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1

Verklaring

Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd belijden wij dat ‘Christus een eeuwig
Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan’ (art. 27 Nederlandse Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk
bewaard en dat wij trouw zijn aan de roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen
heeft.
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan de wil van Jezus Christus.
Wij verlangen ernaar ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen
naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming.
Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen
zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.
Als wij zo als gemeente, met zorg, onze plaats innemen binnen het geheel van de kerk (PKN), verklaren wij
ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al
wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven van de gemeente zullen wij ons houden aan
de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen.
In de gemeente zal de uitnodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen die
tot de openbare belijdenis van het geloof zijn gekomen. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis
worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven ‘ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met
vreugde aan te wenden’(antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om, in
overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften* van de kerk, de weg van gehoorzaamheid
aan God en Zijn Woord te gaan.
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Preambule ( Uitgangspunt ) op basis van het Convenant

“Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regeerders der Kerk zijn, onder zich zekere
ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk, dat zij zich nochtans wel
moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige Meester, ons geleerd heeft. En daarom
verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten, die men zou willen invoeren, om God te dienen, en
door dezen de consciëntiën te binden en te dwingen, in wat voor manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij
dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, en alles te
onderhouden in de gehoorzaamheid Gods; waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar
geschiedt naar den Woorde Gods, met hetgeen daaraan hangt. (De Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel
32).
De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijk leven. De gemeente weet zich gebonden aan
de drie oecumenische symbolen van de Kerk ( Apostolische geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea
en de Geloofsbelijdenis van Athanasius ) en de drie formulieren van enigheid.
Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt”.
“Wij geloven intussen, hoewel het nuttig en goed is, dat de regeerders van de Kerk onderling een bepaalde
orde instellen en handhaven om het lichaam van de Kerk in stand te houden, dat zij zich er niettemin wel
voor moeten wachten af te wijken van wat Christus, onze enige Meester, ons geboden heeft. En daarom
verwerpen wij alle menselijke bedenksels en alle wetten, die men zou willen invoeren, om God te dienen, en
daardoor de gewetens te binden en te dwingen, op welke wijze dan ook. Wij aanvaarden dus alleen wat
dienstig is om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren en alles te onderhouden in de
gehoorzaamheid aan God; en hiertoe is vereist de excommunicatie of ban, die volgens Gods Woord
geschiedt, met hetgeen wat daaruit volgt”.

*

Vastgesteld in de Classicale Vergadering van Alblasserdam in de Nederlands Hervormde Kerk, 13 maart 2003.
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Inleiding

Theologische zienswijze .
Vanuit Gods woord, de Bijbel, geloven wij dat Jezus Christus Gods Zoon Zijn leven gegeven heeft tot
redding van zondaren, opdat een ieder die dit gelooft het eeuwige leven zal hebben. (Joh 3-15:16)
God heeft zich in Zijn Zoon aan de mensen geopenbaard, en Hij doet dit nog steeds door de bediening van
Zijn woord.
Door de bediening van Gods woord deelt God Zijn genadegaven uit en wil Hij mensenharten aanraken door
de kracht van de Heilige Geest, waardoor mensen tot een oprecht geloof in Jezus Christus komen, mogen
ontdekken dat hun zonden vergeven zijn (rechtvaardigmaking) en zij heilig voor God en de naaste gaan
leven (heiligmaking)
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Doel van het beleidsplan

Samen gemeente zijn is het doel van dit beleidsplan. Samen gemeente zijn, met elkaar een eenheid vormen
is een opdracht van onze Heere Jezus. Een vraag die daarbij terecht gesteld kan worden is dan: Hebben we
daar een beleidsplan voor nodig? Het antwoord daarop is niet makkelijk te geven. Onderlinge liefde en
eenheid is in de eerste plaats een zaak van het hart. Om samen gemeente te zijn, moeten we leven vanuit het
Woord en de liefde en genade van God. Samen gemeente zijn vraagt echter ook om afspraken te maken:
Afspraken over hoe en wanneer we samenkomen, afspraken over wie welke taken op zich neemt en
afspraken over welke dingen we als gemeente wel en niet ondernemen. Afspraken ook, over de kosten die
dat met zich meebrengt en hoe deze opgebracht moeten worden. Juist in een tijd als de onze, waarin de
samenleving in hoog tempo verandert, waarin ook wijzelf beïnvloed en misschien zelfs meegesleept worden
door die veranderingen, is het van belang om die afspraken op papier te zetten. Die noodzaak is des te meer
aanwezig, omdat heel veel gemeenteleden meewerken in de gemeente. Ook voor de predikant die dienstbaar
is in onze gemeente. Ook voor de provinciale en landelijke kerkelijke organen, die mede
verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken in de gemeente. Voor deze allen is het
beleidsplan geschreven, zodat we weten waar we als gemeente naar toe willen.
Het beleidsplan bevat een aantal van die afspraken: afspraken over de hoofdlijnen, die we als gemeente in
de komende jaren willen volgen. Daarmee maken we een aantal keuzes. Keuzes die vooral bedoeld zijn, om
de kostbare inspanningen van de gemeenteleden zo goed mogelijk tot hun recht te doen komen, om ieders
bijdrage mee te laten werken tot opbouw van de gemeente.
Het beleidsplan is dus bedoeld om de onderlinge afspraken vast te leggen. Niets meer en niets minder. Het
beleidsplan is natuurlijk niet bedoeld om de komende vijf jaren achterover te kunnen leunen. Een
beleidsplan komt niet in de plaats van het gezonde verstand of van het hart. Ook niet in plaats van een
kerkorde en natuurlijk nog minder in plaats van Gods Woord. Beleidsplan of geen beleidsplan – ieder
gemeentelid is in de eerste plaats geloof, liefde en gehoorzaamheid verschuldigd aan de Heere Jezus. Zijn
Woord, Zijn wet gaat boven alles. De samenvatting van de wet luidt, dat wij God boven alles zullen
liefhebben, en de naaste als onszelf. Wie daaruit leeft, bouwt mee aan Gods gemeente.
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Verantwoording

