Toen Hij, (Jezus) de menigte zag,
was Hij innerlijk met ontferming over hen bewogen….
Mattheus 9: 36

Want de liefde van Christus dringt ons..
2 Kor. 5: 14
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Woord vooraf
Dankbaar bieden we dit nieuwe beleidsplan aan. Dankbaar, we schreven het immers niet met
tegenzin, omdat er nu eenmaal – volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland – een
beleidsplan moet zijn. De dankbaarheid is er omdat, wanneer je een beleidsplan schrijft, je het
wonder beseft dat er al zoveel eeuwen een christelijke gemeente is en dat er in de gemeente zoveel
gebeurt. Dankbaarheid is er omdat we beseffen dat het een genadig wonder is om in het Koninkrijk
van God te mogen werken en zo na te mogen denken over wat voor de gemeente in bezinning en
besluitvorming nodig is voor de komende tijd. Dankbaarheid is er als we denken aan hoevelen
betrokken meedachten rond het beleidsplan. De diverse geledingen brachten hun aandachtspunten
in. Gemeentelid Melinda Jansen, ouderling Albert Bakelaar, diaken Pieter de Jong en ondergetekende
verwerkten de input. Dankbaar zijn we bovenal richting God dat er Zijn Woord is voor de wereld, Zijn
Evangelie (dat is: blijde of goede boodschap) en we mogen erop vertrouwen dat Hij genadig Zijn
gemeente draagt en Zijn ambtsdragers en gemeente van kracht en wijsheid zal voorzien. En dat alles
door Jezus Christus, de Koning der Kerk, die Zijn gemeente op het oog heeft.
Dit beleidsplan bouwt voort op het voorgaande. Ten aanzien van hoofdstuk 1 ‘Identiteit en missie’ is er
ten opzichte van het voorgaande beleidsplan nauwelijks tot niets veranderd. Hoofdstuk 2 bevat de
thema’s waar de kerkenraad en de verschillende geledingen de jaren van deze beleidsperiode aan
gaan werken. Dat hoofdstuk bevat dus ‘het nieuwe’. Hoofdstuk 3 is een beschrijving van wat in de
gemeente gebeurt en wat in de loop van de tijd is vastgesteld. Het vorige beleidsplan bevatte dit ook,
maar in dit plan is die beschrijving geactualiseerd en hier en daar wat ingekort of redactioneel
bewerkt.
Het vorige beleidsplan had als titel ‘Tot Uw dienst en lof bereid’. Die titel zouden we ook aan dit
beleidsplan kunnen geven. We staan er immers nog steeds zo in. Omdat dit plan vastgesteld is in een
seizoen dat als thema heeft: ‘Van harte gegund’, geven we dit beleidsplan ook die titel. ‘Van harte
gegund’ geldt dan allereerst in relatie met God en komt zo overeen met: ‘Tot Uw dienst en lof bereid’.
‘Van harte gegund’ geldt ook richting mensen; richting kinderen en jongeren, om God en Zijn heil te
leren kennen, richting volwassenen die God niet kennen en richting mensen die wij in diaconaat en
pastoraat van harte al het heil gunnen.
God zegene al het werk in de komende beleidsperiode.
Namens de kerkenraad,
Ds. M.J. Tekelenburg
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1.

IDENTITEIT EN MISSIE
Hervormde gemeente te Reeuwijk

1.1.

Lichaam van Christus

De Hervormde gemeente te Reeuwijk is een gemeente van de Heere Jezus Christus. Haar bestaan is
niet het gevolg van een menselijk initiatief, maar zij is er dankzij Jezus Christus, de Zoon van God, die
uit het gehele menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren heeft. Hij
vergadert, beschermt en onderhoudt haar door Zijn Geest en Woord, in eenheid van het ware geloof,
van het begin van de wereld tot het einde (Heidelbergse Catechismus, antwoord 54). Gevolg is dat de
gemeente iets heel anders is dan een menselijke instelling. Volgens de Bijbel is de gemeente het
lichaam van Christus en Christus Zelf het Hoofd van dat lichaam (Kolossenzen 1:18). Kenmerkend voor
de gemeente is dat zij een geloofsgemeenschap vormt: de leden van de gemeente zijn door het
geloof verbonden met haar Hoofd Jezus Christus en in Hem met elkaar.

1.2. Hervormde gemeente in de Protestantse Kerk in
Nederland
De gemeente weet zich verbonden met de kerk van alle eeuwen en met de kerk wereldwijd. Zij staat
in de algemene (katholieke) traditie, waarbinnen zij zich in het bijzonder verbonden weet met het
gereformeerd belijden. De gemeente verklaart zich gebonden te weten aan de Bijbel en de belijdenis
van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in de algemene belijdenissen (de Apostolische
geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) en de
reformatorische belijdenissen (de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). De gemeente weert alles wat het Bijbelse
getuigenis en deze belijdenissen weerspreekt.
De Hervormde gemeente van Reeuwijk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, die op 1
mei 2004 is ontstaan. De verbondenheid met het gereformeerd belijden betekent voor de identiteit
van onze gemeente het volgende:
‣ dat zij binnen de Protestantse Kerk in Nederland een Hervormde gemeente wil zijn en blijven;
zij draagt de naam: Hervormde gemeente te Reeuwijk;
‣ dat zij vasthoudt aan de onopgeefbare betekenis van de kinderdoop. De kinderen van de
gemeente behoren gedoopt te zijn, omdat zij in het genadeverbond van God (waarvan de
doop het teken is) zijn opgenomen;
‣ dat alleen zij die openbare belijdenis van het geloof hebben gedaan, worden toegelaten tot
het Heilig Avondmaal;
‣ dat alleen de mannelijke belijdende leden van de gemeente in aanmerking komen voor
verkiezing tot ambtsdrager en dat alleen belijdende leden stemgerechtigd zijn, en
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‣ dat het huwelijk van één man en één vrouw een heilige instelling van God is en daarom heilig
moet worden gehouden. Daarom worden in de Hervormde gemeente te Reeuwijk geen
andere levensverbintenissen ingezegend dan het huwelijk van een man en een vrouw.
Aanvragen tot het zegenen van relaties van mensen van gelijk geslacht worden niet
gehonoreerd.

1.3.

Missie

De gemeente is geroepen tot lofprijzing en dienst aan de Heere God en tot dienst aan de naaste. Dit
betekent dat de culturele en maatschappelijke betrokkenheid gekenmerkt wordt door getuigenis en
vreemdelingschap. Tevens is de gemeente geroepen om in gemeenschap met de algemene en
reformatorische belijdenissen (zie hierboven) haar geloof te belijden, waarbij rekening wordt
gehouden met de actualiteit. Ook is de gemeente een zoutend zout en een lichtend licht in de wereld
en is zij geroepen hieraan gestalte te geven. De lof aan God krijgt vooral gestalte tijdens de zondagse
eredienst. Aangezien we zijn geroepen om in het ambt aller gelovigen God dagelijks in woord en daad
te loven en de zondagse eredienst zich dus uitstrekt naar alle dagen, staat ook de manier waarop we
gestalte geven aan ons gemeentelijk leven in het kader van het lofbrengen aan God (Romeinen 12:
1-2; 1 Petrus 2:1-10). Dit beleidsplan geeft een nadere uitwerking van dat gemeentelijk leven.

1.4.

Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp

De Hervormde gemeente te Reeuwijk heeft twee kernen, namelijk: Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp
(Ichthuskerk respectievelijk Dorpskerk). Als afbakening van deze geografische kernen wordt de
rijksweg A12 aangehouden. Beide kernen hebben een gezamenlijke kerkenraad. De doelstelling is om
deze gezamenlijke kerkenraad te handhaven, waarbij verschillen tussen beide kernen mogelijk zijn wat
betreft de invulling van de zondagse liturgie en de uitoefening van kerkelijke activiteiten. De
kerkenraad beschouwt de veelkleurigheid van de gemeente niet als een probleem maar als een
geschenk. Deze verscheidenheid mag echter niet ten koste gaan van de eenheid van de gemeente. Er
zal steeds onderscheid gemaakt moeten worden tussen zaken die onopgeefbaar zijn en zaken waarin
verschil mag zijn. Naar de overtuiging van de kerkenraad is een prediking die in overeenstemming met
Schrift en belijdenis, onopgeefbaar. Hij wil bij bezinning en besluitvorming aan deze verscheidenheid
ruimte geven binnen de hierboven beschreven identiteit.
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2.

SAMENHANGENDE BELEIDSKEUZES

2.1. Kerkenraad
De kerkenraad heeft een aantal beleidskeuzes gemaakt voor de komende periode. Deze beleidskeuzes
zijn gemaakt na consultering van elk kerkenraadslid. Vanuit de persoonlijke prioriteringen is een
algemene prioritering gemaakt. Van de overige naar voren gebrachte punten (zie paragrafen 2.2 t/m
2.7) heeft de kerkenraad kennisgenomen. Deze punten zullen in de betreffende colleges de aandacht
krijgen.
In de komende beleidsperiode wil de kerkenraad prioriteit geven aan onderstaande beleidspunten (A
t/m G; willekeurig weergegeven). We beseffen dat we voor de realisatie daarvan afhankelijk zijn van
zowel de inzet van kerkenraad en gemeente(leden), maar ook van de beschikbaarheid van financiële
middelen. Bovenal belijden we onze afhankelijkheid van de Heere en beseffen we dat we niet zonder
Zijn leiding kunnen bij het werken in Zijn Koninkrijk.

Beleidskeuzes

Geestelijk leven
A. Hoezo houden we mensen betrokken bij de kerk en hoe kunnen we voorkomen dat
mensen na hun belijdenis afhaken?
B. Hoe blijven we Bijbels denken?
We leven in een emotiecultuur, daar moeten we ons op bezinnen.

Evangelisatie
C. Contact met randkerkelijken. Er is een grote groep randkerkelijken. Ze behoren wel bij de
kerk, maar laten zich niet zien, zijn niet betrokken en hebben vaak nauwelijks een binding
meer met de kerk. Hoe bewaren we het contact of herstellen dat?

Jeugd
D. Hoe kunnen we de leidinggevenden van de diverse clubs stimuleren en coachen?
E. Jeugdhonk: de jeugd mist een soort jeugdhonk, een plek waar ze samenkomen en waar hun
activiteiten georganiseerd kunnen worden en die meer ‘sfeer’ biedt dan de Ichthuskerk.
F. De invloed van sociale media op de jeugd en de komende generatie. Welke invloed heeft dat
op het kerk-zijn voor de toekomst? De jeugd moet hierin gesterkt en voorbereid zijn.
G. Hoe kunnen we de jeugd een op elkaar aan sluitend programma geven om tot de kennis
van de Bijbel te komen? Denk aan zondagsschool, de diverse jeugdclubs, catechisatie,
jongvolwassenkring. Kunnen we hier een samenhangend geheel van maken zodat jongeren
toegerust het leven in gaan (doorgaande leerlijn)?

8

Samenhangende beleidskeuzes

‣

2.2.

Consistorie en pastoraat

Op het vlak van ‘consistorie en pastoraat’ zijn er een aantal thema’s waar we ons de komende
beleidsperiode voor in willen zetten:

Ethische thema’s
1.
2.

Hoe vullen wij de zondag in en hoe past het bezoek aan de tweede dienst daarin?
Bezinning op huwelijk en samenwonen.

Pastoraat
3.

Specialiseren in pastoraat: nadenken over het inzetten van mensen met gaven op
verschillende terreinen:
‣ jeugdpastoraat, bijvoorbeeld gebruik maken van mentoren;
‣ mensen met een zelfde soort ervaringen met elkaar in contact brengen;
‣ groeiende groep ouderen en invulling van pastoraat aan hen;
‣ aandacht voor psychopastoraat.

