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

 - de wijze waarop hieraan wordt voldaan.  
  

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 en zal in voorkomende gevallen 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 HSV. 
 
Looptijd 
 
Dit beleidsplan loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. 
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Hoofdstuk 1 Identiteit 
 
1.1 Geloofsvisie / Missie 
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. 
 
Visie   
 

Als hervormde gemeente Werkendam eren en dienen we de God van Israël en Jezus Christus, Zijn 
Zoon, de opgestane Heer. We zoeken daarin de leiding van de Heilige Geest. 
We willen een gastvrije wijkgemeente zijn en heten iedereen welkom in de kerkdiensten en bij alle 
doordeweekse activiteiten. Hierin is enerzijds ruimte voor verschil in geloofsbeleving en geloofstaal, 
anderzijds zijn we door Jezus Christus één. We erkennen ieders persoonlijke band met God en stre-
ven ernaar die band met Hem te laten groeien. Ook onderling bouwen we aan persoonlijke banden 
en streven we naar een familiegevoel en vriendschap binnen de gemeente. Hoewel we een grote ge-
meente zijn, willen we oog hebben voor elkaar en elkaar helpen waar nodig. Hij is het, die Zijn ge-
meente bouwt en bewaart. Daarom werken we waar mogelijk samen met de andere kerken in ons 
dorp. 
We zijn een hedendaagse kerk, waarin de Bijbel centraal staat. Dit eeuwenoude boek heeft een cru-
ciale en geweldige boodschap voor ieder mens. Zoveel mogelijk verwoorden we het geloof in predi-
king en gesprek in taal van nu. God wil ons mensen tot vrijheid en blijdschap brengen door ons te 
verlossen, onze zonden te vergeven en ons te bevrijden. 
We zijn ook een lerende gemeente, een gemeenschap van leerlingen en volgelingen van Jezus, die 
met elkaar, met vallen en opstaan, dichtbij Hem willen leven. Jezus riep en roept alle volken tot Zijn 
leerlingen en volgelingen. Hij roept dus ook ons en u en jou tot een leven lang leren, groeien en zoe-
ken naar Zijn wil en raad in alle keuzes in het leven. 
We zijn tot slot een gemeente die op de toekomst gericht is: de toekomst van God. Jezus komt op 
een dag terug om gerechtigheid te brengen en te verlossen al wie op Hem vertrouwt. In dat licht wil-
len wij leven, strijdend tegen onrecht, Zijn boodschap doorgevend en biddend om Zijn komst. 

 
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 in deze wereld te zijn. 

 
Identiteit 

• De hervormde wijkgemeente 1 te Werkendam wil een hedendaagse gemeente van Jezus Chris-
tus zijn. Zij belijdt Hem als haar Redder en Heer. Deze belijdenis is gefundeerd op de Heilige 
Schrift als Gods Woord. De Bijbel is daarom de norm voor het kerkelijk leven en bepaalt onze po-
sitie in de maatschappij. 

• De wijkgemeente weet zich verbonden met de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijde-
nis van Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius uit de vroege kerk, en de drie formulieren uit 
de tijd van de reformatie: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de 
Dordtse leerregels.  

• De wijkgemeente onderschrijft de nauwe verbintenis met het volk Israël en erkent dat de kerk 
haar wortels heeft in Israël. Zij stemt in met het standpunt dat het Nieuwe Testament niet is te 
verstaan zonder het Oude Testament. 

• In wijkgemeente 1 staan de ambten open zowel voor vrouwen als voor mannen. 
 
 
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: waar Petrus zich baseert op Psalm 118 vers 22 
  

“En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, 
maar bij God uitverkoren en kostbaar.” 
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Leidraad Gemeenteopbouw 
Om te komen tot een verantwoorde gemeenteopbouw nemen wij als uitgangspunt de apostolische brie-
ven. Daarin wordt onderbouwd en duidelijk beschreven welke taken en plichten er zijn voor de christelijke 
gemeente als geheel en voor ieder lid persoonlijk.   
 
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 huis. De taak van de kerkenraad en de gemeente is onder meer dié mensen te zoe-
ken van wie verondersteld wordt dat zij in staat zijn de gemeente van Christus te dienen naar de hun ge-
schonken gaven van de Geest. In de benadering van hen benadrukken wij, dat het niet de kerkenraad is 
die roept, maar God zelf, die vraagt om aan zijn gemeente te bouwen.  
 
Herkenbaarheid 

 
De relatie met God zoeken we samen in de onderstaande ontmoetingen:  

• de wekelijkse erediensten, 

• samenkomsten op kerkelijke hoogtijdagen,     

• bid- en dankstonddiensten, 

• vesperdiensten in de stille  Week, 

• stilte-  en / of gebedsmomenten in de kerk, 

• samenkomsten met muziek. 
 

De relatie met elkaar geven we gestalte door: 
 

• Oproepen om aandacht te geven aan zieken en aan hen die eenzaam zijn. 

• Het stimuleren van meeleven door bv. het sturen van een kaartje. 

• Het uitnodigen van kinderen rondom het doopvont tijdens doopdiensten, i.s.m. de kindernevendienst. 

• Het noemen van de namen en het gedenken van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dit ge-
beurt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in een speciale dienst. 

• Het aanhalen van onderlinge banden d.m.v. bezoekjes.   

• Op zondag met elkaar koffie te drinken na de ochtenddienst. 

• Het vormen en stimuleren van Bijbelkringen. 
 

Wijkgemeente 1 wil in haar relatie met de ‘wereld’ herkenbaar zijn en laat dit blijken door het 

onderstaande:  

• De kerk trekt zich niet terug uit de wereld, maar staat er middenin. Dat uit zich in een actuele predi-
king, waarbij de Schrift leidend is en haar licht laat schijnen op wat er om ons heen gebeurt. “Zo 
spreekt de Heer”. 