Dit beleidsplan is opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde
Gemeente te Schoonrewoerd.
Het beleidsplan geldt voor de periode 1 jan. 2012 tot en met 31 december 2016.
Afgesproken is binnen de kerkenraad, dat het beleidsplan beknopt zal blijven. Het beleidsplan vervangt niet
de plaatselijke regeling, de gemeentegids of de kerkbode. Voor een volledig overzicht van alle kerkelijke
activiteiten en verantwoordelijke commissies en personen verwijzen wij u naar deze uitgaven.
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Profiel van de gemeente

Wij zijn een Hervormde Gemeente.
Wij binden ons aan de Gereformeerde Belijdenis.
De gemeente heeft niet alleen een fundament waarop zij bouwt, maar wil ook daadwerkelijk, naar Zijn bevel,
gemeente van Christus zijn. Dit gemeente-zijn betekent dat wij ons geroepen weten om tot eer van God te
leven, en missionair en diaconaal betrokken te zijn op deze wereld.
De gemeente vindt zijn eenheid in het gemeenschappelijk belijden en in een gedeelde betrokkenheid op haar
roeping in deze wereld. Allen die door een oprecht geloof aan Christus verbonden zijn, zullen ook in
onderlinge liefde aan elkaar verbonden zijn. Zo zal de gemeente, bouwen op hetzelfde fundament, betrokken
zijn op elkaar en op de naaste.
In dit staan op het fundament van de Heilige Schrift, de erkenning van het gereformeerde belijden en het
verlangen naar een daadwerkelijk leven tot de eer van God en het heil van de ander, weet de gemeente zich
gesteund door hen die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
De Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd telt 132 belijdende leden en 298 doopleden en 105
meegeregistreerden.
Binnen de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd worden enkel alléén mannelijke lidmaten van de
gemeente als ambtsdragers en/of predikant aangesteld.
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De gemeente en Israël

Als kerkenraad spreken wij onze verbondenheid uit met Israël (volk, land en staat).
Het is wenselijk dat daar ten minste een keer per jaar (op de Israëlzondag) over wordt gepreekt.
Dan zal er ook een collecte gehouden worden voor een project in Israël. Verder zal er in de diensten
regelmatig voorbede voor Israël worden gedaan.
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Eredienst

8.1

De vorm van de eredienst

De vorm van de eredienst in de gemeente van Schoonrewoerd staat in de reformatorische traditie. De
opbouw is als volgt:
-




Binnenkomst predikant en kerkenraad
Voorzang
Stil gebed
Votum en groet, uitgesproken door de predikant
Zingen van de openingspsalm
Lezing van de wet der 10 geboden in de morgendienst, en de geloofsbelijdenis in de avonddienst
en de diensten op christelijke feest- en gedenkdagen.
Zingen als antwoord op de wet of de geloofsbelijdenis
Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing
Collecten
Zingen
Prediking
Zingen als antwoord op de prediking
Dankgebed en voorbeden
Slotpsalm, (eventueel extra collecte tijdens voorspel slotpsalm)
Oplegging van de zegen door de predikant
Kerkuitgang predikant en kerkenraad

Vastgesteld in de plaatselijke regeling, 22 juni 2005.
De Apostolische geloofsbelijdenis of de Geloofsbelijdenis van Nicea of de Geloofsbelijdenis van Athanasius.
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De schriftlezing gebeurt vanuit de Herziene Statenvertaling.
Alle liederen in de gewone erediensten zijn psalmen uit de berijming van 1773 en de liederen die bekend
staan als ‘Enige gezangen’.
Wij gebruiken de Hertaalde formulieren.
In bijzondere erediensten worden elementen toegevoegd zoals de viering van sacramenten, het afleggen van
belijdenis, bevestiging van een huwelijk. Voorafgaand aan de eredienst is er het consistoriegebed waarin de
dienst en de dienaar van het Woord aan de Heere wordt opgedragen. Na afloop van de dienst vindt
dankzegging voor de eredienst plaats.

8.2

De vorm van bijzondere (ere) diensten.

Tijdens bijzondere (ere) diensten is het mogelijk, naast de Psalmen, ook enkele andere liederen te zingen die
passen binnen de identiteit van de gemeente.
Op de zondag na Koninginnedag zingen we het “Wilhelmus”, bij de Reformatie herdenking “een Vaste
burcht” en op 1e kerstdag het “Ere zij God”.

8.3

Heilige Doop

De belangrijkste reden om kinderen te laten dopen is dat God een verbond met ons wil aangaan. Dit vindt
zijn oorsprong in het verbond met Abraham. God heeft in Genesis 17:7 tegen hem gezegd: “Ik zal Mijn
verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om
voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.
De Doop bezegelt dat God de Eerste is. Kinderen weten er nog van niets, maar God is er al met Zijn
beloften! Het is de bedoeling dat zij oog gaan krijgen voor het grote voorrecht een erfgenaam van God te
zijn. Vandaar dat er bij hun Doop gebeden wordt of ze Christelijk en Godvrezend zullen worden opgevoed,
en zij hoe langer hoe meer de Heere Jezus gaan leren kennen als hun Zaligmaker. En dat ze ertoe komen om
Hem als hun Heere en Heiland te aanvaarden. Anders gezegd met het doopformulier, dat ze Gods
Vaderlijke goedheid en barmhartigheid gaan belijden. Daar moet het gedoopt zijn op uitlopen. Dat we
belijdenis doen van ons geloof. Daar vraagt onze Doop om. Dat wij het ja-woord van onze ouders
overnemen.
Zodra wij weten dat er kinderen geboren zijn, geven wij gelegenheid om hen te laten dopen.
De doopouders worden verzocht zich hiervoor op te geven bij de predikant. Daarna worden zij bezocht en
met hen gesproken over de betekenis van de doop en de verantwoordelijkheden en consequenties van de
doopouders en de gemeente. Ook wordt er van de doopouders kerkelijke meelevendheid verwacht.
Doopouders of andere wettige vertegenwoordigers kunnen de doopbelofte slechts afleggen indien zij ook
zelf (doop)lidmaten zijn van onze gemeente. Doopouders die niet gerechtigd zijn tot het afleggen van de
doopbelofte, kunnen hun instemming betuigen met de belofte die door hun echtgenoot of echtgenote is
afgelegd.
Na de doopbediening zijn we voornemens om circa 3 maal doopcatechese te houden, waarin er met de
doopouders wordt gesproken over aspecten van de geloofsopvoeding.