4.

Aandacht voor niet-meelevenden (dit punt correspondeert met beleidskeuze A., zie paragraaf
2.1):
‣ Hoe komen/blijven wij in contact met de niet-meelevende gemeenteleden?
‣ Hoe om te gaan met hen die wel belijdenis hebben gedaan en nu afhaken?

5.

Hoe kunnen de leden van het consistorie elkaar helpen om vooral trouw te zijn in het
bezoekwerk?

6.

Op basis van een prognose van de leeftijdsopbouw in de komende vijf jaar bezinnen op het
aantal benodigde uren professioneel pastoraat. Hoeveel uren zijn beschikbaar en wat is
gewenst?
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2.3.

Jeugdwerk

Er zijn een drietal punten waar we ons op willen richten ten aanzien van het jeugdwerk in onze
kerkelijke gemeente:
1. het realiseren van een gezellige ontmoetingsruimte voor jongeren, liefst nabij de Ichthuskerk
(dit punt correspondeert met beleidskeuze E, zie paragraaf 2.1);
2. het maken van een plan om jongeren die dreigen af te haken en jongeren die niet te
bereiken zijn via het jeugdwerk bij onze gemeente te betrekken (dit punt correspondeert met
beleidskeuze F, zie paragraaf 2.1);
3. Een nauwe samenwerking met de Hervormde Jeugdraad (zie pg. 23 e.v.), die zich de komende
periode bezighoudt met de bezinning op het huidige jeugdwerk en een visie uitwerkt waarin
uiteengezet wordt wat aan ‘geestelijke bagage’ meegegeven willen hebben aan jongeren wanneer
ze de leeftijd van 20 jaar bereikt hebben (dit punt correspondeert met beleidskeuzes F en G, zie
paragraaf 2.1).
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2.4.

Vorming en toerusting

Er zijn een aantal punten waar we ons op willen richten met betrekking tot het onderwerp ‘vorming
en toerusting’
1. Opbouw in het geloof en verdieping van kennis over onze Drie-enige God en het Evangelie
worden gestimuleerd. Deze geloofskennis is relationele kennis van de Heere, onze God, en omvat
dus meer dan ‘feitenkennis’ over God. De Heere kennen is cruciaal, zowel voor het persoonlijk
geloof alsook voor de missionaire opdracht van de gemeente (dit punt correspondeert met
beleidskeuze B, zie paragraaf 2.1).
2. Op het vlak van ‘vorming en toerusting’ vinden we het van belang om thema’s te kiezen die
belangrijk zijn voor onze gemeente (kennis over God en de Bijbel). We willen steeds goed
bekijken waar de gemeente behoefte aan heeft, wat relevant is. Daarbij willen we de gemeente
toerusten, niet door te overvoeren, maar zorgvuldig gepland en ook door de hele gemeente er bij
te betrekken. We willen heel de gemeente ervan doordringen dat een actieve geloofspraktijk van
belang is; als individu, gezin en gemeente.
3. We willen ook kijken naar de samenstelling van de commissie ‘vorming en toerusting’. Het
moet een commissie zijn die representatief is voor de samenstelling van de gemeente, maar de
commissieleden moeten eveneens werkzaam zijn op de plekken in de gemeente waar
daadwerkelijk vorming en toerusting plaatsvindt.
4. Er dient een goede afstemming te zijn van de zondagse diensten en wat tijdens
doordeweekse activiteiten aan de orde komt, zoals op gemeenteavonden, op catechese, op
kringen, studieblokken .
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2.5.

Diaconie

De overheid staat een participatiemaatschappij voor waarin de zorgtaken meer bij familie,
buurtgenoten en ook bij kerken terecht komen. Als kerkelijke gemeente erkennen we onze
verantwoordelijkheid en verstaan we onze roeping om dienend naast de ander te staan om daarmee
ook Gods liefde voor de mensen te tonen. Wij richten ons op diaconale zorg binnen en buiten onze
kerkelijke gemeente:
1. De zorg voor de armen en werklozen (personen en gezinnen) in eigen gemeente: de eerste
zorg van de diaconie is de hulp aan de huisgenoten van het geloof. Wij baseren dit op Galaten 6
vers 10: “Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de
huisgenoten van het geloof”. Ook onze geloofsgenoten ver(der) weg willen wij niet vergeten. Onze
diaconale zorg kan bestaan uit beperkte financiële hulp, blijken van medeleven en waardering of
het helpen van mensen om weer structuur, regelmaat en een doel in hun leven te geven.
2. Mantelteams creëren (zorg voor de zieken en gehandicapten in eigen gemeente): de kerkenraad
wil gemeenteleden motiveren om zich in te zetten voor gemeenteleden die te kampen hebben
met ziekte, moeilijkheden of beperkingen. Gemeenteleden die buiten het arbeidsproces staan,
voluit de ruimte te geven om voor de naasten zich in te zetten. Daarbij willen de wijkteams
(wijkouderlingen en bezoekdames) mede de oren en ogen voor de diaconie zijn. Verder is er een
jeugddiaken met speciale aandacht voor jongeren. Tevens is er de mogelijkheid om de erediensten
via kerkradio en internet mee te beleven.
3. Aandacht voor het betrekken van jeugd in de gemeente (dit punt correspondeert deels met
beleidskeuze D, zie paragraaf 2.1): de kerkenraad vindt het belangrijk om de jongeren in de
gemeente te kennen. Zij wil hun betrokkenheid in de gemeente en haar activiteiten vergroten;
bijvoorbeeld door hen te motiveren voor bezoekwerk aan zieken of ouderen of door bij te dragen
aan het jongerenwerk van Mzzl (zie ook onder 3.3.5). Dit ook om jongeren te leren omzien naar
elkaar, juist omdat zij in een individualistische maatschappij leven.
4. Betrokkenheid op Oost-Europa: zorg voor de ander buiten de kerkelijke gemeente wordt
vormgegeven door middel van een aantal commissies. De Oost-Europacommissie onderhoudt
contacten met de zustergemeente in Hetyen, Oekraïne. Er wordt financiële en praktische hulp
geboden. We willen onze broeders en zusters helpen en bemoedigen; door middel van gebed,
maar ook door heel praktische steun. Op die manier geven we handen en voeten aan diaconaal
werk ver weg. Ook de wisselwerking vinden we belangrijk: niet alleen zijn wij naasten voor hen,
maar zij zijn er ook voor ons.
5. Aandacht voor allochtone medeburgers en asielzoekers: vluchtelingen en allochtone
medeburgers zijn vaak mensen die noodgedwongen naar Nederland gekomen zijn. Wij kunnen
hen helpen om ze wegwijs te maken in de overheidsregels, maar ook door hen een thuis te geven
in de christelijke gemeente.
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2.6.

Evangelisatie en zending

Op diverse plaatsen in de Bijbel wordt de gemeente opgeroepen het Evangelie van Gods liefde en Zijn
verzoening in de Heere Jezus Christus niet voor zichzelf te houden maar door te geven aan anderen
(Mattheüs 5 en 1 Petrus 2). Dit gebeurt door woord en daad (houding). Te midden van de weerstand
die ook in onze cultuur tegen het Evangelie bestaat, zal voortdurend moeten worden gezocht naar
wegen om te getuigen van Gods liefde in Christus.
De kerkenraad wil de gemeente meer bewust maken dat het Evangelie ook door daden, door dagelijks
leven met God, wordt doorgegeven. Dit krijgt gestalte door als gemeente oog en oor voor de nood in
de wereld te hebben en daar ook tijd en geld aan te besteden. Concreet wil de kerkenraad het
evangelisatie- en zendingswerk richten op:
1.

Het creëren van een plek in de gemeente voor randkerkelijken en buitenstaanders
(dit punt correspondeert met beleidskeuze C, zie paragraaf 2.1): we willen randkerkelijken en
‘zoekers’ laten kennismaken met het geloof en willen hen vertrouwd laten raken met onze
gemeente. Daartoe wordt twee keer per jaar een ‘burendienst’ georganiseerd, in het voorjaar in
Brug, in het najaar in Dorp. Doel van deze dienst is om belangstellenden de weg naar de
kerkdienst te doen vinden of opnieuw te ontdekken. De gemeente wordt actief betrokken bij de
organisatie van de dienst, het uitnodigen van ‘buren’, etc. Ook wordt een Alpha-cursus
aangeboden. Daarnaast zullen we frequent aandacht geven aan de mogelijkheid van het
meebeleven van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl of kerkradio.

2.

Aandacht voor (potentiële) ‘afhakers’ (dit punt correspondeert eveneens met beleidskeuze C,
zie paragraaf 2.1): de kerkenraad wil aandacht hebben voor mensen die afhaken of dreigen af te
haken; door voorbede in de erediensten en tijdens de bidstond en ambtelijke vergaderingen,
maar ook door de gemeente bewust te maken van de verantwoording voor elkaar. Specifiek
vraagt de kerkenraad aan ouderlingen, leden van de wijkteams, diakenen en bezoekdames,
ouders richting kinderen, welkomstcommissie en jeugdwerkers om signalen door te geven. Op
die manier wil de kerkenraad oog hebben voor en contact onderhouden met deze (potentiële)
afhakers.

3.

Missionair gemeentezijn: de kerkenraad wil missionair gemeentezijn integreren in de
gemeente. Het gaat daarbij niet alleen om het organiseren van of bijdragen aan allerlei
missionaire activiteiten, maar de kerkenraad ziet missionair gemeentezijn als iets dat voortvloeit
uit het geloofsleven. Daarom wil de evangelisatiecommissie nauw samenwerken met de
commissie Vorming en Toerusting om de gemeenteleden toe te rusten over thema’s als
‘discipelschap’ en ‘afhankelijk leven’. Deze toerusting krijgt o.a. een plaats in de eredienst. Het
belang van geloofstoerusting baseren we op Johannes 15 waar de relatie tussen de Ware wijnstok
en haar ranken wordt benadrukt. Een leven uit God, in afhankelijkheid van Hem, is noodzakelijk
om vrucht te kunnen dragen. Geloof moet daarom gevoed worden; zo kan het ook naar buiten
toe zichtbaar worden. Dan is het geen hoogverheven taak meer, maar wordt het een
levenshouding waarbij we mogen vertrouwen op de werking van de Heilige Geest. Gebed is
daarbij heel belangrijk.
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2.7.

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters wil aan een aantal zaken prioriteit geven:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Afronding en vaststelling van de meerjarenonderhoudsbegroting: de kerkenraad wil de
komende periode de begroting vaststellen die inzicht geeft in het meerjarige onderhoud van de
kerkelijke gebouwen.
Onderzoeken of de meerjarenbegroting en het meerjarenonderhoudsplan te integreren
zijn: de kerkenraad wil toe naar een situatie waarin zij elk jaar uit de jaarlijkse exploitatie kan
reserveren voor onderhoud. De laatste jaren was dat niet mogelijk en ook niet nodig vanwege
aanwezige reserves en verkregen legaten. In de toekomst ontkomt zij daar echter niet aan. De
consequentie is snijden in de uitgaven en/of de bereidheid om te geven verder te vergroten.
Update Ichthuskerk: de kerkenraad wil bezien hoe de Ichthuskerk een update kan krijgen.
Daarbij denkt zij niet alleen aan de kerkzaal, maar ook aan de zalen, vergroting van de kerkzaal en
een gezellige ontmoetingsplek voor de jeugd. Voor dat laatste is niet per se gebondenheid aan
het kerkgebouw geboden.
Meedenken over (financiële) mogelijkheden en omvang voor pastorale werkzaamheden in
onze gemeente al dan niet in combinatie met Sluipwijk.
Betrokkenheid van de gemeente bij financiële reilen en zeilen vergroten: in 2013 is onze
kerkelijke gemeente gestart met Actiekrant Kerkbalans. Per jaar gaan we bekijken hoe we de
betrokkenheid verder kunnen verdiepen en verbreden.
Update kerkbode: de kerkenraad wil de kerkbode gaan vernieuwen. De opmaak moet
aantrekkelijker worden en de leesbaarheid moet worden vergroot door een breder aanbod aan
artikelen vanuit de gemeente te bieden.