• We laten onze betrokkenheid met de wereld zien door in woord en daad te getuigen met speciale ac-
ties en collecten voor diaconale doelen.  

• Zending en evangelisatie, willen wij onder de aandacht brengen van de gemeente en bevorderen. Ook 
worden er collectes gehouden voor bijbelvertaalwerk en voor doelen die de verkondiging van het 
evangelie in binnen- en buitenland ondersteunen. 

• Het houden van speciale of themadiensten waarin voor het bovenstaande de aandacht en het meele-
ven van de gemeente gevraagd wordt. Ook streven wij ernaar persoonlijke inbreng van gemeentele-
den in bovenstaande activiteiten te stimuleren. 

 
Tot slot: 
Onze opdracht als gemeente en als leerlingen van Jezus is, te blijven getuigen en het - ondanks een ver-
anderende samenleving, waarin de secularisering toeneemt - vol te houden en te blijven vertellen van de 
“hoop” die in ons leeft. 
Mattheus 28: ‘Zie Ik ben met u alle dagen tot het einde van de wereld.’  
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1.2 Gemeenteopbouw 

Inleiding 
 
Een goed uitgebalanceerde gemeenteopbouw geeft ruimte aan alle leeftijdsgroepen die binnen een ge-
meente aanwezig zijn. Wanneer de preken meer binding hebben met jeugdwerk, catechisaties, kinder- 
nevendiensten, Bijbelkringen enzovoort zal dit de onderlinge band versterken en stimuleren. Goede voor-
beelden die samenbindend werken zien we al bij de projecten in de aanloop naar de kerkelijk hoogtijda-
gen zoals Pasen en Kerstmis. Deze vorm van verbinding, vaak met een doorlopend thema in de diverse 
groepen, zou het gehele kerkelijke jaar versterkt kunnen worden. Ook het stimuleren van Bijbelstudie in 
kleine groepen, wat afgelopen jaar voortvarend in gang gezet is, draagt bij aan de geestelijke opbouw 
van de gemeente.  
 
 

Punten van zorg en aandacht zijn: 

• Het verschil in denken over geloof en geloofsbeleving van de diverse groepen gemeenteleden. 

• De invulling van de ambten nu en in de (nabije) toekomst. 

• Het kerkbezoek. De ochtenddiensten worden redelijk tot goed bezocht, dit in tegenstelling tot de 
avonddiensten. Over de invulling van met name de avonddiensten dient voortdurend creatief te wor-
den nagedacht. Bijvoorbeeld het organiseren van een themadienst met een door gemeenteleden 
aangedragen onderwerp. 

• Bij het streven een brug te slaan tussen jong en oud is gebleken, dat het organiseren van gezinsdien-
sten een welkome aanvulling is. In deze diensten wordt gezocht naar vormen in liturgie en thema’s in 
de prediking die samenbindend werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een jaarthema. 

• Dit jaarthema, dat aan het begin van het kerkelijk seizoen (augustus) door kerkenraad en predikant 
gekozen wordt, kan dan zoveel mogelijk doorlopen in alle groepen en geledingen. In de preek kan dit 
thema met regelmaat terugkeren en uitgewerkt worden, ten behoeve van het club- en kringwerk en 
de kindernevendienst. 

 
1.3 Ambten 

Inleiding 
 
We hebben in onze gemeente op grond van de kerkorde de volgende ambten, vastgelegd in de plaatse-
lijke regeling: 
 

• predikant, 

• pastorale ouderling, 

• ouderling-kerkrentmeester, 

• diaken, 

• jeugdouderling, 

• ouderling-scriba, 

• rouw- en trouwouderling. 
 
Daarnaast spreken we in de kerk over ‘het ambt van alle gelovigen’. Dit betekent dat we samen verant-
woordelijk zijn voor de gang van zaken in de gemeente. Wanneer meer gemeenteleden zich ervan be-
wust zijn dat zij in dit ambt staan, zou dat de druk op de kerkenraad wat minder zwaar kunnen maken. 
Evengoed blijft de noodzaak bestaan om kerkenraadsleden te vinden voor de hierboven genoemde amb-
ten. Hierbij constateren we dat om diverse redenen het ambt van pastorale ouderling het moeilijkst te ver-
vullen is.  
 
We streven naar een bezetting van minimaal vijf pastorale ouderlingen in de kerkenraad, zodat er één 
wijkouderling is per twee samengevoegde wijksecties, die dan weer ondersteund kan worden vanuit het 
pastorale team en/of door een aspirant-ouderling. 
 
Vanuit dit streven zijn we gestart met een ‘opleidingstraject’ voor pastorale ouderlingen.  
De aspirant loopt mee met een ervaren ouderling. Er zijn cursussen en mogelijkheden om ervaring op te 
doen die aanstaande ouderlingen kunnen volgen.  
De ‘gaventest’ voor catechisanten die belijdenis gaan doen of gedaan hebben, zou ook een mogelijkheid 
zijn iemands voorkeur en competenties te bepalen. 
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1.4 Pastoraat 
Inleiding 
 
Met pastoraat wordt bedoeld, het bezoeken van en meeleven met gemeenteleden in geval van overlijden, 
rouw, ziekenhuisopname, (ernstige) ziekte, jubilea, geboorten en de “gewone” huisbezoeken.  
 
Er is gezocht naar een vorm van pastoraat waarbij niet meer ons aanbod leidend is, maar de vraag vanuit 
de gemeente. De ouderlingen ervaren veel druk en een gevoel van tekortschieten in hun ambtelijke taken 
vanwege de vele adressen die zij in hun wijk(en) hebben. Om daaraan tegemoet te komen werd een pas-
toraal meldpunt ingesteld, De gedachte was en is dat gemeenteleden zélf kenbaar maken bij het meld-
punt dat zij behoefte hebben aan een bezoek of gesprek. Hierbij zou een pastoraal team behulpzaam 
kunnen zijn. De praktijk heeft echter geleerd dat mensen niet makkelijk bellen, als zij bezoek van de kerk 
willen. 
 
