar van 2017 met de gemeente gedeeld 
worden. 
 
De uiteindelijke visie en vertaling daarvan naar de praktijk zijn als volgt samen te vatten. 
NB: in deze tekst wordt met' 'homofilie" de geaardheid aangeduid en met "homoseksualiteit" de praxis 
(het aangaan van een homoseksuele relatie c.q. contacten). De term" homofilie" is feitelijk wat verouderd 
maar wordt gebruikt vanwege de aansluiting bij het spraakgebruik in christelijke kring. 
 
 
Visie en uitgangspunten 
1. Het is van belang dat in de gemeente niet langer een taboe rust op het onderwerp 
homofilie/homoseksualiteit en dat het bespreekbaar is. 
2. Onze gemeente moet een open deur bieden aan ieder mens, ongeacht zijn of haar seksuele 
geaardheid en het gesprek met hem of haar zoeken. 
Wij verlangen om te groeien in geloof en lezen met elkaar de Bijbel om Gods wil met ons leven te 
ontdekken. 
3. Homofilie en homoseksualiteit zijn twee van de (vele) vormen/uitingen van gebrokenheid van de 
schepping na de zondeval. Gebrokenheid waarmee wij allen dagelijks worstelen.  
4. Ten diepste kunnen we niet treden in de relatie en gewetensvrijheid tussen God en mens. 
5. De kerkenraad kan de homoseksuele praxis (het aangaan van een homoseksuele relatie) niet zien als 
Bijbels. De kerkenraad ziet het huwelijk tussen man en vrouw als heilig en het beeld van God en Zijn 
gemeente en zal mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens de moeilijke weg van onthouding 
wijzen en hen daarbij terzijde staan. 
6. In de vraag naar het al dan niet openstellen van functies en ambten voor homofiele c.q. 
homoseksuele broeders en zusters dient aandacht te zijn voor de gevoelens en belangen van zowel 
betrokkenen als de overige gemeenteleden. 
7. Een ambtsdrager kan in de praktijk alleen functioneren als zijn levenswijze geen onderwerp van 
discussie vormt binnen de gemeente. 
 
 
 
 
Praktische toepassing 
In de vertaling van bovenstaande uitgangspunten naar praktische toepassing is onderscheid gemaakt 
naar homofiele gemeenteleden die de (moeilijke) weg van onthouding gaan en zij  
die een homoseksuele relatie hebben of daarvoor openstaan. Dit is een wezenlijk onderscheid op grond 
van het Bijbelse spreken hierover. 
 
1)  Voor de "alleengaande" homofiele gemeenteleden spreekt de kerkenraad uit dat belijdenis en Heilig 
Avondmaal op dezelfde wijze openstaan als voor iedereen.  
Daarnaast is er ruimte voor een actieve rol in onze gemeente, ook als ambtsdrager, zij het dat met name 
in pastorale taken afspraken gemaakt moeten worden met betrekking tot het functioneren in het ambt van 
de betreffende persoon. 
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2)  Voor praktiserende homoseksuele gemeenteleden ligt dit genuanceerder.  
- Daar de kerkenraad de homoseksuele praxis (het aangaan van een homoseksuele relatie) niet kan zien 
als Bijbels, meent de kerkenraad dat het niet goed en niet geloofwaardig is het ambt en/of onderwijzende 
en/of leidinggevende functies binnen de gemeente voor hen open te stellen.  
- Het heilig Avondmaal is het sacrament waarin God zijn geliefden nodigt. Een ieder beproeve zichzelf….. 
zo vormt het aangaan een persoonlijke ontmoeting met God en staat in beginsel de Tafel van onze Heer 
ook bereid voor homoseksuelen. 
- Daar het bij de belijdeniscatechese ook gaat om de persoonlijke relatie met God staat de belijdeniscate-
chese open voor homoseksuelen.  
In de catecheseperiode en de gesprekken zal - net als bij iedere andere belijdeniscatechisant - duidelijk 
worden of hij/zij wel of niet gereed is om geloofsbelijdenis te doen. 
(en daarmee toegang te krijgen tot het Heilig Avondmaal).  
 

 



Beleidsplan Hervormde Gemeente te Werkendam wijkgemeente 1 

 17 

1.7 Jeugdwerk (Inclusief Jeugdpastoraat) 

 
Voor informatie over het jeugdwerk wordt verwezen naar het jeugdbeleidsplan “van Stabilisatie naar 
groei”.  (wordt vernieuwd) 
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2.1 De Eredienst 
 
Kerkorde, Ordinantie 5  
 

• Het doel van de eredienst is het Woord en de sacramenten in het samenzijn van jong en oud 
als wijkgemeente uit te dragen. 

• Wijkgemeente 1 conformeert zich aan de opvatting zoals deze door theoloog Kohlbrugge is 
geformuleerd, dat het Nieuwe Testament niet zonder het Oude Testament is te verstaan. 

• Voor psalmen en gezangen wordt het liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbun-
del gebruikt.  

• In bijzondere diensten kunnen andere bijbelvertalingen gebruikt worden evenals liederen uit 
andere liedbundels.  

• In de ochtenddienst vindt lezing van de wet plaats (de 10 geboden) of van een apostolisch 
vermaan. 

• In de avonddienst vindt lezing van de geloofsbelijdenis plaats waarbij de gemeente zo moge-
lijk gaat staan.  