2.8.

Tenslotte

Bij het uitwerken van genoemde beleidspunten is het ons gebed dat het gemeenteleven voortdurend
in perspectief staat van het Koninkrijk der hemelen. Dat Koninkrijk is aangebroken bij de eerste komst
van de Heere Jezus Christus en zal ten volle doorbreken bij Zijn wederkomst. De gemeente wordt in
deze beleidsperiode opgeroepen te leven volgens de stijl en de geboden van Gods Koninkrijk –
bemoedigd en aangespoord door de Koning van de Kerk uit te zien naar de voleinding, bekrachtigd
door de Heilige Geest.
In de volgende hoofdstukken wordt een actuele beschrijving van onze kerkelijke gemeente
gegeven, aan de hand van de onderdelen ‘kerkenraad’, ‘consistorie en pastoraat’, ‘jeugdwerk’,
‘vorming en toerusting’, ‘diaconie’, ‘evangelisatie en zending’ en ‘college van kerkrentmeesters’. Deze
beschrijving wordt voor het grootste deel gevormd door het beleidsplan van de vorige
beleidsperiode. Dit beleidsplan bouwt daarop verder.
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3.
3.1.
3.1.1.

DE GEMEENTE
DE KERKENRAAD
Algemeen

Alle kerkenwerk in de gemeente van Christus is dienst. In de eerste plaats dienst aan God en van
daaruit dienst naar elkaar. Dienen is een bijbels kernwoord. Allereerst denken wij aan Christus zelf. Zijn
hele leven stond in het teken van de dienst. Hij is immers ook de Knecht des Heeren, die gediend heeft
tot in de dood van het kruis voor onze zonden. Het volk dat bij Christus hoort is op zijn beurt geroepen
tot dienstbetoon, in navolging van Hem.
Daarnaast zijn bepaalde personen geroepen tot een bijzondere dienst: de ambtsdragers. Hierin zien
we de zorg van Christus voor Zijn gemeente. In het ambt zit tegelijk iets van het ‘tegenover’. Dat is het
tegenover van het Woord dat door de dienst van mensen bemiddeld wordt. Van Christuswege staan
ambtsdragers in de gemeente, dus niet er boven of er buiten. Ambtsdragers verrichten als
representanten van Christus hun dienst in de gemeente, die de kudde van de Heere Jezus is. Al het
werk gebeurt onder het opzicht van Hem die de Goede Herder is.
In de kerkenraad komen de ambten bijeen. Hij bestaat op dit moment uit een 1 predikant, 9
wijkouderlingen, 6 ouderlingen-kerkrentmeester, 1 jeugdouderling, 1 evangelisatieouderling, 1
ouderling voor het ouderenpastoraat, 4 diakenen en 1 jeugddiaken. In zijn dienende en leidende taak
binnen de gemeente gaat de kerkenraad zowel over geestelijke als bestuurlijke zaken. De kerkorde
geeft een opsomming van taken die aan de ambten zijn toevertrouwd.
Samenvattend kan genoemd worden:
‣ zorg voor de verkondiging, het pastoraat en het onderricht van de gemeente;
‣ opzicht over de gemeente;
‣ leiding geven aan de opbouw van de gemeente;
‣ toezicht op het evenwicht van vermeerderen en bewaren;
‣ zorg voor de dienst der barmhartigheid;
‣ zorg voor de dienst aan de wereld;
‣ zorg voor de stoﬀelijke belangen van de gemeente;
‣ het bevorderen van de plaatselijke oecumene op Bijbels verantwoorde wijze.
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3.1.2.

Eredienst

De eredienst op de rustdag zien wij als een geschenk, een heilige dag van God ontvangen. Doel is
allereerst om ons op Hem te richten. Daarnaast is er ook de ontmoeting met elkaar. De kerkenraad wil
in de gemeente graag dit besef van Gods dag levend houden. De kerkenraad bezint zich op de
invulling van de erediensten. Naar de overtuiging van de kerkenraad is de eredienst (daaronder
verstaat zij de samenkomst van de gemeente rondom Woord en sacramenten) centrum en hart van
het geloof en leven van de gemeente. Zij is voor haar opbouw en groei van grote betekenis, omdat de
eredienst behalve de ontmoeting van gelovigen ook de ontmoeting is met haar Heere en Heiland zelf.
Het draait in de eredienst om ontmoeting: de ontmoeting van God en mensen. Deze ontmoeting
heeft het karakter van een wederzijdse dialoog: zij is het heen en weer van God en de gemeente. In de
reformatorische traditie krijgt deze dialoog gestalte door middel van (de prediking van) het Woord:
God spreekt en de gemeente antwoordt. De gemeente is vooral een horende gemeente; haar
antwoord op het spreken van God is tijdens de eredienst onder andere haar lied, belijdenis, geven van
de gaven en (dank)gebed. De Heere wordt tijdens de eredienst verheerlijkt, gedankt en geprezen. Zo is
de eredienst bij uitstek de plaats waar God zich door Zijn Woord openbaart en mensen Hem leren
kennen. Door de verkondiging van Zijn Woord wordt het geloof gewerkt en versterkt.
De kerkenraad bezint zich voortdurend op de vraag in hoeverre deze ontmoeting plaatsvindt: is de
eredienst inderdaad een ontmoeting? Wat zou de ontmoeting van God en Zijn gemeente kunnen
versterken? Zijn er mogelijk belemmeringen voor deze ontmoeting? Waarin bestaat het antwoord van
de gemeente?
Predikanten en gemeenteleden hebben een grote verantwoordelijkheid, in het verkondigen van het
Woord en in het luisteren naar het Woord. Het is bevrijdend te weten dat de Heilige Geest hierin
krachtig kan en wil werken. Daar bidden we onophoudelijk voor. Onderdeel van die
verantwoordelijkheid is de verstaanbaarheid van de prediking. Het is de verantwoordelijkheid van
gemeenteleden om open en positief te luisteren naar de verkondiging van Gods Woord (Jakobus
1vers 21), waarbij zij de eigen stijl van predikanten dienen te erkennen. Bij de uitnodiging van
gastpredikanten en kandidaten wordt zowel rekening gehouden met de opdracht om de eenheid van
de gemeente te bewaren alsook de verscheidenheid van de gemeente te onderkennen. De
kerkenraad heeft in oktober 2013 een stuk aangenomen dat gaat over vragen van gastvoorgangers en
de diensten die de eigen predikant leidt.
De kerkenraad hecht aan de betrokkenheid van jongeren op erediensten. Om dit te stimuleren zullen
jongeren gevraagd worden mee te denken in de voorbereiding van themadiensten. De thema’s
worden in overleg met de predikant vastgesteld. Er is in elk geval jaarlijks één themadienst in relatie
met de catechese, waarbij vragen en opmerkingen van jongeren verwerkt worden in de preek en één
dienst in relatie met Jeugdvereniging Het Anker.
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3.1.3.

Liturgie

Met betrekking tot de liturgie kent de Hervormde gemeente van Reeuwijk de volgende gewoonten:
‣ De orde van dienst is in de regel als volgt: afkondigingen, aanvangslied, votum en groet, lied,
Wet des Heeren of geloofsbelijdenis, lied, gebed om de opening van het Woord, Schriftlezing,
inzameling van de gaven, lied, prediking, lied, dankgebed en voorbeden, slotlied, zegen.
‣ In de erediensten wordt als kanselbijbel de Herziene Statenvertaling gebruikt. Dit wordt ook de
gastvoorgangers meegedeeld. Gastpredikanten die desondanks toch de Statenvertaling willen
gebruiken, zullen blijvend uitgenodigd worden. Voor de liederen wordt de psalmberijming en
enige gezangen van 1773 gebruikt. Daarnaast kunnen er in de Ichthuskerk per dienst twee vrije
liederen worden gezongen naar keuze van de dienstdoende predikant waarbij een psalm in de
Nieuwe Berijming geldt als een vrij lied. Het staat de gastvoorganger vrij uit welke bundel de
liederen komen. Ze worden op de nieuwsbrief afgedrukt.
‣ Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag worden voor de dienst enkele liederen
gezongen.
‣ Op Eerste Kerstdag is het slotlied voor de zegen “Ere zij God” en rond Hervormingsdag worden
als slotlied twee coupletten van het Lutherlied gezongen.
‣ De zondag na Koningsdag en 4 en 5 mei worden na de zegen twee coupletten van het
Wilhelmus gezongen.
‣ In de dienst van openbare belijdenis van het geloof vindt handoplegging plaats. Nadat degene
die belijdenis doet zijn/haar jawoord heeft gegeven, knielt hij/zij neer en worden hem/haar
(onder het uitspreken van woorden uit de Bijbel) de handen opgelegd.
‣ Tijdens een trouwdienst is er ruimte voor het zingen van een ander lied dan een psalm. Ook
kan er tijdens de dienst een (muzikale) bijdrage geleverd worden door familie of vrienden. De
trouwbijbel wordt bij voorkeur door de ouderling van dienst overhandigd.
‣ • Met betrekking tot rouwdiensten acht de kerkenraad het een goede zaak als deze in de kerk
plaatsvinden. De keuze is uiteraard aan de familie. De kerkenraad beveelt in geval van een
rouwdienst in de kerk aan dat de gewoontes van de reguliere liturgie zoveel mogelijk worden
gevolgd. De kerkenraad draagt er zorg voor dat een vertegenwoordiger in de vorm van een
(wijk)ouderling aanwezig is in de rouwdienst. Er is ruimte voor een andere invulling van de
liturgie dan in de eredienst gebruikelijk. Op Bijbelse gronden is de kerkenraad tegen crematie.
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat desondanks de predikant een rouwdienst leidt bij
een crematie. In zo’n geval moet de predikant de ruimte hebben naar zijn geweten te kunnen
handelen.
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3.1.4.

Eenheid in verscheidenheid

Het geloof in de Heere Jezus Christus bindt de gemeente samen. Gemeenteleden zijn als leden van
Christus’ lichaam aan elkaar gegeven. Binnen deze eenheid in Hem mag er ruimte voor
verscheidenheid zijn. De eenheid in Christus is fundamenteel en het is de opdracht aan de gemeente
deze te bewaren en uit te stralen, zowel naar elkaar als naar de wereld. De kerkenraad gaat daarin
voorop. Zij doet dat door in besluitvorming te zoeken naar eenheid in hoofdzaken en naar ruimte voor
verscheidenheid in bijzaken.
Structureel overleg en samenwerking met andere lokale kerkelijke gemeenten.
Onze gemeente zoekt regelmatig overleg en samenwerking met andere lokale, christelijke
gemeenten; bijv. door het bijwonen van het overleg tussen kerken in Reeuwijk en Sluipwijk eens per
zes à zeven maanden. Het uitgangspunt van de kerkenraad daarbij is dat we ons laten leiden door
Gods Woord. We belijden en geloven dat Christus het hoofd is van Zijn Kerk. We beseffen dat er niet
altijd sprake is van eenheid tussen de kerken. We horen echter ook het gebed van de Heere Jezus om
eenheid (Hogepriesterlijk gebed, Johannes 17). De eenheid tussen gelovigen moet voortdurend
gezocht worden, opdat de wereld in Jezus als Gods Zoon zal geloven. Als gelovigen krijgen we samen
zicht op de hoogte, lengte, breedte en diepte van het heil in Christus. We moeten alert blijven op het
centraal blijven staan van het feit dat Jezus Gods Zoon is, dat Hij mens werd om Zijn verlossend en
genadig werk te doen en dat Hij nu als Koning regeert. Daartoe is een frequent, inhoudelijk gesprek
tussen kerkenraden nodig en vertegenwoordigers van andere geloofsgenootschappen, maar moet er
ook gebed en toerusting zijn voor de gemeente.
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3.1.5.