Ziekenzalving.  

Wijkgemeente 1 kent de ziekenzalving volgens Jacobus 5. De ziekenzalving zal worden verricht aan 
mensen die zich verbonden weten met onze gemeente en hier zelf om vragen. Deze zal worden 
uitgevoerd door de predikant in het bijzijn van twee ouderlingen. 
 
Pastoraal Team 
 
Het pastorale team in de breedste zin bestaat uit de predikant, de pastorale werker, de pastorale 
ouderlingen en een aantal pastorale teamleden (gemeenteleden). Dit team geeft invulling aan het 
pastoraat in onze wijkgemeente.  
 
Meldpunt Pastoraat 
 
Pastorale meldingen komen in de praktijk binnen bij de in het stroomdiagram aangegeven personen. 
Naast het bovengenoemde pastorale team zal ook met het pastorale team voor ouderen (PTO) 

samengewerkt worden, De leden van dit team bezoeken gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Dit team 

bestaat in onze gemeente al een aantal jaren. 

Pastoraal Team voor Ouderen  (PTO) 
 
Voorzitter en coördinator van het PTO is de pastorale werker van onze wijkgemeente, de heer Henri 
Dekker. 
Hij zorgt voor een goede afstemming binnen het PTO, zodat elk gemeentelid boven de 75 jaar minimaal 
één keer per jaar bezoek krijgt van de predikant, de pastorale werker, de ouderling of een lid 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. Op deze wijze kan contact onderhouden worden met de oudere gemeenteleden en 
gebouwd worden aan een (pastorale) relatie met mensen van gevorderde leeftijd.  
 
Bezoeken die door leden van het PTO worden gebracht, hebben in eerste instantie tot doel het contact 
met de 75-plussers van de gemeente te behouden en de taak van de ouderlingen te verlichten.  
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Stroomdiagram pastorale meldingen 

                         
 
Stroomdiagram Pastoraat 
 

 
 
 

1.5 Jeugdwerk 
(Inclusief Jeugdpastoraat) 

 
Voor informatie over het jeugdwerk wordt verwezen naar het jeugdbeleidsplan “Hoe inspireren we jonge-
ren”. Dit is gepresenteerd en goedgekeurd door de kerkenraad. 
 

1.6 Veilige kerk  
 
Dit onderwerp heeft enerzijds een praktische kant, zoals het veilig zijn van gebouwen en anderzijds 
het veilig zijn en zich veilig voelen in de omgeving waar je bent, in de samenkomsten in grote en soms 
ook in kleine verbanden. Zaken die hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren zijn goed overzichte-
lijke, toegankelijke, open en verlichte ruimtes. Ook moeten leidinggevenden zich steeds bewust zijn van 
hun eigen houding en gedrag in club- commissie- en kringwerk, zodat ongewenste situaties vermeden en 
voorkomen worden. Er zijn in onze wijkgemeente twee vertrouwenspersonen tot wie men zich kan wen-
den als men van mening is of vermoedt dat er op dat vlak zaken niet in orde zijn. Binnen het jeugdwerk 
wordt gekeken naar de mogelijkheid van een vertrouwenspersoon specifiek voor de jeugd. 
Op dit moment wordt het proces ingericht om van iedereen die een taak verricht binnen de kerk een VOG 
aan te vragen. Zodra dit gereed is wordt voor iedereen het aanvragen van een VOG verplicht. 

  

Administratief 
meldpunt           
( Hans de 

Smit)

Pastorale werker

Predikant

Predikant

Pastorale werker Pastoraal team 
ouderen 

ouderlingen 
pastorale 

teamleden

doopcatechese 
team

begroetings/ 
welkomstteam
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1.7 Homofilie en homoseksualiteit / Gender neutraliteit 
 
Historie 
 
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 daarin is een spanningsveld gevoeld en verkend en zijn de volgende besluiten tot stand 
gekomen en in het beleidsplan opgenomen. 
 
Besluiten en uitgangspunten 
 
1. Wij verlangen ernaar om met elkaar te groeien in het geloof, met elkaar de Bijbel te lezen om zo 

Gods wil in en met ons leven te ontdekken. 
2. Onze gemeente biedt een open deur voor iedereen die zich verbonden voelt met onze gemeente, 

ongeacht zijn of haar geaardheid. Het is goed dat er in de gemeente geen taboe rust op het onder-
werp homofilie en homoseksualiteit. 

3. Wij denken niet te kunnen treden in de gewetensvrijheid tussen God en de homofiele medemens 
voor wat betreft zijn of haar relatie. 

4. De kerkenraad ziet echter het huwelijk tussen man en vrouw als norm, door God ingesteld.  Maar zij 
wil broeders en zusters met homoseksuele gevoelens en ook hen die een relatie met iemand van 
hetzelfde geslacht niet uitsluiten, wel zijn er voor hen enige beperkingen. 

5. Voor het openstellen van functies en ambten voor bovengenoemde broeders en zusters dient niet 
alleen aandacht te zijn voor hún gevoelens, maar ook voor die van de overige gemeenteleden. 

                                 

Praktische toepassing 

Belijdenis en avondmaal staan open voor zowel homofiele alleen gaanden als voor hen die in een 

homofiele relatie leven. Voor hen die in dit opzicht alleen gaand zijn, staan de ambten en leidinggevende 

taken open. Voor degenen die in een relatie leven met iemand van hetzelfde geslacht staan de ambten 

en leidinggevende taken niet open.  

De afgelopen jaren is er op het terrein van de seksualiteit een scala aan andere verschijningsvormen be-
kend geworden. Hiervoor is veel aandacht in de media. Het gaat hierbij om genderdysforie, biseksualiteit, 
transseksualiteit, interseksualiteit en queers (LHBTIQ +). Omdat dit voor onze kerk nog een onontgonnen 
gebied is, laten we ons hierover informeren en vraagt dit verdere bezinning.  
 