• Alleen bij het ontvangen van een rouwkaart, wordt er in de eerstvolgende ochtenddienst stil-
gestaan bij het overlijden. De predikant maakt, na votum en groet, het overlijden bekend, 
leest de rouwkaart voor en na een moment van stilte wordt er afgesloten met het zingen van 
Gezang 14, vers 3 of een ander gepast lied op verzoek van de familie. 
Indien er geen kaart is ontvangen maar het overlijden van het gemeentelid is wel doorgege-
ven, wordt het overlijden bij de afkondigingen medegedeeld. 

• Tijdens de laatste dienst van het kerkelijk jaar worden de namen opgelezen van gemeentele-
den die het afgelopen jaar zijn overleden. 

• Tijdens de eredienst wordt er gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. 
 
 

Na de zegen, in de Nieuwjaarsdienst spreekt de voorzitter van de kerkenraad de gemeente toe, aanslui-
tend richt hij zich tot de predikant en zijn echtgenote. Waarna de gemeente afsluit met het zingen van een 
toepasselijk lied.  
 
 
Welkomstcommissie 
 
Voor aanvang van de erediensten worden de kerkbezoekers welkom geheten door de welkomstcommis-
sie.  
De leden van deze commissie, die bij toerbeurt dienstdoen,  

• voorzien de bezoekers (indien nodig) van een liedboek, een liederenbundel en delen in voor-
komende gevallen de liturgie en de Weerklank uit;  

• zijn alert op nieuwe gemeenteleden, spreken deze aan en heten ze welkom en reiken een 
welkomstfolder uit; 

• maken de kerkenraad attent op de nieuwkomers.   
 

 
Oppasdienst 
De oppasdienst vindt plaats tijdens de erediensten in de ochtend. De oppasdienst is bedoeld voor kin-
deren van 0 tot 4 jaar.  
De kinderen zijn verdeeld over 2 groepen. Een groep voor de kinderen van 0 tot 2 jaar en een groep voor 
de kinderen van 2 tot 4 jaar. Met de leeftijdsgroep 2 tot 4 jaar wordt een Bijbelverhaal gelezen en bijho-
rende kleurplaat gekleurd. 
Doel is om de kinderen op deze manier te laten kennismaken met de Bijbelverhalen. 
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Kindernevendienst 
 
In de Dorpskerk en in de Biesboschkerk wordt tijdens de ochtenddiensten kindernevendienst gehouden 
voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool.  
De kinderen gaan voor de preek naar één van de zalen van de betreffende kerken. 
De kinderen zijn opgedeeld in drie groepen aan de hand van hun basisschoolgroep: groep 1-3, groep 4-6 
en groep 7-8. In de Dorpskerk hebben alle drie de groepen kindernevendienst. In de Biesboschkerk blijft 
groep 7-8 in de kerkzaal. Op deze manier maken zij ook gelijk kennis met de kerkdiensten. 
Aan de kinderen wordt een Bijbelverhaal verteld aan de hand van de methode “Vertel het maar”, waar-
mee alle leiding werkt. Zodoende horen en werken alle kinderen met hetzelfde Bijbelverhaal. Natuurlijk 
gebeurt dat op de verschillende leeftijdsniveaus. Passend bij het verhaal wordt vaak een werkje geknut-
seld, een puzzel gemaakt of een spel gedaan. Met de oudste kinderen kunnen gesprekjes gevoerd wor-
den; over het gelezen Bijbelverhaal, maar ook over dingen die zij in de preek hebben gehoord of in de 
dienst hebben gezien. 
Met Kerst en Pasen worden themaprojecten verzorgd. De thema’s worden uitgewerkt in de kinderneven-
dienst, maar krijgen ook een plek tijdens de dienst in de kerkzaal. Dat gebeurt door uitleg van het toege-
paste verhaal van die week, een uitbeelding voorin de kerk en het met de gemeente zingen van een (sta-
pel)lied. 
  
        
 
Doelstelling, 
 

• De mogelijkheid creëren om een dienst zo te inrichten dat de gemeente haar voorkeur uit kan spre-
ken over het thema van de dienst om zodoende de betrokkenheid van de gemeente te vergroten.  
(zie ook 1.2 Gemeente-opbouw)  

• Met welkomstcommissie taken evalueren en bespreken. 

• Actualiseren welkomstfolder. (bij nieuwe predikant) 

• Komende periode bekijken invoering Herziene Statenvertaling. 
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2.2 Avondmaalsdienst 
 
Kerkorde, Ordinantie 7 
 
Aandachtspunten 
 

• In de week voor de avondmaalsdienst, de dienst waarin wij het lijden en sterven van Jezus Christus 
gedenken, ziet de kerkenraad erop toe dat er gelegenheid is het censura morum te houden. 
Censura morum vindt plaats na het maken van een telefonische afspraak. 

• In de ochtenddienst, één week voorafgaand aan de avondmaalsdienst vindt de voorbereiding van het 
Heilig Avondmaal plaats. Bij gastpredikanten zal in de informatiebrief worden gevraagd om naast de 
lezing van een gedeelte van het avondmaalsformulier in de preek ook aandacht te schenken aan de 
voorbereiding op het avondmaal. 

• Gedurende de week van voorbereiding gaat het om zelfonderzoek en om het goed verstaan wat het 
Heilig Avondmaal inhoudt. 

• De voorbereiding op het Heilig Avondmaal en de avondmaalsdiensten worden zo mogelijk door de 
eigen predikant geleid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Avondmaalsformulier.  