Heilige Doop en Heilig Avondmaal

Vanwege het verbond van God met Zijn gemeente hecht de kerkenraad aan de waarde en blijvende
betekenis van de kinderdoop. Een aantal keren per jaar vindt er een doopdienst plaats. Doopzondagen
worden aan het begin van het jaar vastgesteld. Tijdens de doopdienst worden de kinderen de kerk
binnengebracht voor het gebed van het doopformulier. Voorafgaande aan de doopdienst wordt een
doopgesprek gehouden onder leiding van de predikant en een ouderling (in principe de
wijkouderling). Volwassenen die als kind niet gedoopt zijn, kunnen gedoopt worden op hun belijdenis
van het geloof. Zij volgen daaraan vooraf de belijdeniscatechisatie.
Vijf keer per jaar (waaronder ook op de avond van Goede Vrijdag) wordt het sacrament van het Heilig
Avondmaal bediend. De kerkenraad hecht aan het censura morum en verstaat hieronder, dat
gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld een afspraak te maken voor een gesprek inzake
bezwaren en belemmeringen betreffende de viering van het Heilig Avondmaal. De kerkenraad houdt
vast aan de openbare geloofsbelijdenis als voorwaarde tot deelname aan het Heilig Avondmaal. Alleen
belijdende leden kunnen hieraan deelnemen.
Vragen betreffende de praktijk van de kinderdoop en de deelname van uitsluitend belijdende leden
aan het avondmaal onderstrepen het belang van een goede, voorbereidende catechese waarin de
betekenis van doop, geloofsbelijdenis en avondmaal wordt uiteengezet.

3.1.6.

Bid- en dankdag

Tijdens bid- en dankdag is er ’s avonds één gezamenlijke kerkdienst in de Ichthuskerk. Sinds een aantal
jaren wordt er op bid- en dankdag in de Ichthuskerk ook ’s middags een kerkdienst gehouden. In de
regel wordt gebruik gemaakt van de bid- en dankdagmap die de HGJB ieder jaar uitgeeft. CNS ‘De
Regenboog’ werkt voorafgaand aan deze dagen ook met deze map en heeft er op de ochtend van
bid- en dankdag een viering over waarbij de predikant welkom is. Deze kinderdiensten worden
gezamenlijk belegd door de Hervormde gemeenten Reeuwijk en Sluipwijk. De predikanten gaan in
deze diensten om beurten voor, en van beide kerkenraden doen ambtsdragers dienst: Hervormd
Reeuwijk verzorgt de ouderling voor de afkondigingen en een kerkrentmeester. Hervormd Sluipwijk
verzorgt een ouderling van dienst en een diaken. De diensten worden gehouden in de Ichthuskerk.

3.1.7.

Schoolkerkdienst

In samenspraak met de CNS “de Regenboog” is door de protestantse gemeenten van Reeuwijk (te
weten de Protestantse gemeente ‘de Ark’, Christengemeente ‘Elim’, de Hervormde gemeente Reeuwijk
en de Hervormde gemeente Sluipwijk) besloten elk jaar een schoolkerkdienst te organiseren. Deze
dienst staat onder de verantwoordelijkheid van de organiserende kerkelijke gemeente. Jaarlijks komen
deze ‘kerken’ hiervoor in een overleg bijeen in de school. De predikant is namens onze gemeente
daarbij aanwezig. Een keer in de vier jaar wordt deze schoolkerkdienst door onze gemeente
georganiseerd. Tijdens deze dienst wordt een met de school voorbereid thema uitgewerkt, waarbij
nadrukkelijk en zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de inbreng vanuit de school. In februari
2016 zal de schoolkerkdienst vanuit de Ichthuskerk georganiseerd worden. De kerkenraad heeft in juni
2013 een aantal gemaakte afspraken over invulling van deze dienst vastgelegd.
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3.1.8.

Onze toekomstverwachting

In onze gebroken wereld zijn veel uitdagingen voor kerk en gemeente. We weten ons daarbij
gedragen door Gods trouw en Zijn beloften. God regeert Zijn Kerk, ook ondanks onze zonden en
tekortkomingen. Wanneer Jezus terugkomt, zal Gods Koninkrijk geheel doorbreken en dan zullen we
Hem volmaakt mogen dienen. Dit perspectief biedt vertrouwen en afhankelijkheid. Dit vertrouwen en
deze toekomstverwachting willen wij uitstralen.
Benoemen van zegeningen
Naar Paulus’ voorbeeld worden de zegeningen in de gemeente benoemd. We danken ook voor de
zegeningen, zodat dankbaarheid en liefde de grondhouding vormen waarmee gemeenteleden met
elkaar omgaan. Op onze zondagse nieuwsbrief nemen we gebedspunten op: voorbede èn
dankzegging. Tijdens de eredienst, het kringwerk en bezoekwerk stimuleren we dat er expliciete
aandacht is voor het met elkaar delen van Gods werk in onze levens.
Talenten gebruiken en taken verdelen
Met dankbaarheid wordt gebruikgemaakt van de door God gegeven talenten in de gemeente, zodat
iedereen kan bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Taken worden met vertrouwen verdeeld,
zodat niet alles op de schouders van enkele gemeenteleden rust.
Keuzes maken en gemotiveerd aan de slag
Met dankbaarheid wordt gebruikgemaakt van de door God gegeven talenten in de gemeente, zodat
iedereen kan bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Taken worden met vertrouwen verdeeld,
zodat niet alles op de schouders van enkele gemeenteleden rust.
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3.2.

CONSISTORIE EN PASTORAAT

3.2.1. Algemeen
Tot het consistorie behoren de predikant en de ouderlingen. Aan het consistorie zijn pastorale taken
gedelegeerd zoals:
‣ Het oefenen van opzicht over de gemeente. Opzicht is meer dan kerkelijke tucht. Het betreft
zowel de prediking als het geestelijk leven van de gemeente. Daarbij wordt ook besproken hoe
de gemeente in leer en leven herkenbaar is als gemeente van Christus, zowel naar binnen als
naar buiten.
‣ Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.
‣ De herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente.
‣ Het bespreken van de huisbezoeken. Het vertrouwelijk karakter van huisbezoeken impliceert
dat in de verslagen het vermelden van namen vermeden wordt.
‣ Het bespreken van de sacramentsbediening, trouw- en rouwdiensten. Het gaat hierbij om
bijzondere gevallen bij de aanvraag van de doopbediening, de viering van het Heilig
Avondmaal, aanvragen om kerkelijke bevestiging van het huwelijk en het houden van
rouwdiensten. In dringende gevallen kan het moderamen beslissen. Het kan ook nodig zijn in
bijzondere gevallen het consistorie in een extra vergadering bijeen te roepen.

3.2.2.

Huisbezoek

Huisbezoek bij gemeenteleden vindt in de regel tenminste eenmaal in de twee jaar plaats. Met
betrekking tot niet-meelevende personen wordt gehandeld naar bevind van zaken. Tijdens het
huisbezoek komt onder andere de deelname aan activiteiten van de gemeente zoals kringwerk en
verenigingen aan de orde. De ouderlingen doen verslag van hun bezoeken via LRP, het programma
voor de landelijke ledenregistratie van de kerk.
De ouderlingen kunnen gebruik maken van een bezoekbroeder. Als een wijkouderling met een
bezoekbroeder wil werken, zal hij eerst in de consistorie en/of de kerkenraad de naam van de
betreffende broeder moeten noemen teneinde hierop aller goedkeuring te krijgen. Pas daarna kan de
betreffende broeder worden benaderd met de vraag of hij als bezoekbroeder wil worden benoemd.
De functie van bezoekbroeder is een niet-ambtelijke functie, hetgeen betekent dat de bezoekbroeder
niet in een ambt wordt bevestigd. De taken van de bezoekbroeder worden door de kerkenraad
bepaald, in afstemming met de (wijk)ouderling. De taken van de bezoekbroeder zijn als volgt
gedefinieerd:
‣ ondersteuning van de (wijk)ouderling bij de huisbezoeken
‣ het (mogelijk) maken van afspraken voor een huisbezoek
‣ in onderlinge afspraak zelfstandig extra bezoeken van bepaalde adressen
‣ het “acht op elkaar slaan” in de wijk en bij bijzonderheden de (wijk)ouderling hiervan op de
hoogte stellen.
Door dit laatste punt gaat er de voorkeur naar uit dat de bezoekbroeder zelf in de wijk woont.
Bezoekbroeders kunnen in voorkomende gevallen ook alleen een bezoek brengen aan een
gemeentelid. Dit alleen op aangeven en onder verantwoording van de wijkouderling. Ouderlingenkerkrentmeesters en diakenen kunnen ook mee op huisbezoek.

21

De Gemeente

‣

3.2.3.

Ziekenbezoek

Ziekenbezoek wordt in principe door de predikant gedaan. Indien nodig schakelt de predikant de
pastoraal medewerker of wijkouderling hierbij in.

3.2.4.

Ouderenpastoraat

Senioren boven de 80 jaar worden door de predikant of pastoraal medewerker op of rondom hun
verjaardag bezocht. Bij het ouderenpastoraat is ook een ouderling betrokken die speciaal met deze
taak is belast. Tijdens het bezoek wordt aandacht geschonken aan toerusting van de senioren. De
toerusting kan toegespitst worden op de levenssituatie van de betreffende oudere.

3.2.5.

Overlijden

Na een overlijden wordt het pastoraat verzorgd door de predikant, eventueel met ondersteuning van
de pastoraal werker en wijkouderling.

3.2.6.

Wijkteams

In Reeuwijk wordt gewerkt met wijkteams: de gemeente is opgedeeld in tien wijken (8 in ReeuwijkBrug; 2 in Reeuwijk-Dorp). Er zijn negen wijkouderlingen en de scriba heeft ook een kleine wijk. De
ouderlingen van twee wijken vormen met een diaken en een aantal wijkdames een wijkteam (de 2
wijken op Dorp vormen samen een team). De wijkdames samen vormen een team dat een keer per
jaar bijeenkomt om het bezoekwerk te evalueren en praktische en financiële zaken af te handelen.
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3.3.