1.8 Duurzaamheid. 
 
Het nadenken over dit onderwerp bevindt zich in onze gemeente in een pril stadium, er zijn kleine 
initiatieven zoals georganiseerde afvalopruimacties langs de rivier, met gemeenteleden. Ook individuele 
gemeente leden zetten zich hiervoor in. Maar het besef van onze ecologische voetafdruk op aarde en 
onze verantwoordelijkheid daarvoor kan beter onder de aandacht gebracht worden. Enkele punten uit 
een breed scala zijn o.a.:   

• uitputting van de aarde 

• uitbuiting van mens en dier 

• consumentengedrag 

• productievormen 

• fair trade 

• kinderarbeid 
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Hoofdstuk 2 Kerkdiensten 
 
2.1 De eredienst 
 

• Het doel van de eredienst is het eren van God en Hem aanbidden, in Woord en sacrament, in het sa-
menzijn van jong en oud als wijkgemeente.  

• Voor psalmen en gezangen wordt het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel ge-
bruikt. Het verdient aanbeveling ons te oriënteren op het aanschaffen van een nieuwe liedbundel. Het 
Nieuwe Liedboek voor de kerken bijvoorbeeld. 

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

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

• In de avonddienst vindt lezing van de geloofsbelijdenis plaats waarbij de gemeente zo mogelijk gaat 
staan.  

• Bij het ontvangen van een rouwkaart en als de familie het op prijs stelt, wordt er in de ochtenddienst 
voor of na de uitvaart stilgestaan bij het overlijden. De predikant maakt op een passend moment 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, op verzoek van de familie, een ander gepast lied. 
Indien er geen kaart is ontvangen maar het overlijden van het gemeentelid wel is doorgegeven, wordt 
het overlijden bij de afkondigingen medegedeeld.  

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

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

• Na de zegen, aan het einde van de nieuwjaarsdienst spreekt de voorzitter van de kerkenraad de ge-
meente toe. Aansluitend 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 

welkomstcommissie of een lid van de kerkenraad. De leden van deze commissie, die bij toerbeurt 

dienstdoen, voorzien de bezoekers (indien nodig) van een liedboek, een liederenbundel en delen in 

voorkomende gevallen de liturgie en de Weerklank uit. We zijn alert op nieuwe gemeenteleden, spreken 

deze aan, heten ze welkom en reiken een welkomstfolder uit. 

Oppasdienst 
De oppasdienst vindt plaats tijdens de erediensten in de ochtend. De oppasdienst is bedoeld voor kin-
deren van 0 t/m 4 jaar, deze is verdeeld over twee groepen: 0 t/m 2 en 2 t/m 4. In de laatste groep wordt 
een Bijbelverhaal verteld en een werkje gemaakt.  
 
Kindernevendienst 
In de beide kerken wordt tijdens de ochtenddiensten kindernevendienst gehouden voor de groepen 1 t/m 
3 en 4 t/m 6 van de basisschool. In de Dorpskerk is er ook kindernevendienst voor de groepen 7 t/m 8. 
In de Biesboschkerk is er geen nevendienst voor deze laatste groepen. Zo willen wij voor deze groep ge-
wenning aan de kerkdiensten bevorderen. 
Tijdens de dienst is er een kindermoment waarbij de predikant een inleidend gesprekje voert met de kin-
deren en een lichtje ontsteekt. Dit licht van Christus wordt meegegeven naar de eigen dienst.   
Tijdens de kindernevendienst wordt een Bijbelverhaal verteld aan de hand van de methode ‘Bijbel Ba-
sics’. Zodoende horen en werken alle kinderen met hetzelfde Bijbelverhaal, dit gebeurt op de verschil-
lende leeftijdsniveaus. Passend bij het verhaal wordt vaak een werkje of puzzel gemaakt of een spel ge-
daan. Met de oudste kinderen wordt over het gelezen Bijbelverhaal gepraat of ook over dingen die zij in 
de preek hebben gehoord of in de dienst hebben gezien. 
Met Kerstmis en Pasen worden themaprojecten verzorgd. De thema’s worden uitgewerkt in de kinderne-
vendienst en 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 
speciaal voor dit project bestemd lied. 
 
Kinderviering. 
1 keer in de maand is er een kinderviering in De Bron voor de kinderen van groep 1 t/m 6.  
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2.2 Avondmaalsdienst 

Het Heilig Avondmaal wordt minimaal vier keer per jaar gevierd. 

• In de week voor de avondmaalsdienst, de dienst waarin wij het lijden en sterven van Jezus Christus 
gedenken kan, er censura morum plaats vinden na het maken van een telefonische afspraak. 

• In de ochtenddienst, één week voorafgaand aan de avondmaalsdienst, vindt de voorbereiding van 
het Heilig Avondmaal plaats. Aan gastpredikanten zal in de informatiebrief worden gevraagd om 
naast de lezing van een gedeelte van het avondmaalsformulier na de preek, ook aandacht te schen-
ken 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 wordt zo mogelijk door de ei-
gen predikant geleid. 

• Daarbij wordt gebruik gemaakt van het avondmaalsformulier uit het dienstboek of een samenvatting 
daarvan. 

• De nodiging voor het avondmaal gaat uit naar hen die door belijdenis toegang hebben verkregen tot 
het avondmaal in eigen gemeente of elders.  

• De tafelcollecte past in het kader van de dankbaarheid van de avondmaalsgangers en dient dan     
ook een diaconaal doel 

• Na de laatste tafel wordt de avondmaalsdienst afgesloten met het lezen van het slot van het avond-
maalsformulier. 

• Tijdens de viering wordt gebruikgemaakt van alcoholarme wijn. 

•  Eenmaal per jaar na de ochtenddienst met Heilig Avondmaal zal de predikant aan de kinderen en  
belangstellenden uitleg geven over het avondmaal, bij de avondmaalstafel voor in de kerk. 