• Het Avondmaal dient ten minste viermaal per jaar gevierd te worden,  

• Het openbare karakter van de avondmaalsdienst betekent niet dat alle kerkgangers hieraan deelne-
men. 
De nodiging van het Avondmaal gaat uit naar hen die toegang tot het Avondmaal hebben verkregen 
door belijdenis, hetzij elders of in eigen gemeente. 

• Tafelwacht vindt plaats aan weerszijden van de tafel in de vorm van ouderlingen die  toezien op de 
rechte bediening van het Avondmaal. Diegenen die onder kerkelijke tucht staan, worden door hen 
geweerd.  

• De tafelcollecte past in het kader van de dankbaarheid van de avondmaalsgangers en verdient dan 
ook een gepast diaconaal doel aan onze naaste. Openlijk mogen we belijden dat door onze gave 
onze naaste ons lief is.  

• Na de laatste tafel wordt de avondmaalsdienst afgesloten met het lezen van het afsluitende deel van 
het Avondmaalsformulier. 

• Tijdens de viering wordt gebruikgemaakt van alcoholarme wijn. 

• Eenmaal per jaar na de ochtenddienst met Heilig Avondmaal zal de predikant aan de kinderen en be-
langstellenden uitleg geven bij de avondmaalstafel voor in de kerk. 

• In aanvulling op het avondmaalsformulier heeft de kerkenraad besloten ten aanzien van gescheide-
nen onderstaande in het beleidsplan op te nemen: 
Zij die niet schuldig zijn aan de echtscheiding mogen deelnemen aan het Avondmaal. 
Zij die schuldig zijn, maar oprecht berouw tonen, verkrijgen na het afleggen van schuldbekentenis 
tegenover predikant en afvaardiging van de kerkenraad, weer toegang tot het Avondmaal. 

• Ook heeft de kerkenraad haar standpunten ingenomen rondom homofilie en homoseksualiteit voor 
het volgen van belijdenis catechese, het belijdenis doen en het aangaan aan het Avondmaal. Zie 
hiervoor hoofdstuk 1.6. 

 
Doelstelling 

• Onderzoeken of er ruimte is voor een leer- of voorbereidingsdienst in de week voor de avondmaals-
dienst, al dan niet in het kerkgebouw. Hierbij moet men denken aan een samenkomst met een open 
karakter en met een wisselwerking tussen predikant en gemeente. Het is niet de bedoeling dat de 
predikant een preek houdt over het Avondmaal, maar dat er een uitwisseling van gedachten en bele-
ving ontstaat. 

• De gehele gemeente betrekken bij het vieren van het Heilig Avondmaal. Het kan niet zo zijn dat het 
Avondmaal slechts voor een selecte groep kerkgangers bedoeld is. Dit kan d.m.v. uitleg Avondmaal 
aan de kinderen en in de voorbereidingsdienst de waarde van het Heilig Avondmaal verkondigen. 

• Het verdient aanbeveling de viering van het Avondmaal breder bekend te maken bij de jeugd via ca-
techisatie en clubs. 

• De kerkenraad dient zich uit te spreken aangaande hen wier manier van leven strijdig is met Bijbelse 
opvattingen, maar die toch de behoefte voelen aan het Avondmaal te gaan. 

• De kindernevendienst begint ná de eerste avondmaalstafel. Zodoende krijgen kinderen een indruk 
van wat de avondmaalsviering inhoudt. 

• Er dient een herbezinning plaats te vinden over toegang tot het Avondmaal voor gescheidenen. 

• Nadenken in de komende periode welk formulier voortaan standaard gebruikt zal worden bij de 
Avondmaalsdiensten. 
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2.3 Huwelijksdienst  
 
Kerkorde, Ordinantie 5 art. 3 
 
Aandachtspunten 
 

• Voor hen die bevestiging en inzegening van hun huwelijk aangevraagd hebben, is er de mogelijk-
heid om de huwelijksdienst zelf gestalte te geven. 

• Daarbij wordt gedacht aan vrijheid in liturgie en keuze van een predikant. 

• Voor de keuze van een eigen liturgie of predikant, moet contact worden opgenomen met de scriba 
van wijk 1. 

• De kerkenraad houdt zich het recht voor om hierin wijzigingen aan te brengen indien de huwelijks-
plechtigheid zich niet verdraagt met de identiteit van onze wijkgemeente.  

• Het huwelijkscadeau is een Bijbel, vertaling NBG, 1951. 
In overleg kan voor een andere Bijbelvertaling worden gekozen. 

• Zij, die na een echtscheiding buiten hun schuld, in de kerk willen hertrouwen, krijgen na instemming 
van de predikant en een afvaardiging van de kerkenraad hiertoe de gelegenheid.  
Zij die schuldig zijn, maar oprecht berouw tonen, verkrijgen na het afleggen van schuldbekentenis 
tegenover predikant en afvaardiging van de kerkenraad, de mogelijkheid om een nieuw en geldig 
kerkelijk huwelijk te sluiten. 

• Uitsluitend een huwelijk tussen een man en een vrouw wordt ingezegend. 

• De twee zondagen voor de huwelijksplechtigheid zal in de erediensten aandacht aan de aan-
staande huwelijksplechtigheid geschonken worden. 