8.4

Heilig Avondmaal

Vier maal in het jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
In de zondag voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is er een voorbereidingsdienst, waarin
het eerste gedeelte van het formulier “om het Heilig Avondmaal te houden” gelezen wordt.
In de week van voorbereiding is er gelegenheid voor Censura Morum.
Tijd en plaats van de zitting van de Censura Morum zullen tijdens de dienst van voorbereiding aan de
gemeente kenbaar worden gemaakt.
In de avonddienst na de viering van het Heilig Avondmaal is er de dankzegging op het Heilig Avondmaal.
Het Heilig Avondmaal staat open voor belijdende leden van de Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd.
Ook belijdende leden van andere kerkelijke gemeenten zijn van harte welkom om deel te nemen aan het
Avondmaal.
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Lidmaten die pas belijdenis van het geloof hebben gedaan zullen uitgenodigd worden om nog eens te praten
over het deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Deze uitnodiging zal gedaan worden enkele weken voordat
het Heilig Avondmaal gevierd wordt.

Heilig Avondmaal aan huis:
Binnen de Hervormde Gemeente is er de mogelijkheid voor viering Heilig Avondmaal aan huis, welke
normaal gesproken zal plaatsvinden na de viering in de kerk op zondag.
De liturgie zal als volgt zijn: Votum – psalm – formulier: ‘Uit deze instelling…’ – gebed –
Viering – Bijbelgedeelte – dankgebed – psalm – zegen.
Met de predikant zullen een ouderling en diaken meegaan.

8.5

Huwelijksbevestiging

Inhoud en betekenis van het huwelijk vinden we verwoord in het Huwelijksformulier. Dit zal dan ook in de
huwelijksdienst worden gelezen. Het huwelijk is een instelling van God en staat onder Zijn bijzondere zorg.
De bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden van de gemeente. Voorafgaand
aan de huwelijksdienst zijn er huwelijksgesprekken met het aanstaande bruidspaar, waarin gesproken wordt
over wat God bedoeld met de betekenis van het huwelijk aan de hand van het huwelijksformulier, en over
de invulling van de dienst. Hierbij wordt ruimte geboden om binnen de huwelijksdienst, naast de Psalmen,
ook enkele andere liederen te zingen die passen binnen de identiteit van de gemeente.
De kerkenraad ziet toe op het heilig houden van het huwelijk als verbond tussen man en vrouw. Een
huwelijk tussen hen, die tevoren al samenleefden kan dan ook alleen bevestigd en ingezegend worden na
schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad en na gebleken inkeer door verbreking van de
samenleving. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend worden. Hertrouw na
scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat dus ook kerkelijke
bevestiging van een “tweede” huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per geval bezien en besproken worden.
De bevestigingsdienst zal in principe worden geleid door de eigen predikant van de gemeente. Op verzoek
van het bruidspaar en na goedkeuring van de kerkenraad kan een predikant van een andere gemeente in deze
dienst voorgaan. De betrokken predikant dient in leer en leven aan te sluiten bij de identiteit van de
Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd.
In de dienst wordt er door de dienstdoende ouderling een trouwbijbel overhandigd. (Herziene
Statenvertaling of de Parallel Bijbel – HSV. / Het Boek)
Er mag tijdens een huwelijksdienst gefotografeerd worden als de dominee er geen hinder van heeft. Er
mogen geen foto’s gemaakt worden tijdens gebed en bij de inzegening van het huwelijk. De dominee
bespreekt dit vooraf met het bruidspaar.

8.6

Rouwdiensten

Bij overlijden kan er in de kerk een rouwdienst worden gehouden.
Vooraf wordt met de familie overlegd over de inhoud en de vorm van deze rouwdienst.
Dit houdt in dat de bijeenkomst een waardig en sober karakter zal hebben, waarin niet de overledene, maar
de verkondiging van het Woord centraal zal staan.
Op verzoek van de familie kunnen, naast de Psalmen, ook enkele andere liederen gezongen worden die
passen binnen de identiteit van de gemeente.
Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van nabestaanden op
zich.
Crematie:
In geval van crematie gaat de predikant en de kerkenraad niet mee naar de crematie.
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8.7

Crèche

Elke morgendienst wordt er kinderoppas geregeld. Ouders met kleine kinderen kunnen hun kinderen in het
Kerkelijk Centrum brengen, zodat zij samen de kerkdienst kunnen bezoeken.
Vanuit de gemeente wordt er een rooster verzorgd van de personen die oppassen.

8.8

Kind en Evangelie.