• De kerkenraad moet zich uit kunnen uitspreken, aangaande hen wier manier van leven strijdig is met 
Bijbelse opvattingen, maar die toch de behoefte voelen aan het avondmaal deel te nemen. 

 
   

Doelstelling 
 

De kerkenraad gaat zich in deze beleidsplanperiode bezinnen op de vorm en de inhoud van het Heilig 
Avondmaal. Het is goed als we ook als gemeente nadenken over de vorm van de  avondmaalsviering. 

Punten van aandacht daarbij zijn: 
 

• Een groter deel van de gemeente betrekken bij het vieren van het Heilig Avondmaal. Dit is niet voor 
een selectieve groep. 

• Het avondmaal bij de jeugd via catechisaties en clubs meer onder de aandacht brengen en prakti-
sche invulling geven. Het verdient aanbeveling om creatief te zoeken naar manieren om de jeugd 
vertrouwd te maken met dit sacrament. Zie hiervoor het Jeugdbeleidsplan.  

• De vorm waarin we het avondmaal vieren: aan tafel, in een rondgang, lopend avondmaal. 

• Het aantal vieringen per jaar. Wellicht helpt het, door wat meer vieringen te houden, het beladen ka-
rakter en de beeldvorming rondom dit sacrament enigszins te verlichten, zonder de essentie ervan 
verloren te laten gaan. 
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2.3 Huwelijksdienst  
 
Aandachtspunten 

• Voor hen die bevestiging en inzegening van hun huwelijk aangevraagd hebben, is er de mogelijk-
heid om de invulling van 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 behoudt zich het recht voor om hierin wijzigingen aan te brengen indien de gekozen 
huwelijksplechtigheid zich niet verdraagt met de identiteit van onze wijkgemeente.  

• Het huwelijkscadeau is een Bijbel; in overleg met het bruidspaar wordt een vertaling gekozen. 

• Zij die na een echtscheiding in de kerk willen hertrouwen, krijgen daarvoor de ruimte in onze ge-
meente. Het zou goed zijn als in deze situatie wordt uitgesproken dat een scheiding niet in over-
eenstemming is met de wil van God. Maar ook als kerk erkennen we dat gebrokenheid ons niet 
voorbij gaat. 

• 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 één maand voor de huwelijksplechtigheid en in een afgesproken periode 
erna. 

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

• In de lopende beleidsplanperiode gaat de kerkenraad zich bezinnen op de inzegening van een hu-
welijk op basis van een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap.  

 

2.4 Doopdienst 
 
Aandachtspunten 

• Als ouders hun kind ten doop houden, stelt de kerkenraad het op prijs dat zij met elkaar gehuwd 
zijn, een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, of duurzaam samenleven als man en vrouw.   

• Alleenstaande ouders zijn uiteraard eveneens welkom om hun kind ten doop te houden.  

• Voorts is ten minste een van de ouders dooplid. Als de ouders niet samen de doopbelofte willen 
afleggen, moet de partner wel instemmen met de doop van zijn of haar kind door het beantwoor-
den van aangepaste vragen. In het geval dat de desbetreffende ouder geen instemming wil geven, 
verschijnt de andere ouder alleen voor de doop. 

• Het is verplicht dat de doopouders dooponderricht volgen door daarvoor aangewezen gemeentele-
den of kerkenraadsleden. Er wordt aandacht geschonken aan wat dopen inhoudt en wat men be-
looft. De nadruk ligt op het feit dat de doop een verbond is van God met ons mensen. 
Dooponderricht vindt plaats twee keer voor en één keer na de doop. 

• Tijdens het dooponderricht worden de doopouders bevraagd op hun motivatie om hun kind te laten 
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 – dieper 
ingegaan op deze vragen tijdens een huisbezoek.  

• 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. 

• Het gemeente-zijn wordt benadrukt door de kinderen in de kerk te betrekken bij de doop. 

• De kinderen van de kindernevendienst zijn bij het dopen ook aanwezig en mogen de dopelingen en 
de doopouders een aandenken aanbieden als zij terugkomen uit de kindernevendienst. 

• Na het dopen vindt de zogenaamde terugkomavond plaats als vorm van nazorg. 

• 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 gewenste doop-
plechtigheid zich niet verstaat met identiteit van wijkgemeente 1. 

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

• Vanuit het pastorale team wordt een geluidsopname van de doopdienst bij de doopouders ge-
bracht. 
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2.5 Belijdeniscatechese en belijdenisdienst 
 
2.5.1 Belijdeniscatechese 
 
Aandachtspunten 
 

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

• De aspirant-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 vier weken voor het afleggen van de belijdenis worden de namen van de kandidaten aan 
de kerkenraad en de gemeente bekend gemaakt. 

• Indien iemand die niet gedoopt is belijdenis doet, wordt die persoon aansluitend aan zijn/haar belij-
denis gedoopt 

 
Aanbeveling 
 

• Wij willen de drempel tot het volgen van de belijdeniscatechese zo laag mogelijk maken, want het 
blijkt dat het doen van belijdenis in onze wijkgemeente voor velen een (te) beladen karakter heeft.  

• Laat de catechisanten van de 16+-groep aan het einde van het seizoen een avond samen met de 
belijdeniscatechisanten optrekken, om hen zodoende enigszins bekend te maken met deze vorm 
van catechese. 

• We streven naar het opzetten van belijdeniscatechese voor ouderen, o.a. gemeenteleden van 50+. 
Er zijn in de gemeente veel ouderen die om diverse redenen in het verleden geen belijdenis heb-
ben gedaan. 

 
 
2.5.2 Belijdenisdienst 
 
Invulling van de belijdenisdienst 
 

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

• Inbreng van de lidmaten zelf bij de voorbereiding van de dienst is mogelijk. Zo is er ruimte in de 
dienst, een individuele geloofsbrief of 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. 

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

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

• Na de dienst is er gelegenheid tot het feliciteren van de nieuwe lidmaten in de hal van de kerk. 