• Er bestaat een mogelijkheid van huwelijkscatechese, die verzorgd wordt door de predikant. Dit 
vindt plaats vanaf 1 maand voor de huwelijksplechtigheid en in een afgesproken periode erna. 

• Alleen wettig gehuwden worden ingezegend. De bevestigend predikant overtuigd zich hiervan door 
inzage in het trouwboekje. 

 
   

Doelstelling 
 

• Hoe gaan wij om met geregistreerd partnerschap. Bezinning in de komende periode. 
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2.4 Doopdienst 
 
Kerkorde, Ordinantie 6  
 
Aandachtspunten 
 

• Bij de doopaangifte wordt er aan de doopouders dooponderricht gegeven, eventueel ondersteund 
door daarvoor aangewezen gemeenteleden. Er wordt aandacht geschonken aan wat dopen in-
houdt en wat men ten diepste belooft. Er wordt benadrukt dat de doop een verbond is dat God met 
ons mensen heeft door middel van de doop.  
Dooponderricht is twee keer voor en één keer na de doop. 

• Tijdens het dooponderricht worden de doopouders bevraagd op hun motivatie om te dopen.  

• Indien de vragen tijdens het dooponderricht verdere uitdieping vereisen, kan dit aangegeven wor-
den bij de predikant en de ambtsdragers. Er wordt op een later tijdstip – wel vóór de doop –  dan 
dieper op ingegaan, tijdens een huisbezoek.  

• Met de doop wordt het verbond met God en de afwassing van de zonden in de naam van de Vader 
en de Zoon en de Heilige Geest benadrukt. Zie Mattheüs 28:18-20. 

• Het lezen van de doopvragen en het antwoord op deze vragen voor God en zijn gemeente vindt 
plaats staande voor in de kerk met het gezicht naar de gemeente toe. 

• Het gemeentezijn wordt benadrukt door de kinderen in de kerk te betrekken bij de doop. 

• Het dopen vindt plaats voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan. 

• De kinderen van de kindernevendienst mogen de dopelingen of de doopouders een aandenken 
aanbieden als zij terugkomen uit de kindernevendienst. 

• Na de dienst is er gelegenheid tot het feliciteren van de doopouders in de hal van de kerk. Ouders 
en grootouders sluiten aan op aangeven van de predikant of de ouderling van dienst. 

• Na het dopen vindt nazorg plaats. 

• Er is ruimte voor eigen invulling van de liturgie, dit echter na overleg met de kerkenraad of predi-
kant van wijk 1. 

• De kerkenraad houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen indien de doopplechtigheid 
zich niet verstaat met identiteit van wijkgemeente 1. 

• Ouders die hun kind ten doop houden dienen met elkaar gehuwd te zijn als man en vrouw. Voorts 
is ten minste een van de ouders dooplid. Als een van de ouders niet de doopbelofte wil afleggen 
moet hij/zij wel instemmen met de doop van zijn of haar kind door het beantwoorden van aange-
paste vragen. In het geval dat de desbetreffende ouder geen instemming wil geven, verschijnt de 
andere ouder alleen voor de doop. 

• Bij de doopaangifte moet het trouwboekje worden getoond. 

• De kerkenraad kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van bovenstaand doopbeleid. 

• Vanuit het pastorale team wordt een cd van de doopdienst bij de doopouders gebracht. 
 
 
Doelstelling 
 

• Het organiseren van een ‘doopterugkomavond’. Het jaarlijks uitnodigen van alle doopouders van 
dat jaar voor een terugkomavond om de doopdienst te bespreken en ook om de dagelijkse ge-
loofspraktijk in het gezin met elkaar te delen. Het is de bedoeling om dit de eerste vier jaren na de 
doop van een kind vol te houden totdat de kinderen naar de kindernevendienst gaan. 

• Herbezinning toegang tot de doop ivm gescheidenen en geregistreerd partnerschap. 
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2.5 Belijdeniscatechese en belijdenisdienst 
 
 
2.5.1 Belijdeniscatechese 
 
Kerkorde, Ordinantie 9 art. 4 
  
Aandachtspunten 
 

• Na het volgen van de belijdeniscatechese wordt deze afgesloten met de aannemingsavond voor 
nieuwe lidmaten. 

• De nieuwe lidmaten worden in het bijzijn van de predikant en afgevaardigden uit de diverse gele-
dingen van de kerkenraad bevraagd op hun motivatie tot het doen van openbare belijdenis. 

• De belijdeniscatechisanten mogen hun motivatie te kennen geven d.m.v. een geloofsbrief. 

• Uiterlijk 4 weken voor het afleggen van de belijdenis worden de namen van de kandidaten aan de 
kerkenraad en de gemeente bekend gemaakt. 
 

Doelstelling 
 

• De drempel tot het volgen van de belijdeniscatechese zo laag mogelijk maken. Het doen van belij-
denis heeft immers een bijzonder beladen karakter. 

• Als iemand die niet gedoopt is, belijdenis doet wordt die persoon aansluitend aan zijn belijdenis ge-
doopt. 

• Het verdient aanbeveling dat de catechisanten van de 16+-groep aan het einde van het seizoen 
een of twee lessen volgen samen met de belijdeniscatechisanten. Dit om hen hiermee enigszins 
vertrouwd te maken. 

• Het opzetten van belijdeniscatechese voor ouderen, o.a. gemeenteleden van 50+. Er zijn in de ge-
meente veel ouderen die om diverse redenen in het verleden geen belijdenis hebben gedaan. 