Iedere tweede zondag van de maand( met uitzondering van juli en aug.) is er tijdens de dienst
Kind en Evangelie voor alle kinderen vanaf 4 jaar tot ongeveer einde van basisschoolgroep 6.
Kind en Evangelie is opgestart met het doel kinderen te begeleiden met begrijpelijke uitleg van het woord
van God omdat er ouders zijn die de kerkdienst moeilijk vinden voor de kinderen.
Met name kinderen die te oud zijn voor de crèche worden getrokken om met hun ouders naar de
kerkdiensten te komen. Biddend hopende op de liefde die mag groeien om ook op de andere zondagen op te
gaan naar Gods huis om daar de woorden te horen van het Evangelie van Jezus Christus.
De kinderen gaan met ouders mee naar de kerk en tijdens de dienst verlaten ze met de leidinggevenden
rustig de kerk om samen te komen in het Kerkelijk Centrum.
Daar zingen , bidden en luisteren de kinderen naar een verhaal uit de Bijbel.
De verhalen uit de Bijbel worden altijd afgesloten met een verwerking of een puzzel die over het thema
gaat.
Voor deze activiteit gebruiken we een vooraf bepaald thema.
Ieder jaar hebben we aan het einde van het seizoen een afsluiting voor de hele gemeente om de mensen te
laten zien waar de kinderen het afgelopen jaar aan gewerkt hebben.
Van leidinggevenden verwachtten we dat ze meelevend zijn tijdens de erediensten en in de gemeente.
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9.1

Pastoraat
Wat is pastoraat?

Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. In dit omzien helpen we elkaar de weg wijzen naar Jezus
Christus. Pastoraat is ten diepste de vervulling van het tweede grote gebod: de naaste liefhebben als onszelf.
Pastoraat is dus niet alleen een opdracht voor predikant en kerkenraad, welke een bijzondere rol heeft, maar
ook als gehele gemeente. Minstens eenmaal per jaar bespreken de ouderlingen samen met mogelijk andere
betrokkenen de voortgang van het pastoraat in het consistorie -overleg. De predikant heeft in samenspraak
met de consistorievergadering in dit alles een sturende taak. Naast het consistorieoverleg vergaderd de
gehele kerkenraad ongeveer zes keer per jaar waarbij ook andere zaken besproken en genotuleerd worden.
De kerkenraad speelt een belangrijke rol in het pastoraat, drie belangrijke taken zijn van belang:
1. Gaven opzoeken. De kerkenraad zoekt voortdurend naar gaven in de gemeente die kunnen worden
ingezet voor het pastoraat.
2. Leidinggeven aan het pastoraat. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor al het pastorale werk
in de gemeente.
3. Toerusting van pastorale werkers. De kerkenraad zorgt voor goede begeleiding van allen die
pastoraal werk doen.
Daarnaast zijn we voornemens voor uitbreiding voor pastoraal bezoek , te zoeken naar het benoemen van
het liefst 2 bezoekbroeders om de frequentie van met name huisbezoeken, vooral bij de jongere gezinnen, te
verhogen.
Vertrouwelijkheid is voor het pastoraat van doorslaggevende betekenis. De hele kerkenraad ziet er op toe
dat wat als vertrouwelijk aan hen wordt meegedeeld ook vertrouwelijk blijft en dat verdere alle informatie
over mensen met de grootst mogelijke voorzichtigheid wordt behandeld.

9.2

Pastoraat in de gemeente.

o

Waarom pastoraat

Pastoraat heeft te maken met herderlijke zorg. Omdat de gemeente vergeleken word met een kudde past dit
beeld ook in de gemeente. Een schaapskudde heeft zorg en leiding nodig om op de juiste plaatsen terecht te
komen. Om deze zorg ook in de gemeente terug te laten komen spreken we van pastoraat, zorg en leiding
voor de gemeente.
Pastoraat komt voor in verschillende situaties, het regulieren bezoekwerk en het crisis pastoraat.
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o

Hoe pastoraat.

Het pastoraat is in onze gemeente één van de kerntaken van de predikant, hij wordt hierin bijgestaan door de
ouderlingen. Veel van de aandacht binnen het pastoraat gaat uit naar de ouderen in de gemeente, waarvan
veel bezoeken plaatsvinden rondom de verjaardag van deze personen.
Zoals verwoord in 9.1 is er zorg en leiding voor de kudde nodig en de kudde zijn zowel de jongeren als de
ouderen. Juist deze eerste groep de jongeren, waar onder ook de jonge gezinnen wensen we in de komende
jaren meer aandacht te geven in het pastoraat.
Om relatie op te bouwen tussen “pastor” en gemeenteleden zijn we ons bewust dat een regulier huisbezoek
van 1x per 3-4 jaar te weinig is.
Door uitbreiding van de kerkenraad zijn we in staat om meer van deze taken door ambtsdragers te laten
uitvoeren.
Het is ons verlangen om de gemeente in het geloofsgesprek te ontmoeten en zo elkaars zorgen en vreugde te
delen en elkaar heen te wijzen naar Jezus Christus, en elkaar aan te sporen en te bemoedigen van uit de
wetenschap dat Jezus Christus zegt: Wie in Mij gelooft die heeft het eeuwige leven.
Pastoraat tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

10 Prediking
Centraal in de eredienst staat de prediking als verkondiging van het onfeilbare Woord van God.
Deze prediking is uitleg en toepassing van de Heilige Schrift en geschiedt in verbondenheid met de
genoemde belijdenis van de kerk.
De prediking wordt inhoudelijk niet bepaald door de tijd waarin we leven, maar staat wel in relatie tot deze
tijd en de omstandigheden waarin de gemeente zich bevindt.
De prediking dient eenvoudig gericht te zijn op de gehele gemeente waarbij in de morgendienst in het
bijzonder rekening dient te worden gehouden met de kinderen van de gemeente.
De prediking dient er op gericht te zijn dat God het behoud van mensen op het oog heeft .
Centraal in de prediking staat het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus.
In de prediking dienen de volgende elementen ellende, verlossing en dankbaarheid aan de orde komen met
als doel de mensen te brengen bij de Heere Jezus. (Christocentrische prediking).
Met grote dankbaarheid wil de gemeente staan in de traditie op de dag des Heeren om zowel ’s morgens als
’s avonds bijeen te komen.
Vanaf 2012 is het plan om gastpredikanten een bericht te sturen ongeveer 1 á 2 weken voordat een
gastpredikant in onze gemeente hoopt voor te gaan in een dienst. Hierin informatie over wat voor gemeente
wij zijn en aandachtspunten tijdens de dienst.
Wanneer er aanleiding is, kan een bepaalde kerkdienst een bijzonder karakter dragen.
We denken hierbij aan het houden van een dovendienst, gehandicaptendienst, zendingsdienst of
herdenkingsdienst.