• De nieuwe lidmaten worden op Witte Donderdag als eersten uitgenodigd aan de tafel des Heren. 

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

• In de regel gaat een belijdenisgroep nog minstens een jaar verder als Bijbelkring. 
 
Aanbeveling 
 

• Na de bevestigingsdienst vindt er een gesprek plaats met de hele groep om na te denken over hun 
beschikbaarheid in de gemeente naar aanleiding van getoonde interesse in kerkelijke activiteiten, 
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 
 
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 bestaat om een foto van de overledene met de rouwkaart in de hal van de kerk te 
leggen. 

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

• Voor het houden van de rouwdienst van het gemeentelid staat de kerk aan de rouwende familie ter 
beschikking. 

• De rouwdragenden kunnen na overleg met de kerkenraad, kiezen voor een predikant en liturgie naar 
eigen keuze. 

• De kerkenraad houdt zich het recht voor om hierin wijzigingen aan te brengen indien de rouwplechtig-
heid niet in overeenstemming is 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 of een vertegenwoordigend lid 
niet ambtelijk aanwezig. 

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

• Nazorg na de begrafenis wordt verzorgd door de pastorale medewerker of een lid van het pastorale 
team.  

• Als onze eigen predikant of pastorale werker wel beschikbaar is voor de rouwdienst, maar de familie 
de voorkeur geeft aan een andere voorganger, dan zijn de kosten die daaruit voortvloeien voor deze 
familie. 

• Gebruik van De Bron is voor gemeenteleden gratis beschikbaar voor de uitvaartdienst.                   
Overige kosten, zoals koffie enz. komen wel voor rekening van de familie. 
 
 

Rouwverwerking 
 
Sinds het najaar van 2008 bestaat in onze gemeente een rouwverwerkingsgroep. Deze is in de loop der 
jaren wat van karakter veranderd en verdergegaan onder de naam Anna-kring. Deze groep komt nog met 
enige regelmaat bij elkaar. Wanneer er behoefte aan is, wordt een nieuwe groep gestart met rouwenden. 
Daarvoor is een programma van tien bijeenkomsten beschikbaar. De groep komt één keer per twee we-
ken bij elkaar onder leiding van twee gemeenteleden.   
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2.7 Speciale diensten 
 
Gedurende het kerkelijk jaar wordt een aantal speciale diensten georganiseerd. 
Dit zijn de volgende diensten: 

 

• Vesperdienst in de stille week 
Op de maandag en de dinsdag van de stille week worden er korte samenkomsten gehouden. Op 
woensdag wordt de vesperdienst georganiseerd in samenwerking met de gereformeerde kerk en 
door de eigen predikanten geleid. 

 

• Leerdiensten 
Deze diensten (twee keer per jaar) hebben een verdiepend karakter. Bij voorkeur worden predikan-
ten uitgenodigd met een evangeliserende en nodigende preekstijl. 

 

• Gezinsdiensten 
Deze diensten (drie keer per jaar) zijn gericht op de gehele gemeente en worden gewoonlijk met de 
eigen predikant georganiseerd. Hieronder vallen de diensten rondom start en afsluiting seizoen. In 
de dienst ter gelegenheid van de afsluiting van het winterseizoen wordt speciaal stilgestaan bij de 
kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst. Dit zijn de kinderen van groep 8 die na de 
vakantie naar het voortgezet onderwijs gaan. 
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 hun namen met geboorte- en overlijdensdatum, gevolgd door een minuut stilte 
waarna een lied gezongen wordt. Ook wordt een passend gedicht voorgedragen. 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 scho-
len Het Baken en Het Kompas en ingevuld door de eigen predikanten met een afvaardiging van de 
scholen. (kerk-en-schoolcommissie) 

 

• Jeugddienst 
Er worden per jaar minimaal zes jeugddiensten georganiseerd door een speciale commissie. 

 

• Ouderendienst 

Twee keer per jaar wordt een ouderendienst georganiseerd, geleid door de eigen predi-
kant. Tijdens deze dienst worden vooral liederen uit de Hervormde bundel en de bundel van Johan-
nes de Heer gezongen.  

 

2.8 Andere doelgroepen 
 
Het is een punt van aandacht voor de kerkenraad, bijzondere diensten uit te breiden voor andere 

doelgroepen. Elke zondag hebben we een aantal mensen in de dienst vanuit de Zonnestraal. (geestelijk 

gehandicapten) Zo kunnen we bijvoorbeeld één keer per jaar een speciale dienst voor deze groep 

houden, met ruimte voor bezoekers uit de regio. Bij voorkeur op zondagmiddag.  Voor jonge gezinnen 

kunnen we denken aan een ‘kind op schoot-dienst’. 

Kerken in het algemeen en derhalve ook de onze richten zich grotendeels op gezinnen. Zij die alleen 

gaan komen zelden aan bod. Eén keer per jaar een dienst die bijvoorbeeld kan gaan over het thema 

‘vriendschappen ontwikkelen’, zou een welkome aanvulling zijn.   

Een dienst of samenkomst waarbij we ons echt richten op mensen die geen of nauwelijks een band 

hebben met de kerk. Vorm en inhoud moeten daar dan op gericht zijn. Te denken valt aan een maaltijd 

met een korte uitleg, een koffieochtend, een boekbespreking.  
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Opmerking 
De diverse, speciale diensten worden ingericht volgens de in onze wijkgemeente gebruikelijke liturgie. 
Het bijzondere karakter van deze diensten kan worden benadrukt en ondersteund door de muzikale me-
dewerking van koren, solisten of combo’s. De diensten worden overeenkomstig de in wijk 1 geldende 
denk- en belevingswijze uitgevoerd. Er is ruimte om ‘iets’ experimenteels te doen, al vraagt dit wel het 
nodige overleg.  