• Hoe om te gaan met verzoek tot belijdeniscatechese en belijdenis door samenwonenden? 
 



Beleidsplan Hervormde Gemeente te Werkendam wijkgemeente 1 

 25 

2.5.2 Belijdenisdienst 
 
Kerkorde, Ordinantie 9 art. 5 
 
Aandachtspunten 
 

• Na een seizoen van belijdeniscatechese wordt deze afgesloten op Palmzondag met het doen van  
openbare belijdenis van het geloof. 

• Zij die openbare belijdenis van het geloof afleggen, worden daardoor aangemerkt als belijdende leden 
van de gemeente. 

• Inbreng van de lidmaten zelf bij de voorbereiding van de dienst is mogelijk. Zo is er ruimte voor dege-
nen die dat willen, in de dienst, hun individuele geloofsbrief, een met elkaar opgestelde geloofsbrief 
of een gedicht voor te lezen. 

• Het lezen van de belijdenisvragen en het antwoord op deze vragen voor God en zijn gemeente vindt 
plaats staande voor in de kerk met het gezicht naar de gemeente toe. 

• De lidmaten knielen als zij de zegen ontvangen met een Bijbeltekst. Vervolgens worden de nieuwe 
lidmaten door de gemeente staande toegezongen. 

• De nieuwe lidmaten worden op Witte Donderdag als eersten uitgenodigd tot deelname aan het Heilig 
Avondmaal. 

• Na de dienst is er gelegenheid tot het feliciteren van de nieuwe lidmaten in de hal van de kerk. 
De echtgenoten, ouders en grootouders sluiten aan op aangeven van de predikant of de ouderling 
van dienst. 

• Het pastorale team brengt een cd van de belijdenisdienst bij de nieuwe lidmaten.  
 

 
 
Doelstelling 
 

• Na de bevestigingsdienst vindt er een afsluitingsavond plaats met de hele groep om na te denken 
over hun beschikbaarheid in de gemeente naar aanleiding van getoonde interesse in kerkelijke activi-
teiten, passend bij hun mogelijkheden. 

• Na getoonde interesse wordt in overleg en op vrijwillige basis het voorstel gedaan om een ‘gaventest’ 
te doen.  

• De uitkomst van de test wordt besproken met de kandidaat en wordt niet openbaar gemaakt. 
 Het doel van de test is leden in een later stadium gericht te benaderen voor werkzaamheden binnen 

de gemeente. 
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2.6 Rouwdienst 
 
Kerkorde, Ordinantie 5 
 
 
Aandachtspunten 
 

• Bij het overlijden van een lid van onze wijkgemeente worden, indien gewenst, de nabestaanden on-
dersteund door de predikant, de pastoraal medewerker of een ouderling. 

• De mogelijkheid om een foto van de overledene met de rouwkaart in de hal van de kerk te leggen. 

• Aan de rouwdragenden van overleden gemeenteleden wordt aangeboden om tijdens de rouwperiode 
de avond met de predikant of de ouderling af te sluiten. 

• Voor het houden van de rouwdienst van het gemeentelid staat de kerk voor de rouwdragenden ter 
beschikking. 

• De rouwdragenden kunnen na overleg met de kerkenraad gebruikmaken van eigen keus van predi-
kant en liturgie. 

• De kerkenraad houdt zich het recht voor om hierin wijzigingen aan te brengen indien de rouwplechtig-
heid zich niet verdraagt met de identiteit van onze wijkgemeente.  

• Bij een crematie wordt er wel begeleiding gegeven en is er de mogelijkheid tot het houden van een 
rouwdienst in de kerk. Echter bij de crematie zelf is de kerkenraad niet ambtelijk aanwezig. 

• In de zondagsdienst na de begrafenis, bestaat er in overleg met de nabestaanden de mogelijkheid tot 
een memoriam (rouw in de kerk brengen) voor de overledene en het zingen van een lied.  

• Nazorg na de begrafenis wordt verzorgd vanuit het Pastoraal Team. 

 
 
Doelstelling 
 
Het organiseren van thema-avonden waar rouwenden met elkaar in contact worden gebracht. Dit gebeurt 
door de ‘rouwverwerkingsgroep “De Anna-kring” ongeveer één per maand. 
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2.7 Speciale diensten 
 
Gedurende het kerkelijk jaar worden een aantal speciale diensten georganiseerd. 
Dit zijn de volgende diensten: 
 

• Advents- en Passie-Pasenzangdienst. 
Deze diensten hebben een ingetogen karakter. Het doel van deze diensten is gestalte geven aan een 
speciale periode in het kerkelijk jaar om daarmee onze gemeenteleden persoonlijk te betrekken bij de 
advents- en lijdenstijd, zodat die bewuster kunnen worden beleefd. 
Deze diensten worden, indien mogelijk en rekening houdend met het preekrooster, op de eerste ad-
ventszondag en de eerste lijdenszondag gehouden. 
Deze diensten worden georganiseerd door de Zangdienstcommissie, die op dit moment vacant is. 
De zangdienstcommissie organiseert de diensten, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
Vanuit deze Zangdienstcommissie worden ook musicals en muziekprojecten georganiseerd. 
 

• Vesperdienst in de stille week 
Deze dienst wordt georganiseerd samen met de Gereformeerde Kerk in de stille week op woensdag 
en wordt door de eigen predikanten ingevuld. 