JEUGDWERK

3.3.1 Doelgroep en doelstelling
De doelgroep van het jeugdwerk in onze gemeente is alle jeugd uit onze gemeente tot en met
jongeren in de twintig. De grens waarop we niet meer over jeugd praten is arbitrair: het is afhankelijk
van individu en zijn/haar leef- en woonsituatie. Normaliter markeren zelfstandig wonen, werkend en
eventueel een huwelijk de grens.
De kinderen, tieners en jongeren van de gemeente zijn gedoopt en daarmee in het verbond van God
opgenomen. Aan hen komt de belofte toe. Daarom zijn ze geroepen tot een leven uit Christus. In een
proces van hen bij te staan en te helpen om te geloven geeft de gemeente daadwerkelijk
ondersteuning aan de jeugd, opdat de persoonlijke relatie met Jezus Christus gestalte krijgt en zij in
het dagelijks leven hiervan getuigen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door middel van de
volgende aandachtsvelden: onderwijs, jeugdpastoraat, jeugddiaconaat voor en door de jeugd en de
missionaire opdracht.
Het clubwerk heeft meerdere doelstellingen: binding van de jeugd aan de gemeente en elkaar door
ontspanning en sociale contacten is heel wezenlijk. Onderwijs, pastoraat en jeugddiaconaat komen er
samen. De kerkenraad wil de vormende en toerustende opdracht in het clubwerk prominent houden
en zo nodig stimuleren. De leidinggevenden van deze activiteiten hebben de morele plicht én
daarmee ook het recht om voor deze opdracht zelf gevormd en toegerust te worden. De kerkenraad
wil dit stimuleren en ondersteunen. Voor methoden en materialen wordt zo veel als mogelijk gebruik
gemaakt van tijdschriften, boekjes en cursussen van de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond).

3.3.2 Onderwijs
Ook voor de jeugd geldt, naast geloofsopvoeding in het gezin, de prediking als belangrijke bron van
onderwijs in de kennis van God en het zaligmakend evangelie. De kerkenraad vindt het van wezenlijk
belang dat de jeugd betrokken is op de eredienst en de prediking en wil de jeugd via ouders en
clubleiding hiertoe aansporen. Tegelijk geeft dit ook de verantwoordelijkheid aan kerkenraad en
predikanten om, ten behoeve van de verstaanbaarheid, met de jeugd en hun belevingswereld
rekening te houden.
Buiten de eredienst komt in de catechese het onderwijs het meest nadrukkelijk naar voren. De
predikant heeft hierin zelf een directe rol, samen met een catecheseteam. Zij kiezen in overleg de te
gebruiken leermethode. Zie verder paragraaf 3.4.3 catechese (immers niet noodzakelijk beperkt tot
jeugd alleen).
Ook de christelijke school heeft een belangrijke taak in het onderwijzen van onze jeugd in Gods
Woord. Onze gemeente hecht groot belang aan het verantwoord invullen van die taak. De kerkenraad
vindt het belangrijk dat er een christelijke school in ons dorp is en wil het contact met de plaatselijke
christelijke school actief onderhouden. Er wordt jaarlijks door een delegatie van de kerkenraad een
gesprek gevoerd met de directie van de basisschool, samen met een vertegenwoordiging van de
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protestantse gemeente in Reeuwijk, de Hervormde gemeente te Sluipwijk en de christengemeente
Elim. Aan de openbare basisschool wordt onderwijs over de Bijbel gegeven, op dit moment door
mevrouw Van den Broek.

Tenslotte onderstreept de kerkenraad de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Zij hebben een
doopbelofte gedaan, die niet alleen ingevuld kan worden door het geloofsonderwijs te delegeren
naar de kerk en de school. Juist in het gezin zelf worden onze kinderen gevormd. Wat krijgen ze van de
ouders zelf aan geloofsonderwijs mee? De kerkenraad wil dan ook de ouders hierin stimuleren en
ondersteunen, bijvoorbeeld door het geven van doopcatechese.
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3.3.3 Jeugdpastoraat
Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van ‘pastor’ dat herder betekent. De herder heeft oog voor de hele
kudde en oog voor elk schaap afzonderlijk. Jeugdpastoraat is de herderlijke zorg voor de jongeren van
de gemeente. Deze herderlijke zorg heeft een collectieve en een particuliere kant, dus oog voor de
kudde en elk schaap afzonderlijk.
De herderlijke zorg houdt in:
‣ De algemene zorg in de constante voeding, toerusting en leiding vanuit het Woord en in de
gemeenschapsbeoefening in de gemeente.
‣ De toegespitste zorg in de persoonlijke leiding en begeleiding van jongeren met het oog op
geloofs- en levensvragen en in crisissituaties.
Wanneer schapen gered worden door de Herder dan ontstaat er een wonderlijke situatie. In de
voetsporen van de Heiland Jezus Christus wordt ieder schaap ook een herder! Hiermee wordt een
belangrijk punt gemaakt. (Jeugd)pastoraat is niet slechts iets voor de predikant en/of jeugdouderling,
maar een roeping voor ieder schaap! In de navolging van Jezus Christus krijgt ieder schaap dus
pastorale verantwoordelijkheid. Hier krijgt het ambt aller gelovigen concreet gestalte.
Alle gelovigen hebben daarom een taak in de algemene en in de toegespitste zorg voor jongeren en
moeten van daaruit als herder 'leiding' geven aan jongeren. Jeugdpastoraat is een zaak van de hele
gemeente!
In deze lijn zijn de jeugdouderling en de plaatselijke predikant aanspreekpunt en eindverantwoordelijk
voor het pastoraat onder jongeren. Duidelijk mag zijn dat de jeugddiaken, de leidinggevenden van het
jeugdwerk en ook de jongeren zelf (‘Omzien naar elkaar’) een belangrijke pastorale taak hebben.
Extra aandacht moet worden geschonken aan jongeren in bijzondere omstandigheden, zoals:
‣ jongeren die op kamers gaan wonen en/ of studentenpastoraat
‣ ziekte of andere moeilijkheden thuis of elders
‣ overlijden van naasten
‣ echtscheiding
‣ blijde gebeurtenissen zoals examen, verloving, en dergelijke
‣ belijdenis van het geloof
‣ psychische problemen
Bij deze vorm van pastoraat is het ‘er zijn’ voor de betreffende jongere heel belangrijk, te denken valt
aan o.a.: het bieden van een luisterend/begrijpend oor, het bemoedigen en het gebed. Overleg tussen
jeugdouderling, jeugddiaken en jeugdleiders en wellicht familie en vrienden is vereist om de beste
aansluiting met deze jongeren te bewerkstelligen.
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3.3.4 Jeugddiaconaat voor en door de jeugd
Jeugddiaconaat gaat om diaconaal zorgen vóór en dóór de jeugd.

Diaconale zorg voor de jeugd
Net als met gewoon diaconaat is heel de gemeente verantwoordelijk voor het elkaar in het oog en het
hart houden, zodat hulpbehoevende jeugd – in welke zin dan ook – die hulp krijgt.
De leiding van de jeugdactiviteiten, de ouderlingen, de predikant en jeugdouderling wordt gevraagd
extra oog te hebben voor situaties die om aandacht en hulp vragen. De jeugddiaken is hierin
stimulator en coördinator. De jeugd moet ook weten dat ze bij de gemeente terecht kan, direct of
indirect en bij wie ze dan moeten zijn. De vraag is of de mogelijkheden en de weg tot de diaconie bij
de volle breedte van de jeugd bekend is. Dit vraagt steeds weer expliciete aandacht.

Diaconale zorg door de jeugd
Hoewel er meer problemen zijn dan we soms denken en weten heeft de Nederlandse en zeker de
Reeuwijkse jeugd het over het algemeen goed. Het is ook voor onze jongeren een christelijke
opdracht om – tegen de menselijke aard en de tijdgeest in – dankbaar te zijn, niet alles
vanzelfsprekend te vinden, te kunnen delen en actieve aandacht en liefde voor minderbedeelden te
hebben. De toerusting door middel van de diaconale projecten levert een belangrijke bijdrage aan de
bewustwording hiervan.
De jeugddiaken stimuleert en coördineert het jeugddiaconale werk in de gemeente. Dit onderwerp
vraagt vooral aandacht binnen de verschillende jeugdactiviteiten zoals die op catechisatie,
zondagsschool en clubs ook wordt gegeven. Er wordt over diaconaat gesproken, geld gespaard en
acties gehouden.
Doelstelling is om één keer in de twee jaar een diaconale actie voor de landelijke actie van de HGJB te
houden. Doel hierbij is niet alleen het bewustmaken en activeren van de jeugd zelf, maar in elk geval
om elk jaar ook de gehele gemeente te betrekken en op sleeptouw te nemen. De ervaring leert dat
hiervoor goede coördinatie en vooral een actieve voortrekkersrol nodig is. Vanouds vult de
jeugddiaken deze rol in. De jeugddiaken onderzoekt de mogelijkheden om, in het jaar dat er geen
HGJB-actie is, concreet andere mensen te helpen door bijv. een werkvakantie of vrijwilligerswerk.
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3.3.5 Missionair jeugdwerk
Alle jeugdclubs en activiteiten hebben ook in bepaalde mate een missionair doel voor ogen. Ze zijn
niet alleen gericht op binding en toerusting van de jeugd uit onze gemeente. Deelname van kinderen
van buiten de gemeente wordt gestimuleerd. Daarnaast is de opdracht tot evangelisatie regelmatig
onderwerp van gesprek en wordt de jeugd gemotiveerd om aan de verspreiding van het evangelie bij
te dragen.

Met name het open jeugdwerk Mzzl heeft expliciet een missionair karakter. Dit werk wordt gedaan in
samenwerking met de Christengemeente Elim. Om de doelgroep van Mzzl te bereiken en te binden
kunnen jongeren uit onze eigen gemeente, in overleg met hun ouders, een stimulerende rol vervullen
richting hun rand- en buitenkerkelijke leeftijdsgenoten om aan de Mzzl activiteiten deel te nemen.
Voor de basisschoolkinderen wordt in de herfstvakantie het TentEvent georganiseerd. Voor dezelfde
doelgroep wordt in het Pinksterweekend het kinderkamp Kompas georganiseerd. Beide activiteiten
verwelkomen nadrukkelijk en actief kinderen van buiten onze kerkelijke gemeente.
Aan bewustwording van en betrokkenheid bij het zendingswerk elders wordt in het clubwerk ook
aandacht besteed. Het is goed dat ook de Zendingscommissie en de Hervormde Jeugdraad
afstemmen en samenwerken om dit aspect vorm te geven.