Beleidsplan Hervormde Gemeente te Werkendam wijkgemeente 1 

 17 

Hoofdstuk 3 Organisatie en Communicatie 

3.1 Organigram wijkgemeente 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2 Commissies, groepen en hun verantwoordelijkheden 
 
In wijkgemeente 1 zijn er diverse commissies en geledingen actief te weten: 

• evangelisatiecommissie, 

• zendingscommissie, 

• praise- en leerdienstcommissie/gezinsdienstcommissie, 

• kindernevendienstcommissie, 

• kinderkerstfeestcommissie, 

• welkomstcommissie, 

• beleidsplancommissie, 

• startdagcommissie, 

• felicitatiecommissie, 

• diverse bijbelstudiegroepen, 

• jeugdclubs, 

• bloemendienst, 

• oppas, 

• hervormde vrouwendienst (HVD), 

• jeugdpastoraat, 

• vriendendienst, 

• rouwgespreksgroep, 

• pastoraal team en pastoraal team voor ouderen (PTO), 

• diaconaal inlooppunt Werkendam “Altenaer”. 
 

  
 
Aandachtspunten 
 

• 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 kerkrentmees-
ters 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 mo-
gelijk conform hun begroting uit te voeren. 

• Elke commissie heeft een lid dat als aanspreekpunt fungeert. 

PKN 

Algemene  Kerkenraad 

Kerkenraad 

Wijk 1 

   Wijk 1 

Kerkenraad 

Wijk 2 

    Wijk 2 

Gemeenteleden Commissies 

 

Pastoraat 

Moderamen     

AK 

 

   CK 
Moderamen 

Wijk 1 

   Wijk 1 
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• Jaarlijks wordt de begroting en het uitgavenoverzicht beoordeeld en gecontroleerd door de kerkrent-
meesters of diaconie. 

• Commissies dienen wijzigingen door te geven ten behoeve van de website van de Hervormde Ge-
meente te Werkendam. 

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

3.3 Communicatie 
 
De bestaande communicatie binnen wijk 1 functioneert op een aantal punten beperkt. Er zijn verbeterin-
gen en aanpassingen nodig. 
 
1. Het kerkblad Kerkklanken 
Inhoud en opzet zijn goed. Kerkklanken is een uitstekend middel om geïnformeerd te blijven betreffende 
de gemeentelijke activiteiten, ook die uit de regio. Het blad wordt met name gelezen door de oudere ge-
neratie. In het kerkblad dient een actuele agenda te staan van alle kerkelijke activiteiten voor de verschij-
ningsperiode van het kerkblad.  
 
2. 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 ge-
waardeerd. Er zijn wel verbeterpunten voor de Weerklank. Ook hierin zou een activiteitenagenda moeten 
worden opgenomen. De clubs en commissies zouden bij toerbeurt een stukje over hun actuele bezighe-
den kunnen schrijven. Vaak is niet bekend wat zij doen. Op deze wijze is het mogelijk om mensen die 
twijfelen of zij een steentje kunnen en willen bijdragen, te interesseren. 
 
3. De gemeentegids 
Dit is een handig boekje; het is goed en duidelijk van opzet en staat nu op de website. Op aanvraag is 
een gedrukte versie te verkrijgen. De vraag is wel of we deze gids kunnen en moeten aanhouden.  
 
4. Website 
We hebben een website van onze gemeente. Hierop is de informatie van onze wijk terug te vinden. De 
toegankelijkheid van deze site is niet optimaal. Daar zou nog wel winst te behalen zijn. Bijvoorbeeld een 
open website zonder wachtwoord.  
 
5. Social Media 
Onze gemeente heeft een pagina op Facebook en Instagram. Daarvan wordt goed gebruik gemaakt. 
Beide media worden gezien als een nuttig informatie- en communicatiekanaal. Momenteel kijken we naar 
het invoeren van een kerk-app. 
 
6. 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: het be-
leidsplan, het uitwisselen van gedachten, verkiezingen en actuele thema’s, al of niet behandeld door een 
gastspreker.  
 
7. Bloemendienst 
In elke dienst is 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 zes liturgische hoogtijdagen wordt een liturgisch bloemstuk samengesteld. 
 
8. Visualisatie Kerkdiensten. 
De diensten worden ’s ochtends en ’s avonds uitgezonden via YouTube. Er is een techniekcommissie, 
die voor de uitzendingen zorgt. 
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 Hoofdstuk 4 Ouderenbeleid 
 
 
Op het gebied van ouderenbeleid in verzorgingstehuis Goezate wordt met name aan het volgende 
meegewerkt:  

• vier ochtenden per week een meditatief moment, 

• iedere vrijdag een weeksluiting, 

• vier maal per jaar een avondmaalsdienst, die afwisselend wordt ingevuld door wijk 1, wijk 2 en de  
          gereformeerde kerk. Onze wijkgemeente vult elk jaar de dienst van september in. Ook andere  
          ouderen uit de gemeente die voorkeur hebben voor viering in kleine kring, zijn hier welkom.  

 
 
 
Voor ouderen in het algemeen 

• Deelname aan een gezamenlijke broodmaaltijd. Deze wordt twee maal per jaar, met kerstmis en 
Pasen, verzorgd door de HVD; 

• Het bezoeken van het diaconaal inlooppunt Werkendam “Altenaer”; 

• Het bezoeken van ouderen door de HVD; 

• Een kerstattentie voor de 75+’ers, verzorgd door de diaconie; 

• Bezoekzusters van de felicitatiedienst bezoeken elk jaar ouderen vanaf 80 jaar rond hun verjaar-
dag. Overige bezoeken worden geregeld in overleg met de wijkouderling. 

• De predikant of pastorale werker gaat op bezoek bij het bereiken van een kroonjaar: 85, 90 etc. Te-
vens worden de echtparen bezocht die 50, 60, 65 jaar of langer getrouwd zijn. 