11 Diaconaat
11.1 Doel en werkwijze van de diaconie
De diaconie is de dienst der barmhartigheid van de gemeente.
Onderling verdelen zij de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. Het administratieve gedeelte
kan door een gemeentelid gedaan worden. De diaconie overlegd regelmatig waarin de werkzaamheden
besproken worden. Deze worden niet genotuleerd. 3 Keer per jaar wordt er officieel vergaderd en worden er
wel notulen gemaakt. Diverse punten worden besproken bij kerkenraadsvergaderingen.
De diaconie biedt – waar mogelijk – hulp aan allen die dit nodig hebben. Diaconale hulp betekent concreet:
- Financiële hulp
- Beheer van de kerkradio-voorzieningen (zie de paragraaf ‘kerkradio’ voor meer details)
- Middelen beschikbaar stellen voor activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden.
- Gemeenteleden die minimaal enkele nachten in het ziekenhuis gelegen hebben, thuis bezoeken met
een fruitbakje.
- Bijdrage eigen predikantsplaats.
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De financiële hulp wordt gegeven aan personen en stichtingen of instellingen. De persoonlijke hulp is
primair bestemd voor inwoners van Schoonrewoerd en gemeenteleden die buiten Schoonrewoerd wonen.
Giften voor stichtingen en instellingen worden `landelijk en wereldwijd verstrekt.
Uitgaven voor het winterwerk worden (mede) gefinancierd door de diaconie. Er wordt een aparte collecte
gehouden voor het winterwerk.
De diaconie ontvangt haar middelen via reguliere en bijzondere collecten in de erediensten, giften, legaten
en speciale acties en via landpacht en verhuur van 3 woningen. De diaconie stelt jaarlijks een begroting op
voor het volgende jaar en legt door middel van een jaarrekening verantwoording af over de besteding van de
toevertrouwde middelen in het afgelopen jaar. Deze documenten zijn – na vaststelling door de kerkenraad –
opvraagbaar bij de diaconie

11.2 Ontwikkelingen in het diaconale werk
-

Door bezuinigingen op de publieke sociale voorzieningen en Wet Maatschappelijke Ondersteuning
is het waarschijnlijk, dat in de nabije toekomst meer hulp nodig is voor individuele personen. De
diaconie vraagt predikant, ouderlingen en individuele gemeenteleden om extra alert te zijn op
moeilijke situaties in gezinnen en bij gemeenteleden, waar de diaconie mogelijk hulp kan bieden.

11.3 Kerkradio
De luisteraars hebben een ontvanger in gebruik van de diaconie die vast afgestemd is op onze gemeente.
Hiermee kunnen zij toch luisteren naar de prediking van Gods Woord en beter betrokken blijven bij de
gemeente. De abonnees betalen een vast bedrag en daarnaast hebben ze een collectebusje waarvan de
opbrengst voor 75 % naar de kerkrentmeesters en 25 % naar de diaconie gaat. Bij zieken kan er tijdelijk een
ontvanger bezorgd worden. Dit moet men aanvragen bij de koster of bij de diakenen.

11.4 Financiering
Voor details m.b.t. de financiering van het diaconale werk zie de bijlage ‘Financiën’

12 Kerkrentmeesterschap
12.1 Het werkgebied van het kerkrentmeesterschap
In de gemeente komt de afhankelijkheid van God in alle dingen op de eerste plaats: het geestelijke. Ook het
omzien naar elkaar is heel belangrijk (diaconie). Maar de kerk is ook een organisatie waarin bepaalde
dingen goed geregeld moeten zijn, zoals de zorg voor de bezittingen. 'Rentmeesterschap', de zorg voor de
schepping, is een heel Bijbels Woord. Daarom is een 'college van kerkrentmeesters' nodig.
Het college van kerkrentmeesters, heeft in samenwerking met de kerkenraad, daarom als taak te zorgen voor
de instandhouding van de erediensten. Het KRS zorgt voor het verwerven en beheer van de hiervoor
benodigde financiële middelen, die bestemd zijn voor het betalen van de kosten van de predikantsplaats,
kosters, organisten, alsmede het onderhoud aan kerkgebouw, orgel, pastorie en het Kerkelijk Centrum. (KC)
Het kerkrentmeesterschap is verantwoordelijk voor:
De instandhouding van predikantsplaats en de erediensten.
Het traktement van de predikant.
De salariëring van de betaalde medewerkers.
Leermiddelen beschikbaar stellen voor de catechese.
Faciliteiten verlenen voor kerkelijke activiteiten die in de week plaats vinden, in de gebouwen die daarvoor
bestemd zijn.
Het beheer van het kerkgebouw, de pastorie, andere gebouwen en landerijen.
Het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, bijbehorende terreinen en landerijen.
Het kerkrentmeesterschap wordt bijgestaan door een commissie van bijstand.
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Om haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren is een adequate geldwerving een voorwaarde.
Het kerkrentmeesterschap verkrijgt haar inkomsten voornamelijk uit collecten, actie Kerkbalans, giften,
speciale acties en (eventuele) subsidies.
Verder is een punt van aandacht (en zorg) de jaarlijkse stijging van de personele kosten. Ook in deze is het
nodig, dat de gemeente haar verantwoordelijkheid beseft en haar giften mee laat groeien met de
kostenstijgingen.
Voor een volledig overzicht van kerkrentmeesterlijke activiteiten, zie de plaatselijke regeling van de
Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd.