 

• Leerdiensten 
Deze diensten (2 per jaar) hebben een verdiepend karakter. Bij voorkeur worden predikanten uitge-
nodigd met een evangeliserende en nodigende preekstijl. 
 

• Gezinsdiensten 
Deze diensten (3 per jaar) zijn gericht op de gehele gemeente en worden gewoonlijk met de eigen 
predikant georganiseerd waaronder de diensten rondom Start en Afsluiting seizoen. 
In de dienst van afsluiting seizoen (winterwerk) wordt speciaal stilgestaan bij de kinderen die afscheid 
nemen van de kindernevendienst. Dit zijn de kinderen van groep 8 die na de vakantie overgaan naar 
het voortgezet onderwijs. 
De Gezins- en Leerdiensten worden georganiseerd door de gelijknamige commissie. 
 

• Dienst laatste zondag kerkelijk jaar 
In deze dienst worden de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht, d.m.v. 
het oplezen van de namen van de gemeenteleden die zijn overleden met geboorte- en overlijdensda-
tum, gevolgd door een minuut stilte. 
Op de tafel met het speciale liturgisch bloemstuk voor die dienst wordt ook verder aandacht gegeven 
aan de overleden gemeenteleden. 
 

• Kerk en Schooldienst 
Deze dienst wordt eenmaal per jaar georganiseerd samen met de Gereformeerde Kerk en de scholen 
Het Baken en Het Kompas en ingevuld door de eigen predikant(en) met een afvaardiging van de 
scholen. (Kerk- en Schoolcommissie) 
 
 
Opmerking: 
De diverse speciale diensten worden ingericht volgens de in onze wijkgemeente gebruikelijke liturgie. 
Het bijzondere karakter van deze diensten kan worden benadrukt/ondersteund door de muzikale me-
dewerking van koren, solisten en of combo’s. 

 
Doelstelling 
 
Het vanuit de kerkenraad opnieuw instellen van een commissie om het beleid, zoals ook omschreven in 

dit beleidsplan praktisch invulling te geven d.m.v. het organiseren van Adventszangdiensten, Passie-

Pasendiensten en mogelijk ook weer het organiseren van musicals en muziekprojecten. 

Slot opmerking 
In de beleidsplanperiode 2018 - 2021 zullen de beleidsstandpunten met betrekking tot het aangaan aan 
het avondmaal, het mogen dopen van kinderen en het doen van openbare belijdenis, worden besproken 
en vastgesteld of deze gehandhaafd blijven of worden bijgesteld. 
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3.1 Organigram wijkgemeente 1 
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3.2 Commissies en hun verantwoordelijkheden 
 
In wijkgemeente 1 zijn er diverse commissies en geledingen actief te weten: 
 

• evangelisatiecommissie 

• zendingscommissie 

• jeugdclubs 

• praise- en leerdienstcommissie/gezinsdienstcommissie. 

• bloemendienst 

• oppas 

• kindernevendienstcommissie 

• kinderkerstfeestcommissie 

• hervormde vrouwendienst (HVD) 

• welkomstcommissie 

• jeugdpastoraat 

• Diaconale Pastorale Werkgroep (DPW), “Naast Elkaar”. 

• vriendendienst 

• rouwgespreksgroep 

• beleidsplancommissie 

• diverse bijbelstudiegroepen 

• Pastoraal Team en Pastoraal Team voor Ouderen 

• startdagcommissie 
 
Aandachtspunten 
 

• De commissies worden verzocht zich om het thema dat in goed overleg door de kerkenraad en 
de commissie zelf is vastgesteld, naar de denk- en belevingswijze van wijkgemeente 1 uit te voe-
ren. 

•    De commissies dienen, voor zo ver van toepassing, hun jaarlijkse begroting in ter goedkeuring  
bij de kerkrentmeesters of diaconie, waarna een budget toegekend wordt. Het college van kerk-
rentmeesters en de diaconie bepalen de datum voor het indienen van de begroting. 

•    De commissies dienen zelf een goed financieel beleid te voeren en het uitgavenpatroon zoveel 
mogelijk conform hun begroting uit te voeren. 

• Elke commissie heeft een lid dat als aanspreekpunt fungeert. 

• Jaarlijks wordt de begroting en het uitgavenoverzicht beoordeeld en gecontroleerd door de kerk-
rentmeesters of diaconie. 

• Commissies dienen wijzigingen door te geven ten behoeve van de website van de Hervormde 
Gemeente te Werkendam. 

• Via de kerkenraad kan er aan toerusting worden gedaan d.m.v. cursussen als dat nodig is. 
 

 
Doelstelling 
 
Onderzoeken of het mogelijk is om een jaarthema te kiezen dat in alle clubs behandeld kan worden. 
Dit thema wordt dan op een regelmatige basis in een zondagse eredienst behandeld. Op deze wijze kun-
nen jong en oud zich in de kerk binnen een bepaald thema vinden. 
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3.3 Communicatie 
 
De bestaande communicatie binnen wijk 1 functioneert goed, echter op een aantal punten zijn er verbete-
ringen en aanpassingen mogelijk. 
 
 
1. Het kerkblad Kerkklanken 
Inhoud en opzet zijn goed. Kerkklanken is een uitstekend middel om geïnformeerd te blijven betreffende 
de gemeentelijke activiteiten, die in de regio plaatsvinden. 
 