• Het organiseren van ouderendiensten waarin psalmen worden gezongen uit de oude berijming en 
liederen van Johannes de Heer. (Zie hoofdstuk 1.2 Gemeenteopbouw)  
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Hoofdstuk 5 Samenwerking 

 
5.1 Samenwerking wijkgemeente 1 en wijkgemeente 2  

• 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 houden 
van 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 vier maal per jaar gehouden. 

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

• Op het gebied van de invulling van de erediensten zijn de opvattingen tussen de beide wijken echter 
verschillend en wordt de eigen identiteit gerespecteerd.  
 

5.2 Samenwerking met de Gereformeerde Kerk 
 
• Al jaren is er een gezamenlijke evangelisatiecommissie met de Maranathakerk. 

• Ook op het gebied van jeugdclubs, catechese en ander jeugdwerk is er samenwerking die momen-
teel groeiende is. 
Met de Maranathakerk en wijk 2 wordt er al jaren samengewerkt in de jaarlijkse week van gebed in 
januari en de nacht van gebed van Open Doors in juni. 

• In de zomer van 2022 werd gestart met een viertal gezamenlijke avonddiensten. Deze werden afwis-
selend gehouden in de hervormde en gereformeerde kerk. In 2023 zal dit worden voortgezet gedu-
rende de zomermaanden juli en augustus. 

•  In de stille week voorafgaand aan Pasen zal er ook samen met de gereformeerde kerk opgetrokken 
worden in de diverse vieringen en diensten van woensdag t/m zaterdag.  

• Jaarlijks wordt een kerk-en-schooldienst georganiseerd en afwisselend gehouden in de hervormde 
en de gereformeerde kerk.  

• Er zal een inventarisatie gemaakt worden waarin de samenwerkingsverbanden zichtbaar worden. 
 

 
Het doel met betrekking tot de samenwerking met de gereformeerde kerk is, met elkaar in gesprek te blij-
ven. 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 gelegenhe-
den. Wijkgemeente 1 en de gereformeerde kerk, streven ernaar een levende gemeenschap te vormen 
die een krachtig front vormt tegen de ontkerkelijking. Het zou een goede zaak zijn, de samenwerking met 
de gereformeerde kerk uit te breiden. In deze samenwerking zal de eigen identiteit gewaarborgd blijven.  

  
 

5.3 Samenwerking andere kerken. 
 
• Twee keer per jaar vindt er een predikantenoverleg plaats binnen Werkendam. Hierin participeert 

onze wijkpredikant. Kerken zonder eigen predikant vaardigen een ouderling af. 

• Sinds het begin van de coronacrisis bestaat de goede gewoonte dat namens alle kerken van Wer-
kendam in het Altena Nieuws (of wellicht ook een keer in Het Kontakt) respectievelijk een paasgroet 
en kerstgroet verschijnt om alle inwoners van Altena een gezegende Pasen en Kerstmis te wensen. 

• Op het gebied van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is in 2022 goed samengewerkt door de 
meeste kerken van Werkendam. Hopelijk biedt dit een goed perspectief voor toekomstige samenwer-
king tijdens een crisis. 
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BIJLAGE 1 
 
Gebouwen / 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 gewisseld van kerkgebouw. Bij bijzondere gelegenheden kan in onderling overleg van het 
rooster worden afgeweken. 
 
Kindernevendiensten en oppasdienst 
Tijdens de ochtenddiensten in de Dorpskerk vindt de oppas plaats in De Bron, en in de Bies-
boschkerk in de linker zaal. In de Dorpskerk worden de kindernevendiensten gehouden in de 
zalen onder de kerk en in De Bron.  
In de Biesboschkerk zijn twee zalen beschikbaar voor de kindernevendienst tot groep 6.  
  
Ontmoeting na de dienst 
Koffiedrinken na de ochtenddienst in de Biesboschkerk vindt plaats in de hal. (1x per 14 dagen) 
Als er koffiedrinken in de Dorpskerk plaatsvindt, wordt daarvoor De Bron gebruikt. 
 
De Bron 
Alle jeugdactiviteiten zoals clubs worden gehouden in De Bron. Hier worden ook de catechisa-
ties gehouden. De bovenzaal is bedoeld voor de oudere jeugd. Zij draagt hiervoor ook de ver-
antwoordelijkheid. 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 kun-
nen gaan. De benedenzalen van De Bron, kunnen ook aan derden verhuurd worden. Hiervoor 
moet men zich wenden tot de koster-beheerder. Activiteiten voor de jeugd hebben voorrang bo-
ven verhuur aan derden.  
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Bijlage 2  Profielschets Predikant 
 
Inleiding 
 
Wijkgemeente 1 staat in de traditie van de confessionele richting binnen de Protestantse Kerk 
in Nederland. 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 gere-
formeerde traditie. 
De zondagse eredienst neemt een centrale plaats in het gemeenteleven in. Daarin worden wij 
als gemeente opgeroepen te horen naar het gebod en de belofte, de dienst van de voorbeden 
voor kerk en wereld te verrichten en God te dienen met onze lofprijzing en gaven. Overeenkom-
stig de kerkorde onderschrijft de wijkgemeente de nauwe verbintenis met het volk Israël en er-
kent zij dat de kerk haar wortels heeft in Israël. Zij onderschrijft het standpunt dat het Nieuwe 
Testament niet is te verstaan zonder het Oude Testament.  
 
 
Profielschets predikant (2023) 
 
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 theolo-

gisch karakter voorstaat die begrijpelijk, duidelijk en inspirerend moet zijn, toegepast op de 
praktijk van alledag en waarbij de liturgie ten dienste staat van de verkondiging. 

3. Hij een toerustende en ondersteunende rol in de invulling van het reguliere pastoraat ver-
vult, dat primair wordt uitgevoerd door de pastorale ouderlingen, de pastorale medewerker, 
pastorale teams. 

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 ca-

techisaties en oprechte belangstelling heeft voor activiteiten die voor en door jongeren wor-
den 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 toont hij zich kritisch, bijbels en geeft blijk van 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. 

 