12.2 Verwachte ontwikkelingen
Met oprechte dank aan Hem zien we een lichte stijging in het aantal geregistreerde leden en is een groei te
merken tijdens de erediensten en overige (club) activiteiten.
Dit vereist een goede communicatie met de gemeente, opdat men gemotiveerd blijft om voldoende bij te
dragen in de totale kosten van het gemeente-zijn. In het geloof en in het vertrouwen, dat God zelf Zijn kerk
bouwt, mogen wij vertrouwen dat de benodigde middelen ter beschikking zullen blijven komen.

12.3 Plannen voor de komende jaren
Er is heel veel aandacht nodig voor het reguliere onderhoud aan het kerkgebouw en de inventaris en aan het
onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
De komende jaren willen we ons als gemeente gaan inzetten om het binnenwerk van de kerk waar nodig te
herstellen en te renoveren.
Sinds 2010 is er een activiteitencommissie (BWK) aangesteld om allerlei acties te houden voor
geldwerving. De BWK commissie wordt ondersteund door een bouwcommissie.
Een andere betekenis van BinnenWerkKerk is dat we als gemeenteleden behoren tot het binnenwerk van de
kerk.
De gemeente als een kloppend hart. Een gemeente, die geïnspireerd door het Evangelie, zich inzet voor de
gehele gemeenschap, maar ook een gemeente die zich inzet voor het gebouw, de kerk.

12.4 Meerjaren onderhoudsplan
Dit plan is opgesteld om een indruk te geven van de activiteiten welke door het kerkrentmeesterschap
worden uitgevoerd.
Op deze wijze ontstaat er een beeld voor de verwachte uitgaven.
Zo kan er met de inkomstenwerving rekening worden gehouden met de te verwachte uitgaven.

Jaar
2012
2013
2014

Activiteiten
Nog nader te omschrijven n.a.v. BRIM

2015
2016

12.5 Financiering
De eerder genoemde kostenstijgingen noodzaken het kerkrentmeesterschap, om veel aandacht te geven aan
de geldwerving. Het kerkrentmeesterschap zal de gemeente daartoe ook voorzien van de nodige informatie
via gemeenteavonden, de kerkbode en begeleidende informatie bij ‘Actie Kerkbalans’.
Voor een concrete invulling van de financiering van het kerkrentmeesterschap zie de bijlage ‘Financiën’.
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13 Zending en evangelisatie
13.1 Opdracht van Jezus Christus
De gemeente mag het Woord van God niet voor zichzelf houden. Jezus zelf heeft geboden, om het
Evangelie in de gehele wereld te prediken, zoals we kunnen lezen in Markus 16 – vers 15, “En Hij zei tegen
hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Deze opdracht was in directe zin
gericht tot Jezus’ discipelen, maar door de eeuwen heen hebben de christenen dit ook verstaan als geldend
voor hen zelf. Ook als gemeente van Jezus Christus in Schoonrewoerd willen we aan die opdracht gehoor en
invulling geven. (missionair)
Wat al eerder bij het pastoraat opgemerkt is, geldt ook hier: Getuigen van de Heere Jezus is een taak van
elke gelovige. Veel werk moet echter gezamenlijk gedaan worden.

13.2 Zending en Evangelisatie Commissie ( ZEC ) – taak en plaats
De Zending- en Evangelisatie activiteiten in de gemeente worden gecoördineerd door de ZEC.
Deze commissie is een commissie van bijstand voor de kerkenraad.
In de ZEC dient minimaal 1 kerkenraadslid zitting te hebben.

13.3 Activiteiten van de Zending en Evangelisatie Commissie:
De ZEC doet de volgende activiteiten:

 Het betrekken van de gemeente bij de roeping tot evangelisatie (bewustwording);






Plaatselijk evangelisatiewerk, o.m. Verspreiding van een passend evangelisatieblad huis aan huis in
samenwerking met de Gereformeerde Kerk en waar mogelijk met de andere kerken.
Ondersteuning (ook financieel) van evangelisatieactiviteiten,
Contacten onderhouden namens de gemeente met de G.Z.B. en I.Z.B.
Nauwe samenwerking met Adoptieplan actie Deelgenoten of een ander ondersteuningsplan van de
G.Z.B.
Grote variëteit lectuurwerk voor de gemeente middels het openstellen van de boekentafel.

13.4 Voornemens voor de komende jaren
De zendingscommissie wil in grote lijnen de bestaande activiteiten voortzetten. Concrete actiepunten voor
de toekomst zijn:
-

Het contact houden namens de gemeente met zendingswerkers middels Adoptieplan Deelgenoten.

14 Jeugdwerk
14.1 Doel, taken en werkwijze
De Bijbel zegt: Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet; want voor zulke mensen is het
Koninkrijk van God. Kinderen zijn veelal opener dan volwassenen voor de boodschap van het Evangelie.
Het doel van het jeugdwerk in de gemeente is, de jongeren in de gemeente op een ontspannen wijze bekent
te maken met het evangelie van onze Heere en Heiland Jezus Christus en om hen zo mee op weg te helpen
naar een persoonlijk geloof. Het jeugdwerk streeft naar deelname van meer jongeren aan haar activiteiten.
Dit geldt zowel voor de jongeren die reeds deel uitmaken van de gemeente als voor rand- en
buitenkerkelijken.
Door het jeugdwerk wordt gebruik gemaakt van het materiaal van de HGJB.