Verbeterpunten kerkblad 
Gemist worden de mutaties van de komende en vertrekkende gemeenteleden. 
Er moet worden nagegaan of dit verbeterd kan worden.   
 
2. De gemeentegids 
Een handig boekje; het is goed en duidelijk van opzet en staat nu op de website. 
Een gedrukte versie is bij de kerkenraad aan te vragen. 
 
 
3. Nieuwsbrief  Weerklank 
De nieuwsbrief, die ook op de website wordt geplaatst, is een prima medium om de informatie bestemd 
voor wijkgemeente 1 te verspreiden. 
Het vermelden van de jarige ouderen (vanaf 75 jaar) wordt zeer gewaardeerd. 
 
Verbeterpunten Weerklank 
De clubs en commissies zouden per toerbeurt een stukje over hun actuele bezigheden kunnen schrijven. 
Vaak is niet bekend wat zij doen. Op deze wijze is het mogelijk om mensen die twijfelen of zij een steen-
tje kunnen en willen bijdragen te interesseren. 
 
 
4. Gemeenteavonden  
Jaarlijks worden een of meer gemeenteavonden georganiseerd met de bedoeling de gemeenteleden te 
raadplegen en te informeren. Op dergelijke avonden kunnen zaken aan de orde komen zoals: o.a. het 
beleidsplan, verkiezingen en actuele thema’s, al of niet behandeld door een gastspreker.  
Deze avonden zullen meer het doel moeten hebben het uitwisselen van gedachten, meningen en visies 
van beleidszaken. 
 
 
5. Bloemendienst 
In elke dienst is er een bloemstuk aanwezig. Dit wordt na afloop bezorgd bij een gemeentelid dat speciale 
aandacht verdient, hetzij wegens ziekte, een verjaardag, een jubileum of anderszins. 
Voor de vijf liturgische hoogtijdagen wordt een liturgisch bloemstuk verzorgd. 

   
 
Doelstelling 
 

• Het plaatsen van publicatieborden voor de clubs in de hal van de kerk. 

• Nagaan wie de Weerklank eventueel via mail wil ontvangen. Dit in het kader van bezuinigingen. 

• Nagaan of het wenselijk en nuttig is geboorten en overlijden op de website te vermelden. 

• Gemeenteavonden organiseren. 

• Communicatie op digitaal vlak verder uitwerken. 

• Het plaatsen van foto’s van kerkenraadsleden en de pastoraal werker op de website. 
De foto’s van de pastorale ouderlingen zouden dan geplaatst moet worden bij de wijkindeling. 
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3.4 Visualisatie kerkdienst 
 
 
Inleiding 
Het kerkelijk leven van een doorsnee gemeentelid begint op prille leeftijd met kerkgang en kinderneven-
dienst. Daarna volgt deelname aan clubs en catechese, die al dan niet wordt afgesloten met het doen van 
belijdenis. Vervolgens komt er een groot aantal jaren van kerkgang, terwijl sommigen zich gaan bezig-
houden met uiteenlopende vormen van kerkelijk werk. Bij al deze bezigheden bouwt men een netwerk 
van kerkelijk meelevende contacten op. 
 
Als de jaren vorderen en de kerkgang een lichamelijk probleem wordt, is men aangewezen op hulp. Deze 
is gelukkig in wijk 1 voldoende aanwezig. Maar als de lichamelijke conditie zover achteruit gaat dat kerk-
gang niet meer mogelijk is, is men op diverse alternatieve communicatiemiddelen aangewezen. Is men 
hiervan eenmaal afhankelijk, dan raken de betrokkenen hun contacten die men in de loop der jaren heeft 
opgebouwd, langzaam maar zeker kwijt. De zondagse kerkdiensten raken uit beeld. Het praatje voor en 
na de dienst en de kerkdienst zelf gaan dan zeer zeker gemist worden. Het nadeel van deze alternatieve 
communicatiemiddelen is echter dat men verstoken blijft van wat er zich in de kerk afspeelt, met name 
tijdens de bijzondere diensten zoals: doopdiensten, avondmaalsdiensten, open-deur-diensten, jongeren-
diensten enz. 
 
 
Doelstelling 
 

• De kerkmensen zo lang als mogelijk is betrokken houden bij de kerkdiensten als kerkbezoek door 
lichamelijke beperkingen niet meer mogelijk is;  
Onderzoeken van de mogelijkheid en wenselijkheid van het gebruik van beamers en projectie-
schermen tijdens de dienst; voor de Biesboschkerk is de realisatie al in een vergevorderd  
stadium. 

• Nagaan of we in overleg met wijk 2 in de kerk gebruik kunnen gaan maken van een webcam, zo-
dat diegenen die in het bezit zijn van een PC via internet in kunnen loggen en zo visueel de kerk-
dienst kunnen volgen. Op het gebied van webcams worden op het moment grote vorderingen 
met beeldkwaliteit geboekt. 
We streven ernaar om een webcamverbinding in 2021 gerealiseerd te hebben. 
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4.1 Gebouwenbeleid 
 
Momenteel is de Hervormde Gemeente te Werkendam in het bezit van vijf gebouwen.  
Deze gebouwen worden beheerd door het college van kerkrentmeesters. 