3.3.6 Specifieke aandachtspunten
Kerkdienst
De kerkdienst biedt volop kansen voor toerusting van en pastorale zorg aan de jeugd. In de dienst van
het gebed, de prediking en de samenzang kunnen allerlei voor jongeren relevante en herkenbare
zaken aan de orde komen. Het is van groot belang dat de jeugd ook écht aangesproken wordt.
Regelmatig een voorgesprek met een aantal kinderen/jongeren blijkt in de praktijk een goede
mogelijkheid om beter op deze groep af te stemmen en over te komen.
De predikant, jeugdouderling en de coaches van de Hervormde Jeugdraad zullen de mogelijkheden
bespreken om in de kerkdienst meer aansluiting te vinden met de jongeren in de gemeente.
Organisatie van het jeugdwerk, met name de Hervormde Jeugdraad (HJR)
De kerkenraad heeft behoefte aan een organisatie van het jeugdwerk waardoor de kerkenraad goed
wordt geadviseerd en de jeugdwerkers helder aangestuurd en goed ondersteund worden. Daarbij wil
de kerkenraad maximaal gebruik maken van de in de gemeente aanwezige specifieke competenties
voor en ervaring in jeugdwerk.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het jeugdwerk in de gemeente. In de kerkenraad zijn een
ouderling en diaken aangewezen als respectievelijk jeugdouderling en jeugddiaken. Deze
ambtsdragers zijn de schakel tussen kerkenraad en jeugdwerk. De Hervormde Jeugd Raad (HJR) is een
orgaan dat bijstand verricht op dit vlak aan de kerkenraad.
De HJR bestaat uit de volgende leden:
‣ jeugdouderling (voorzitter): benoemd na verkiezing door gemeente/ kerkenraad
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jeugddiaken (tweede voorzitter): benoemd na verkiezing door gemeente/ kerkenraad
secretaris (gemeentelid)
penningmeester (gemeentelid)
minimaal twee coaches (gemeenteleden)
beleidsmatige medewerker (gemeentelid)
adviseur (predikant)

De HJR vergadert vier keer per jaar. Daarnaast organiseert de HJR twee keer per jaar een algemene
jeugdwerkersvergadering (AJV).
De HJR houdt zich momenteel bezig met een bezinning op het jeugdwerk. Zij denkt na over wat een
jongere als bagage moet hebben als hij/zij het jeugdwerk verlaat en zijn/ haar plek in de kerk en
samenleving gaat innemen. Hier zijn zo genoemde ‘groeitermen’ uit ontstaan. Deze ‘groeitermen’
worden onderverdeeld in leeftijd en soort jeugdwerk.
De volgende vormen van jeugdwerk vallen onder de HJR:
Clubs
‣
‣
‣
‣

Jeugdclub Alpha (8 t/m16 jaar, Dorpskerk)
Kinderclub Benjamin (8 t/m12 jaar, Ichthuskerk)
Eben Haëzer (12 t/m 15 jaar, Ichthuskerk)
Het Anker (vanaf 16 jaar)

Zondagschool en catechese
‣ Zondagsschool
‣ Voorbereidende catechese (Bijbelclub)
‣ Catechisatie (in samenspraak met predikant en kerkenraad)
Overige
‣ Kinderkamp Kompas
‣ Crèche
‣ TentEvent
Procedure nieuwe leiding
Voordat personen door leidinggevenden worden benaderd, worden de namen van de betreffende
personen eerst afgestemd met de jeugdouderling. De jeugdouderling beoordeelt/ overweegt:
‣ of eventuele voorlegging/ bespreking met de wijkouderling/in de kerkenraad nodig is; in elk
geval wordt mogelijk nieuwe leiding voor JV. ’t Anker eerst in de kerkenraad genoemd.
‣ of de beoogde nieuwe leidinggevenden niet gelijktijdig door andere club of vereniging
gevraagd zijn;
‣ of de verdeling van het aantal leidinggevenden onder de verschillende clubs goed is/ in
verhouding is.
Na akkoord van jeugdouderling kan de persoon gevraagd worden door de leidinggevenden.
Leidinggevenden koppelen de uitkomst vervolgens terug naar jeugdouderling. In geval van positieve
uitkomst: jeugdouderling belt of spreekt de betreffende nieuwe leidinggevende aan om hem/ haar
veel zegen bij zijn/ haar werk toe te wensen.
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Jeugdcultuur en vreemdelingschap
De christelijke gemeente en daarmee ook de jeugd weet zich geroepen tot ‘vreemdelingschap’; een
staan in deze wereld, zonder van deze wereld te zijn of te worden.
Maar zeker voor een groot deel van de jeugd trekt de wereld enorm, ze staan er in ieder geval volop in.
Om hen aan te voelen, hen aan te spreken en vervolgens hen toe te rusten om Christus na te volgen,
de wereld los te laten en zonodig van christelijke repliek te dienen is nodig dat we:
‣ ons werkelijk en betrokken inleven in hun belevingswereld en jeugdcultuur,
‣ en aan hen echte uitleg en motivering geven - rekening houdend met hun referentiekader over waarom we bepaalde geloofsinhoudelijke zaken, gewoontes en tradities zo wezenlijk
achten en (ook door hen!) vast willen houden.
Het gezin
Pastorale zorg aan de jeugd wordt in de eerste plaats door de ouders zelf gedaan. Vaders, moeders en
verzorgers ‘herderen’ allereerst hun eigen kinderen. Er is echter een ander doel om het gezin aan de
orde te stellen. Namelijk dat ouders elkaar (nog) meer tot steun kunnen zijn in de opvoeding van hun
kinderen. Vele ouders zullen met dezelfde problemen, moeilijkheden en vraagstukken te maken
hebben of krijgen tijdens de opvoeding van hun kinderen. Hier zou, onder leiding van een
deskundige, in de vorm van een opvoedingsavond over gesproken kunnen worden met elkaar.
Onderwerpen die genoemd worden in de serie ‘Verbonden met de leefwereld van jongeren van de
HGJB’ zouden besproken kunnen worden.
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3.4.

VORMING EN TOERUSTING

3.4.1.

Doelstelling

Het doel van al het gemeentewerk is dat mensen, jong en oud, persoonlijk tot geloof komen en de
Heere Jezus leren kennen als hun Zaligmaker en Heere. En vervolgens ook dat we door de omgang
met God mogen groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Wij geloven dat we de Heere leren
kennen door Zijn Woord en Geest, en dat we alleen kunnen groeien in het geloof door een levende
omgang met de Bijbel.
In de vorming en toerusting van de gemeente staat het Woord van God daarom centraal. De
kerkenraad onderstreept de grote betekenis van persoonlijk én samen Bijbel lezen en hecht aan
verdieping van de kennis van de Bijbel.

3.4.2.

Vormings- en toerustingscommissie

De kerkenraad wil de vorming en toerusting van de gemeenteleden bevorderen door middel van de
vormings- en toerustingscommissie (verder te noemen V&T-commissie). Dit is een orgaan van bijstand
dat het vormings- en toerustingswerk stimuleert en coördineert:
‣ Optimaliseren van samenhang en de structuur van het vormings- en toerustingswerk. Voor
iedereen in de gemeente moet er een passende plek zijn om aan deel te nemen aan dit werk.
‣ Stimuleren van deelname aan het vormings- en toerustingswerk.
‣ Zoeken naar mogelijkheden om het gebrek aan geloofskennis aan te vullen en verslapping in
het geloofsleven tegen te gaan.
Om dit te bereiken onderhoudt de V&T-commissie contact met de andere commissies van bijstand,
namelijk de Hervormde Jeugdraad (HJR), de kringwerkleiders, de zendingscommissie en de
evangelisatiecommissie.
Ook coördineert zij de gemeenteavonden (aantal en themakeuze).
De V&T-commissie bestaat op dit moment uit:
‣ de predikant
‣ een vertegenwoordiger van de HJR
‣ de kringencoördinator
‣ een gemeentelid
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3.4.3

Catechese

Catechisatie aan jongeren en de belijdeniscatechisatie vormen een wezenlijk onderdeel van het kerk
zijn in onze gemeente. Dit gebeurt door een catecheseteam, waarin naast de predikant nog andere
gemeenteleden zitten.
Tijdens het winterseizoen wordt in circa 20 weken aan jongeren vanaf 10 jaar catechisatie gegeven. De
catechesegroepen zijn globaal onderverdeeld in:
‣ De Bijbelclub. Een vorm van basiscatechese voor jongeren van groep 7 en 8 van de
basisschool. Doelstelling: de kinderen kennis bij te brengen van de Bijbel. Nadat de kinderen
van groep 7 met Kerst afscheid hebben genomen van de zondagsschool, worden zij in de
gelegenheid gesteld met deze Bijbelclub mee te doen.
‣ Diverse catechesegroepen voor jongeren in de leeftijd van 12 jaar en ouder.
Doelstelling: de jongeren kennis bij te brengen van de Bijbel en de inhoud van het geloof.
‣ De belijdeniscatechese voor jongeren en ouderen die zich willen voorbereiden op het doen
van belijdenis van hum geloof. Deze groep wordt door de predikant zelf geleid. De dominee
spreekt de belijdeniscatechisanten ieder ook persoonlijk ca. twee maanden voor de datum van
belijdenis doen.

3.4.4 Jeugdwerk
In het jeugdwerk ligt een zeer belangrijke taak van vorming en toerusting van de jeugd. Juist in de
jaren van kind- en jongelingschap wordt een mens gevormd. In hoofdstuk 3.3 (Jeugdwerk) wordt
nader ingegaan op dit deel van het vormings- en toerustingswerk.