Markus 10:14
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Het jeugdwerk bestaat momenteel uit:
A)
jeugdclub groep 4, 5 en 6 van de basisschool
B)
jeugdclub groep 7 en 8 van de basisschool
C)
tienerclub 12, 13, 14 en 15 jarige
D)
Jeugd Op Zondag 15 jaar en ouder.
Bezoekers aantal bestaat momenteel uit respectievelijk:
A)
25
B)
25
C)
13
D)
15

14.2 Beleid
Jeugdwerk is een van de kurken waar de kerk op drijft, door ons zal worden gestreefd naar een stabiel
karakter.
We willen er voor zorgen dat de jongeren een plek krijgen waar ze zich thuis voelen.
We werken aan een goede relatie met de jongeren en de aandacht voor de jongeren in de persoonlijke sfeer
zal meer aandacht krijgen.
Juist door de persoonlijke aandacht krijgen jongeren het gevoel erbij te horen.
Het doorgeven van de Bijbelse boodschap, het verlossingswerk van Jezus Christus, hoe dit gestalte krijgt in
het leven van alle dag, blijft het hoofddoel op zich.
Om dit de komende jaren te realiseren en te continueren zal er tijdens de overleggen met de leidinggevenden
in de zgn. jeugdraad steeds opnieuw aandacht aan worden besteed.
Waar zich knelpunten voordoen, kunnen we eventueel een beroep doen op de HGJB zodat zij ons in deze
knelpunten kunnen ondersteunen.
Indien er nieuwe leidinggevenden nodig zijn voor het jeugdwerk, worden deze voorgedragen aan de
kerkenraad. De kerkenraad zal er op toezien dat nieuw te benoemen leidinggevenden trouw kerkelijk
meelevend zijn. De voorbeeldfunctie voor de jeugd is dermate belangrijk dat hiervan in principe niet kan
worden afgeweken.

15 Jeugdraad
De jeugdraad wordt gevormd door de leidinggevenden van het jeugdwerk en ten minste één kerkenraadslid.
De taken van de jeugdraad bestaan uit o.a. onderling overleg tussen de leidinggevende over de lopende gang
van zaken in het jeugdwerk, bezoeken van vorming en toerustingavonden welke worden gegeven door de
HGJB, organiseren van de opening en sluiting van het winterwerk, verzorgen van het programma voor de
kerstfeestviering van de jeugdclubs als ook de viering op 2e paasdag en op 2e pinksterdag met en door de
jeugd.
Daarnaast is de jeugdraad gericht op het zoeken naar mogelijkheden en kansen om de jeugd van de
gemeente in contact te brengen met het woord van God.

15.1 Plannen voor de komende jaren
Jongeren van tegenwoordig weten precies wat ze willen. Dagelijks maken ze keuzes. Veel jongeren hebben
een bijbaan, gaan naar school, sporten, en sommigen doen ook nog eens vrijwilligerswerk.
Ook wij willen hen een blijvende plek bieden waarin ze zich thuis voelen in de gemeente.
De jeugdraad zal zich de komende jaren richten op de plaats van de jongeren in het geheel van de gemeente
en waar mogelijk willen we jongeren inzetten in het werk in de gemeente. Daarnaast zal de samenwerking
tussen ouderen en jongeren meer aandacht krijgen om de zgn. kloof niet groter maar mogelijk kleiner te
maken.
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16 Vorming en toerusting
16.1 Algemeen
Naast de erediensten zijn er in de gemeente vele bijeenkomsten en activiteiten, met als doel de
gemeenteleden toe te rusten in het geloof in Jezus Christus en om hen te betrekken bij de gemeente. De
erediensten, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en het zending- en evangelisatiewerk zijn hiervoor reeds
besproken. De overige activiteiten op het gebied van vorming en toerusting komen in dit hoofdstuk aan de
orde.

16.2 Catechese
Het Bijbels onderwijs aan jongeren is in eerste instantie een taak voor de ouders, daarnaast zien we het als
één van onze kerntaken om de jongeren te onderwijzen, de weg te wijzen in een leven met God.
Door het geven van catechese willen we deze taak vormgeven. Naast de reguliere catechese kunnen
jongeren en ouderen de zgn. belijdenis catechese volgen om uit eindelijk te komen tot een persoonlijk “ja
woord” voor God en de gemeente. De catechese wordt verzorgd door de predikant.
Nieuwe doelstelling
Omdat we ons bewust zijn dat keuzes op steeds jongere leeftijd worden gemaakt is onze wens om ook in de
nabije toekomst de jongeren van groep 8 van de basisschool te betrekken bij de catechese.

16.3 Activiteiten voor ouderen
In het winterseizoen wordt er zeven maal per jaar een middag georganiseerd voor ouderen en
alleenstaanden. Naast het spreken over het geloof, hebben deze middagen ook een duidelijk sociaal karakter.
Rond Kerst is er een bijzondere viering voor de ouderen in de gemeente.

16.4 Activiteiten voor gehandicapten
In het winterseizoen wordt er één keer in de zes weken een contactmiddag gehouden voor mensen met een
verstandelijke handicap uit de regio. Een belangrijk onderdeel van deze middagen is het onderlinge contact.
De middag wordt geopend met gebed en zingen. We hebben daarvoor speciaal samengestelde mapjes met
daarin eenvoudige liederen. Centraal op deze middagen staat het Bijbels verhaal.

16.5 Kringwerk
In de gemeente zijn op dit moment de volgende bijeenkomsten actief: bijbelkring en gesprekskring en
jongerengroep Focus.