1. Dorpskerk. 
2. Biesboschkerk. 
3. De Bron. 
4. Pastorie Kerkstraat. 
5. Pastorie Sigmondstraat. 

 
 
Dorpskerk en Biesboschkerk 
De kerkdiensten zijn volgens een vast rooster verdeeld tussen wijk 1 en wijk 2. Per kerkdienst wordt ge-
wisseld van kerkgebouw. Bij bijzondere gelegenheden kan in onderling overleg van het rooster worden 
afgeweken. 
 
 
Kindernevendiensten en oppasdienst 
In de Dorpskerk worden de kindernevendiensten gehouden in de zalen onder de kerk. 
In de Biesboschkerk zijn twee zalen beschikbaar voor het houden van de kindernevendienst.  
Tijdens de ochtenddiensten in de Dorpskerk is de oppas in De Bron en in de Biesboschkerk en in een 
van de ruimtes van de naastgelegen school. 
 
 
Ontmoeting na de dienst 
Na afloop van een aantal diensten is er zowel in de hal van de Dorpskerk als die van de Biesboschkerk 
gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of frisdrank.  
 
 
De Bron 
Hier zullen de activiteiten van clubs plaatsvinden en catechisaties gehouden worden. Alle jeugdactivitei-
ten zijn geconcentreerd in De Bron. 
Activiteiten voor de jeugd krijgen voorrang boven verhuur aan derden.  
De bovenzaal is bedoeld voor de oudere jeugd. Zij draagt hiervoor ook de verantwoordelijkheid.  
Als er een gemeenteavond gehouden wordt waar veel mensen verwacht worden, vindt die plaats in de 
Biesboschkerk, zodat de activiteiten in de Bron gewoon door kunnen gaan. 
 
 
Doelstelling 

• Het aantal keren koffiedrinken na de dienst uit te breiden. 
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5.1 Ouderenbeleid 
 
Aandachtspunten 
 
Op het gebied van ouderenbeleid wordt met name in verzorgingstehuis Goezate aan het volgende 
meegewerkt:  

• 4 ochtenden per week een meditatief moment, 

• iedere vrijdag wordt een weeksluiting georganiseerd, 

• de laatste vrijdag van de maand een huisdienst door een predikant, 

• 4 maal per jaar een avondmaalsdienst, die ingevuld wordt door zowel wijk 1, wijk 2 als de Gerefor-
meerde kerk. 

 
Voor ouderen in het algemeen 

• 2 maal per jaar een gezamenlijke broodmaaltijd, die wordt verzorgd door de HVD; 

• HVD bezoekt de ouderen; 

• Kerstattentie voor de 75-jarigen door de diaconie; 

• Bezoekzusters van de felicitatiedienst bezoeken elk jaar de 80-jarigen en ouderen rond hun ver-
jaardag. Overige bezoeken worden geregeld in overleg met de wijkouderling; 

• De predikant of pastoraal werker gaat op bezoek bij kroonjaren, zoals 80 / 85 / 90 etc.; 

• Bijbelstudie door de pastoraal werker, in samenwerking met de Gereformeerde kerk in Goezate. 
 
 
 
Doelstelling 
 

• Webcambeelden doorsturen naar Goezate. De infrastructuur is aanwezig, maar wordt voor dit doel 
nog niet gebruikt. (Zie Communicatie) 

• Het organiseren van ouderendiensten met psalmen en gezangen uit de oude berijming. (zie hoofd-
stuk 1.2 Gemeenteopbouw) 

 
 
Ondanks al deze inspanningen is te constateren, dat binding met de gemeente vaak snel minder wordt, 
als kerkgang niet meer mogelijk is. 
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5.2 Samenwerking wijkgemeente 1, wijkgemeente 2 en de Gereformeerde Kerk 
 
 
Aandachtspunten 
 

• De Hervormde Gemeente te Werkendam bestaat uit twee wijkgemeenten: wijk 1 en wijk 2. 

• De algemene kerkenraad (AK) is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en het hou-
den van de erediensten. Het beheer is opgedragen aan het college van kerkrentmeesters. 

• De communicatie tussen de beide wijkgemeenten wordt vormgegeven binnen de vergaderingen 
van de AK. Deze worden 4 maal per jaar gehouden. 

• De samenwerking tussen beide wijken is goed en constructief met name op organisatorisch en fi-
nancieel gebied. 

• Op het gebied van de invulling van de erediensten zijn de opvattingen tussen de beide wijken  
echter verschillend.  

 
 
Doelstelling 
 

• Het zou een goede zaak zijn, en een Bijbelse taak, verdere samenwerking te zoeken met wijk 2 en 
de Gereformeerde Kerk. In deze samenwerking zal de eigen identiteit gewaarborgd blijven.  

• Het doel met betrekking tot de samenwerking met wijk 2 en de Gereformeerde Kerk is, met elkaar 
in gesprek blijven. De samenwerking zal behoedzaam gebeuren. Er zal niets geforceerd worden, 
omdat de gedachten over samenwerking bij de verschillende partijen soms controversieel zijn.  
De samenwerking met de Gereformeerde Kerk zal gefocust zijn op nieuwe onderwerpen en gele-
genheden.    

• Het doel is om samen, wijk 1 en 2 en de Gereformeerde Kerk, een levende gemeenschap te vor-
men die een krachtig front vormt tegen de ontkerkelijking.  

• Het maken van een inventarisatie waarin de samenwerkingsverbanden zichtbaar worden. 

• Onderzoeken naar de mogelijkheden van kanselruil tussen predikanten van wijk 1 en wijk 2 en wijk 
1 en de Gereformeerde Kerk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     