3.4.5 Vorming en toerusting jongvolwassenen
Vanuit de gemeente en ook binnen de kerkenraad is herhaaldelijk aangegeven dat er behoefte is aan
een “tussengroep” zodat jongeren die niet meer naar catechisatie gaan maar ook nog geen belijdenis
willen doen toch regelmatig met elkaar in gesprek zijn over het geloof en geloofszaken. Het opzetten
van een dergelijke “groeigroep” zou ook zeker een pastorale uitwerking kunnen hebben. Deze abckring is van start gegaan in het najaar van 2014.
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3.4.6 Kringen en verenigingen
Het doel van de kringen en verenigingen is het versterken en uitbouwen van het geloof, de
gemeenschap en het (missionaire) getuigenis van de gemeenteleden. De kleinere kring van
wijkgenoten, leeftijdgenoten of doelgroepgenoten geeft intimiteit en mogelijkheid tot persoonlijke
contacten, wat zowel tot zegen voor individuen als voor de gemeente als geheel kan zijn.
Bijbelkringen
Er zijn Bijbelkringen geleid door de predikant (maandagavondkring) en de woensdagochtendkring/
‘Ichthuskring’ en er zijn Bijbelkringen die in een wijk gesitueerd zijn (wijkkringen). Daarnaast zijn er drie
jongvolwassenbijbelkringen; één in Dorp en twee in Brug. Er is ook een kring voor ouderen in de
Reehorst.
De kerkenraad beoogt dat deze kringen minstens eenmaal per maand bijeenkomen en draagt zorg
voor een goede opzet en coördinatie. Daartoe wordt een start- en evaluatiebijeenkomst belegd. Doel
hiervan is het toerusten van de leiders, het afstemmen van het studiemateriaal en het bespreken van
mogelijke problemen. Deze bijeenkomsten worden geïnitieerd vanuit het consistorie door de
kringencoördinator.
De kerkenraad voelt zich betrokken bij het kring- en verenigingswerk en laat dit blijken door hiervoor
belangstelling te tonen en deelname te stimuleren.
Dameskring
In Reeuwijk-Dorp is vrouwenvereniging Maria Martha actief. Doel van deze vereniging is vorming in
het geloof, onderlinge ontmoeting en creatieve activiteiten ten behoeve van de bazaars en
rommelmarkt. Met de opbrengst van creatieve activiteiten leveren zij een niet te onderschatten
bijdrage aan de instandhouding van de eredienst en kerkelijke activiteiten.
Mannenactiviteiten
In de zomerperiode wordt een studieblok voor mannen georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking
met de Hervormde gemeente te Sluipwijk. Een studieblok houdt in dat er vier avonden een bepaald
thema of boek besproken wordt.
Vrouwenactiviteiten
Er is een creatieve groep die frequent bij elkaar komt. Ook is er een moedergroep actief. Deze kring
richt zich met name op (geloofs)opvoeding en daaraan gerelateerde onderwerpen.
Echtparen
Elk jaar wordt er ‘Hart voor het Huwelijk’ georganiseerd; een ‘apk’ voor echtparen.
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3.4.7 Overige activiteiten
Bidstond
In de overtuiging dat het gebed van de gemeente onmisbaar is voor haar geloof en leven, is er een
gebedssamenkomst. Deze vindt eenmaal in de twee weken plaats in de Ichthuskerk. Tijdens deze
samenkomst wordt de Bijbel gelezen, worden enkele liederen gezongen en wordt met de aanwezigen
gedankt voor Gods zegeningen en gebeden om Zijn ontferming over de wereld, de kerk, de
gemeente en mensen persoonlijk.
Gemeenteavonden
Van tijd tot tijd zijn er gemeenteavonden. Deze worden belegd onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad door de commissie Vorming & Toerusting. Doel van deze avonden is bezinning op de
inhoud van het geloof en het leven uit het geloof. Deze gemeenteavonden zijn bedoeld voor alle
gemeenteleden.
Ouderencontactmiddagen
In de Ichthuskerk vindt viermaal per seizoen een ouderencontactmiddag plaats, georganiseerd door
het ouderencontact. Het doel is ontmoeting van de ouderen onder elkaar rond de Bijbel, met
gezelligheid en ontspanning. Daartoe wordt er ook één keer per jaar een ouderenreis georganiseerd.
Het organisatie van het ouderencontact berust bij een aantal dames van de gemeente.
Gemeentedag
Jaarlijks wordt er een gemeentedag georganiseerd. Deze gemeentedag vindt plaats op de zaterdag
van het weekend van opening van het winterwerk. Doel is dat gemeenteleden van verschillende
leeftijden elkaar ontmoeten en de onderlinge verbondenheid wordt verstevigd.
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3.5 DIACONIE
3.5.1 Doelstelling
De diaconie van de Hervormde gemeente Reeuwijk ziet het als haar opdracht (missie) dienstbaar te
zijn aan de naasten in én buiten de kerkelijke gemeente. De diaconie wil bovendien dat de kerkelijke
gemeente zich bewust is van haar diaconale opdracht en wil daartoe de gemeenteleden motiveren in
diaconale taken en opdrachten.
De diaconie wil deze dienstbaarheid concreet maken vanuit de kernwoorden barmhartigheid,
gerechtigheid en wederkerigheid. Het accent ligt allereerst op het plaatselijk vlak. De kerk van Christus
krijgt plaatselijk gestalte, met banden en verbindingen tussen de gemeenteleden over en weer. De
diaconie vertegenwoordigt de kerk ‘op straat’. Omgekeerd helpt de diaconie de hulpbehoevenden in
de kerk.
In Mattheüs 25:31-46 worden de zeven daden van barmhartigheid genoemd. Barmhartigheid betonen
is bewogen zijn met hen die lijden door armoede, onrecht, achterstelling, op de vlucht zijn of ziekte.
Barmhartig zijn is kiezen voor wie ongeteld is, stem zijn voor wie geen stem heeft, helpen waar geen
ander helpt. Barmhartig zijn hangt samen met de Bijbelse woorden ‘ontferming’ en ‘mededogen’.
Gerechtigheid doen betekent onder andere het opsporen van, het verzetten tegen én het veranderen
van situaties waarin verdrukking, armoede, achteruitstelling en onmenswaardige scheefgroei zijn
ontstaan. Er ligt een relatie tussen de vraag naar machtsverhoudingen en oorzaken van
ongerechtigheid enerzijds en het getuigend spreken van de kerk in onze samenleving vanuit de
verwachting van Gods Koninkrijk en diens gerechtigheid anderzijds.
De diaconie wil de visie door middel van zeven uitgangspunten nader concretiseren:
‣ dienen is een grondhouding van een christen;
‣ zorg dragen voor het goed laten functioneren van het diaconaat in de gemeente;
‣ als deel van de landelijk kerk (PKN) verantwoordelijkheid dragen bij de regionale en landelijke
diaconale organen en instellingen;
‣ betrokken zijn bij de nood wereldwijd;
‣ betrokken zijn bij jeugd in jeugddiaconaat en andere activiteiten;
‣ zorg dragen voor de middelen om het diaconaat goed te kunnen laten functioneren. De diaconie
is daarbij transparant in de besteding en de verantwoording van de middelen.
‣ betrokken zijn bij activiteiten voor ouderen.
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3.5.2 Verantwoordelijkheid en zorg
Uitgangspunt 1
Dienen is een grondhouding van een christen, geïnspireerd door de houding van Jezus
Christus, Die Zich volledig dienstbaar aan ons gemaakt heeft.
Diakenen gaan voor in de zorg voor de naasten in én buiten de gemeente. Zij laten zien dat dienen de
grondhouding van een christen moet zijn door deelname aan diaconale organisaties, door het
stimuleren van zorg voor elkaar, en door gemeenteleden – jong en oud – te wijzen op hun
verantwoordelijkheid. In de voorbeden kan aandacht worden geschonken aan het diaconaat en de
mensen en de organisaties die hulp ontvangen of bereikt worden.
De diakenen worden met diaconale, maatschappelijke en vermogensrechtelijke aangelegenheden
geconfronteerd. Daarom wordt het volgen van trainingen en cursussen en het bezoeken van
voorlichtingsbijeenkomsten op deze terreinen gestimuleerd. Voor het inrichten van het diaconaat is de
plaatselijke regeling (onderdeel diaconie) leidraad. Hierin worden de taken en verantwoordelijkheden
beschreven.

3.5.3 Diaconaat in de praktijk
Uitgangspunt 2
Zorg dragen voor het goed laten functioneren van het diaconaat in de gemeente.
De taken die de diaconie daarbij onderscheidt, zijn in onderstaande alinea’s uitgewerkt.
Ambtelijke vertegenwoordiging tijdens erediensten
Tijdens de kerkdiensten is een diaken aanwezig. Bij het Heilig Avondmaal wordt onder
verantwoordelijkheid van de diakenen de avondmaalstafel aangericht. Tijdens de viering helpt de
dienstdoende diaken de predikant. Ook tijdens de avondmaalsvieringen voor bewoners van het De
Reehorst (bestaande uit de wooncomplexen Ravenhorst, Schouw, Vrijhoef en verzorgingshuis
Reehaven) is een diaken verantwoordelijk voor brood en wijn en assisteert hij de dienstdoende
predikant.
Ondersteunen van mensen die in (geld-)nood verkeren
Door de sociale voorzieningen in ons land is het beroep dat op de diaconie wordt gedaan niet
structureel. Relatieve armoede en bijzondere omstandigheden komen echter wel degelijk voor. Door
veranderende omstandigheden kan een groter beroep op de diaconie nodig zijn. De diaconie dient
een open houding naar de gemeenteleden te hebben, zodat de drempel om een beroep op de
diaconie te doen zo laag mogelijk is. De diaconie wil de antenne om signalen op dit terrein goed en
tijdig op te vangen zowel bij haarzelf als bij de gemeente ontwikkelen.
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De diakenen zijn betrokken bij de volgende activiteiten:
‣ Onder de noemer ‘Tijd voor elkaar’ wordt in elke diaconievergadering gesproken over
eventueel benodigde ondersteuning. Dit kan zijn een extra ondersteuning voor een specifieke
uitgave, persoonlijke hulp uit de gemeente of een verwijzing naar een bepaalde instelling.
‣ De diaconie wil ook met de burgerlijke gemeente de hulp afstemmen die zij verleent. Daartoe
wil de diaconie binnen de plaatselijk gemeente betrokken zijn bij WMO SAM (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, SAM is de uitvoeringsorganisatie voor welzijn en zorg in
Reeuwijk-Bodegraven) gerelateerde organisaties en instellingen die zich met diaconale taken
bezighouden, zoals PUREE (Platform Uitkeringsgerechtigden Bodegraven-Reeuwijk), VOTA
(VOTA biedt helpende hand bij financiële problemen), de WMO-adviesraad en Rijn- en
Lekstreek.
‣ De diaconie wil helpen bij het zorgdragen van christelijke dienstverlening door te participeren
in de stichting Rijn- en Lekstreek (opkomen voor christelijke identiteit en zorg binnen de
Vierstroom).
‣ De diakenen bezoeken geregeld de luisteraars van de kerkradio en assisteren bij de facilitering
van kerkradio en kerkdiensten via internet. Als zij hierbij tegen bepaalde hulpvragen aanlopen,
zullen zij met de geëigende instanties en/of personen contact opnemen.
‣ Bij diaconaal huisbezoek vragen de diakenen naar problemen en wijzen zij op
mogelijkheden voor hulp.
‣ Contacten met de wijkdames: zij leveren een belangrijke bijdrage aan het in de praktijk
brengen van de diaconale taken. Aan het eind van het jaar ontvangen de ouderen en
langdurig zieken in de gemeente een fruitbakje met een Bijbels dagboekje voor het komende
jaar.
‣ Samen met de wijkdames en wijkouderlingen participeren de diakenen in de
wijkteamoverleggen.
‣ • De diaconie ziet het als haar taak de gehele gemeente te betrekken bij het (wereld)diaconaat
en de bewustwording op dit terrein te stimuleren (zie verder ook de paragrafen over het
jeugddiaconaat en de doelstelling van de diaconie).
Aandacht voor de ‘vreemdelingen’ in onze gemeente
In het verleden zijn er diverse gezinnen uit Irak en Iran in Reeuwijk gehuisvest. En in de toekomst
zullen er wellicht nog meer volgen. Zij verdienen onze speciale aandacht. Veelal moesten ze hun eigen
land ontvluchten wegens geloofsvervolging. Bij hun integratie ontvangen ze ondersteuning en
begeleiding van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland. De diaconie beschouwt het als haar taak hen
materiële ondersteuning te bieden indien dat nodig is, in overleg met de wijkouderling en/of de
andere kerken binnen Reeuwijk.
Speciale aandacht voor mensen met een beperking
Op weg met de ander
Op weg met de ander is een Hervormde vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen
met een beperking. De diaconie ondersteunt haar arbeid met een jaarlijkse collecte.
Ook is er contact met de regionale werkgroep “Op weg met de ander” te Waddinxveen. Deze
werkgroep organiseert middagen voor mensen met een lichamelijke beperking en één à twee
kerkdiensten per jaar. In samenwerking met de hervormde gemeente Waddinxveen, Benthuizen en
Gouda verzorgt ook onze gemeente jaarlijks een dienst voor mensen met een verstandelijke
beperking.
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Vakantieweken
De Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag organiseert
vakantieweken voor personen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, voor
alleengaanden en voor dementerenden en hun mantelzorgers. De diakenen wijzen degenen die
daarvoor in aanmerking komen op deze activiteit. Eventueel wordt een financiële bijdrage verleend.
Ook stimuleert zij vrijwilligers om als stafleden te helpen. De diaconie collecteert eenmaal per jaar voor
de vakantieweken voor de mensen met een beperking; de VOOR ELKAAR vakantieweken.
Gehandicaptenplatform
Op het niveau van de burgerlijke gemeente is er de WMO-adviesraad, waarin namens de plaatselijke
kerken een vertegenwoordiger zit. Deze Raad komt op voor mensen met een beperking en voor de
ouderen die
hulp nodig hebben in de plaatselijke burgerlijke gemeente. Zo nodig vindt
terugkoppeling naar de diaconie plaats.
Kerkradio
De diaconie is verantwoordelijk voor de verzorging van de kerkradio. De diakenen zijn het
aanspreekpunt voor nieuwe aansluitingen, afsluitingen en verhuizingen. De kerkradio wordt gratis
aangeboden, maar de diaconie plaatst wel een busje bij de luisteraars zodat ze daar – op vrijwillige
basis – geld in kunnen doen. Enkele keren per jaar bezoeken de verantwoordelijke diakenen of een
vrijwilliger de luisteraars en maken ze de busjes leeg. Daarnaast bieden ze een luisterend oor. De
opbrengst dient vooral om de kosten te kunnen financieren.
Er worden alleen kerkradio’s geplaatst bij mensen die geen internetaansluiting hebben. Mensen die
wel een internetaansluiting hebben, kunnen de kerkdienst rechtstreeks met geluid en beeld volgen via
kerkdienstgemist.nl.
Maatschappelijk werk
Thuiszorg (De Vierstroom, Rijn- en Lekstreek)
De complexiteit van bepaalde zorgvragen, gecombineerd met de hoge kosten die gepaard gaan met
het bieden van concrete zorg, maakt de bundeling van zorg in bredere verbanden noodzakelijk. Door
de eisen van de overheid zijn de mogelijkheden om die zorg op levensbeschouwelijke basis te bieden
beperkt. In onze gemeente is voor thuiszorg/kraamzorg en maatschappelijk werk De Vierstroom actief.
Eén van de participerende organisaties binnen De Vierstroom is Rijn- en Lekstreek. Deze organisatie
legt zich toe op het toerusten van de algemene instelling teneinde om te kunnen gaan met de vragen
vanuit christelijk perspectief. De diaconie is vertegenwoordigd in de stichtingsraad van Rijn- en
Lekstreek en denkt mee over de manier waarop het christelijke aspect van de hulpverlening in stand
gehouden kan worden en eventueel kan worden uitgebouwd. Daarnaast voorziet de stichting Rijnen Lekstreek de diaconieën van informatie en verzorgt de stichting cursussen en lezingen.
Ondanks de pogingen om aan het christelijk aspect (identiteit) vorm te geven in De Vierstroom,
zoeken toch sommige gemeenteleden hulp bij organisaties zoals de Reformatorische Stichting
Thuiszorg (RST) of Agathos. Met geen van deze organisaties heeft onze kerkelijke gemeente banden.
Zo nodig onderzoekt zij, samen met een aantal diaconieën in de omgeving, in hoeverre het mogelijk is
om gezamenlijk iets dergelijks op te zetten.
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Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk rond thuiszorg (NPV)
Naast de professionele thuiszorg is er om elke hulpbehoevende vaak een kring van mantelzorgers voor
praktische hulp (oppassen, boodschappen doen, een praatje maken, een klusje opknappen, etc.). De
kerkenraad heeft besloten om voor deze hulpbehoevenden geen zelfstandig functionerende groep
binnen de eigen gemeente te maken, maar aan te haken bij het thuiszorgproject van de Nederlandse
Patiëntenvereniging (NPV), afdeling NPV Thuishulp Team Gouda. Deze christelijke vrijwilligers zijn
binnen onze kerkelijke en plaatselijke gemeente reeds actief: als vrijwilliger bieden ze hulp aan
verschillende mensen. Vanuit de hervormde gemeente Reeuwijk zijn er ook gemeenteleden bij de
NPV betrokken als vrijwilliger. De diaconie wil dit stimuleren, met name ook buiten de kerkelijke
gemeente om zo ook onze missionaire opdracht te vervullen.
Mantelteams
De diaconie wil dat gehandicapten en langdurig zieken zich nadrukkelijk onderdeel van de gemeente
voelen. Waar nodig organiseert en coördineert de diaconie mantelteams. Het doel van de
mantelteams is om hen (en hun gezinnen) in praktische zaken te ondersteunen. Het is tevens een
mooie vorm van concrete invulling van de opdracht ‘Tijd voor elkaar’. De diaconie verwacht in de
komende jaren een toename van de vraag naar mantelzorg (meer oudere mensen, voorzieningen
worden te duur, etc.). Dus zal binnen de gemeente de vraag naar mantelzorg toenemen. De diaconie
wil de gemeente daarvan bewust maken.
De diaconie is niet betrokken bij de bestuurlijke instandhouding van landelijke (kerkelijke) diaconale
organen. Wel zijn verschillende gemeenteleden actief voor landelijke diaconale instellingen of voor
andere zendings- en ontwikkelingsorganisaties. Wanneer er een beroep wordt gedaan op de diaconie
voor ondersteuning of medewerking, dan zal de diaconie dit overwegen. Omdat het veelal jongeren
zijn die dit werk (tijdelijk) doen, heeft dit de speciale aandacht van het jeugddiaconaat.
Indien organisaties een beroep doen op een gift of collecte van de diaconie, zal bij de keuze ervan
prioriteit gegeven worden aan organisaties waarbij vrijwilligers en jongeren uit onze gemeente
betrokken zijn en zo mogelijk een ANBI-keurmerk (een keurmerk van de overheid waarmee bevestigd
wordt dat de betreffende organisatie voldoet aan bepaalde criteria) hebben.
Aandacht voor zorg levend houden
Binnen de gemeente wordt op velerlei wijze hulp geboden aan gemeenteleden die zorgen hebben.
Dit hoeft ook niet altijd in georganiseerd verband te geschieden. Een kerntaak is de diaconale
bewustwording van de gemeente te bevorderen. Dit kan door artikelen en mededelingen in de
kerkbode en op de website, maar ook door geregeld in prediking en catechese het belang van het
diaconaat aan te geven. De diaconie wijst de gemeenteleden via de website en de kerkbode (eens per
jaar een artikel) op de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de diaconie.
Oog voor nieuwe ontwikkelingen
De diakenen beseffen dat de wereld in beweging is en dat de vraagstukken doorlopend veranderen. Er
kunnen nieuwe taken ontstaan en de burgerlijke overheden kunnen een beroep gaan doen op de
kerkelijke organisaties. Dit biedt kansen om het christelijk getuigenis handen en voeten te geven. De
diaconie dient er alert op te zijn hoe zij aan deze ontwikkelingen een specifieke bijdrage kan leveren
en daarbij ook het begrip ‘missionaire gemeente’ nader kan invullen.
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Hoewel de diaconie in de eerste plaats dienstbaar is aan de eigen gemeente en binnen de gemeente
actief is, heeft zij een open houding naar randkerkelijken en buitenstaanders die een beroep doen op
onze gemeente.
In 2015 worden een aantal voorzieningen gedecentraliseerd van de landelijke overheid naar de
plaatselijke gemeenten, waarbij verwacht wordt dat meer mensen in hun eigen leefomgeving
opgevangen worden (participatiesamenleving). Tevens vindt een grote bezuinigingsoperatie plaats.
Niet uitgesloten is dat hierdoor mensen buiten het zorgcircuit komen te vallen. Die diaconie wil
voorbereid zijn op het zo nodig hulpverlenen aan deze personen. Dit schept verplichtingen en
verantwoordelijkheden, maar biedt ook kansen.