16.6 Gemeenteavond
Elk kalenderjaar wordt er door de kerkenraad een gemeenteavond georganiseerd, waarbij de kerkenraad de
gemeenteleden zo transparant zullen informeren aangaande diaconale, kerkelijke en kerkrentmeesterlijke
onderwerpen en toelichting te geven over huidige kerkelijke zaken.
De komende jaren zal voornamelijk de financiering rondom het “Binnenwerk van de Kerk” (BWK) en het
in stand houden van de predikantsplaats centraal staan.
Op deze avond is er voor een ieder ook volop ruimte voor vragen, opmerkingen en suggesties en streven
ernaar om zo de betrokkenheid van een ieder verder uit te bouwen om samen te werken aan Gods gemeente
aan ons toevertrouwd.
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17 Realisatie en prioriteiten
17.1 Zo de Heere wil
Plannen maken is één. We zeggen in de kerk echter ook vaak tegen elkaar: Zo de Heere wil en wij leven.
Ook voor het beleidsplan geldt dit. Want we zijn Gods gemeente. We mogen weten, dat Zijn bijzondere
aandacht er voor ons is. We varen op het kompas van de Bijbel, ook in de uitvoering van dit beleidsplan.
Echter, waar we erkennen van Hem te zijn, heeft Hij zelf ook het laatste woord. God zelf zal Zijn gemeente
sturen en leiden en Hij bepaalt dus, waar we naar toe gaan.

17.2 Realisatie
Realisatie – nogmaals: zo God wil. De uitvoering van dit beleidsplan levert veel werk op voor de gehele
gemeente van Schoonrewoerd. Niet alles kan tegelijk. Daarom willen we dus vastleggen in welke volgorde
we het werk ter hand nemen. Hieronder globaal een volgorde. Afhankelijk van omstandigheden en
initiatieven in de gemeente kan die volgorde nog gewijzigd worden.

17.3 Prioriteiten
Belangrijke aandachtspunten in de eerstkomende jaren zullen zijn het pastoraat, het jeugdwerk in de
gemeente en willen we missionair zijn. Eerste twee zaken zijn nauw met elkaar verbonden. In het
voorgaande is beschreven, op welke punten het pastoraat verbeterd moet worden.
Naast deze punten staat het BWK als een belangrijk punt en dan volgt het aandachtspunt groeien naar een
gemeente met een predikantsplaats van 100%.

17.4 De hoogste prioriteit
Het allerbelangrijkste voor het gemeenteleven is echter, de liefde tot God en tot de naaste.

Schoonrewoerd, oktober 2012.
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente

Ds. R.R. Eisinga, preses kerkenraad

Ouderling J.C. Meerkerk, scriba kerkenraad
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Bijlage financiën

I. Diaconie
In deze financiële bijlage de meerjarenramingen voor de periode 2012 t/m 2016 van de diaconie.
Bij het opstellen van deze meerjarenramingen is uitgegaan van de begrotingen voor 2012, voor
de volgende jaren zijn de huurinkomsten telkens verhoogd met een percentage van 1,3%.
De te verwachten onkosten en diaconale uitgaven over de periode van 2012 t/m 2016, zijn
geschatte bedragen.

Meerjarenraming
Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

24.700

25.000

25.325

25.650

25.985

800

800

750

750

700

---

---

---

---

---

Bijdragen levend geld

4.950

5.000

5.050

5.100

5.150

Door te zenden collecten

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

35.650

36.000

36.325

36.700

37.035

15.250
2.900
7.500
--1.400
--200
40
4.900
4.600
3.500

7.500
2.900
7.500
--1.450
--250
50
5.000
4.700
3.600

7.500
2.900
7.500
--1.500
--300
50
5.100
4.750
3.650

7.500
2.900
7.500
--1.550
--350
50
5.200
4.800
3.700

7.500
2.900
7.500
--1.600
--400
50
5.300
4.850
3.750

40.290

32.950

33.250

33.550

33.850

Saldo Baten - Lasten

4.640-

3.050

3.075

3.150

3.185

Toevoeging aan fondsen / voorzieningen
Onttrekking aan fondsen / voorzieningen
Streekgemeenten
Aandeel in lasten federatie
Overige lasten en baten

2.500 8.000
----400-

2.500 ------450-

2.500 ------500-

2.500 ------550-

2.500 ------600-

Totaal

5.100

2.950-

3.000-

3.050-

3.100-

460

100

75

100

85

Baten in €
Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Opbrengsten uit stichtingen en fondsen

Totaal baten
Lasten in €
Lasten eigendommen en inventaris
Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.
Verplichtingen aan andere organen
Salarissen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten / bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal / landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Totaal lasten

Resultaat
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II. Kerkrentmeesterschap
In deze financiële bijlage de meerjarenramingen voor de periode 2012 t/m 2016 van het
kerkrentmeesterschap.
Bij het opstellen van deze meerjarenramingen is uitgegaan van de begroting 2012.
De te verwachten kosten (geschatte bedragen) over de periode van 2012 t/m 2016 zijn:
Meerjarenraming 2012 ~ 2016
Omschrijving
Baten
Baten onroerende goederen
Rentebaten
Aktie Kerkbalans
Collecten in kerkdiensten
Giften en overige bijdragen
Levend geld
Totale baten
Lasten
Lasten kerkgebouw
(incl. gas en elektra)
Lasten overige onroerende
zaken en inventarissen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten en overige
kerkelijke activiteiten
Verplichtingen en bijdragen
inzake andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en
administratie
Totale lasten

2012

2013

10835 10945
3000
2500
33000 33500
23000 23500
17500 12500
22500 22500
109835 105445

2014

2015

2016

11055 11165 11275
2000
2000
1750
34000 34500 35000
23500 23500 24000
17500 12500 17500
22500 22500 22500
110555 106165 112025

12500

16500

21500

17500

18000

4250
74850

750
75600

750
76350

750
77000

750
78000

3000

3000

3500

3500

3500

4500
5000

5000
4500

5000
4500

5500
4500

5500
4500

4100
4200
108200 109550

Saldo baten en lasten

1635

-4105

Te verwachten kosten
Renovatie interieur
Te verwachten subsidie

75000

75000

4300
4400
4500
115900 113150 114750
-5345

20000

17

-6985

-2725

Bijlage Plaatselijke Regeling
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