3.5.4 Het diaconaat regionaal
Uitgangspunt 3
Als deel van de landelijk kerk (PKN) verantwoordelijkheid dragen bij de regionale en landelijke
diaconale organen en instellingen.
De diaconie ziet het als haar verantwoordelijkheid om deel te nemen in of betrokken te zijn bij:
Classis
Naast de verantwoordelijkheid voor de eigen gemeente, ziet de diaconie als haar taak zich ook
regionaal te manifesteren. Op kerkelijk niveau gebeurt dit onder andere door deel te nemen aan de
classicale diaconale commissie Gouda, waarin een consulent vanuit de hervormd-gereformeerde
traditie invulling geeft aan het werk.
Regionaal
Veel concreet diaconaal werk is regionaal georganiseerd, zoals: Rijn- en Lekstreek, De Vierstroom, Op
weg met de ander, de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en de Goudse opvanghuizen. Daarom
voelt de diaconie zich medeverantwoordelijk voor diaconaal werk dat vanuit de Hervormde gemeente
te Gouda wordt gedaan. Hieronder vallen de psychosociale ondersteuning via ‘t Swanenburghs Hofje,
het inloophuis Domino en de Reling. Daarvoor stelt de diaconie zo mogelijk jaarlijks een gift
beschikbaar. Daarnaast is in Reeuwijk een voedselbank. Mocht er een beroep gedaan worden op
medewerking of ondersteuning door de diaconie, dan zal de diaconie zich niet onbetuigd laten.
Landelijk
De betrokkenheid bij het landelijk diaconaal werk uit zich vooral in het geven van giften aan landelijke
instellingen. Het streven is erop gericht om het diaconale geld ook via kerkelijke instellingen te geven.
Dit lukt soms niet omdat de kerken niet alle (specialistische) hulp bieden die noodzakelijk wordt
geacht, zoals hulp aan drugsverslaafden en hulp bij de bescherming van het ongeboren leven. De
diaconie let hierbij op het doel van de instelling, de geestelijke achtergrond en de wijze waarop de
organisatie verantwoording doet van haar geldbesteding.
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3.5.5 Het diaconaat wereldwijd
Uitgangspunt 4
Betrokken zijn bij de nood wereldwijd.
De diaconie toont haar betrokkenheid door de volgende werkzaamheden:
Bezinning en gebed voor Israël
De diaconie, maar ook heel de kerkenraad, vraagt voortdurend ook aandacht voor Gods bijzondere
volk Israël. Dit blijft door de geschiedenis heen voor God Zijn bijzondere volk; de Joden die leven in en
buiten de staat Israël. Het gaat om aandacht in bezinning, voorbede en meeleven, zoals in financieel
opzicht. Ook wil de kerkenraad graag invulling geven aan de jaarlijkse Israëlzondag, de eerste zondag
van oktober. Een collecte is dan bestemd voor een goed doel rond Israël. Het is de wens dat het tijdens
de Israëlzondag in de verkondiging ook gaat over Gods bijzondere volk.
Oost-Europa
Onder verantwoordelijkheid van de diaconie is de Oost-Europacommissie (OE-cie) ingesteld, die
contact onderhoudt met de zustergemeente in Oost-Europa: Heyten in Oekraïne. In deze commissie is
de diaconie direct vertegenwoordigd. Het doel van de OE-cie is het intensiveren en in stand houden
van de contacten op sociaal en geestelijk gebied, en waar nodig materiële, praktische of financiële
hulp bieden; met alert zijn op wederkerigheid.
Zendingscollecten
Evangelieverkondiging gaat hand in hand met dienstbetoon, met diaconaat. Daarom biedt de
diaconie graag ruimte op het collecterooster voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), die ook het
diaconaat in de praktijk brengt. De diaconie stelt de voorjaarzendingscollecte, de
najaarzendingscollecte en de collecte voor de medische zending ter beschikking aan de GZB.
Daarnaast is er tweemaal per jaar een collecte voor het Werelddiaconaat. Daarbij maakt de diaconie
een keuze uit het projectenboekje Luisterend dienen, waarin speciaal voor gemeenten die vanuit hun
binding aan de gereformeerde belijdenis moeite hebben met sommige projecten van het
Werelddiaconaat, enkele projecten zijn opgenomen. Op Israëlzondag collecteert de diaconie voor een
diaconaal project in Israël.

3.5.6 Jeugddiaconaat
Uitgangspunt 5
Betrokken zijn bij jeugd in jeugddiaconaat en andere activiteiten.
Bij jeugddiaconaat gaat het om diaconaal zorgen vóór en zorgen dóór de jeugd. In hoofdstuk 3.3
(Jeugdwerk) wordt aandacht besteed aan het jeugddiaconaat. De diaconie vindt het belangrijk om
jongeren te wijzen op hun dienende en missionaire taak voor de medemens dichtbij en ver weg.
Daarom ziet ze het ook als haar taak de jongeren te wijzen op hun verantwoordelijkheid zelf dienend
bezig te zijn en op hun mogelijkheden om het geloof in de praktijk te brengen. Als de jeugd diaconaal
en missionair werk doet, is diaconale ondersteuning op zijn plaats.
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3.5.7 Middelen
Uitgangspunt 6
Zorg dragen voor de middelen om het diaconaat goed te kunnen laten functioneren. De
diaconie is daarbij transparant in de besteding en de verantwoording van de middelen.
De diaconie geeft hieraan gestalte door middel van de volgende zaken:
Collecten
In overleg met het college van kerkrentmeesters wordt jaarlijks een collecterooster opgesteld en aan
de kerkenraad voorgelegd. Bij het opstellen van het collecterooster houdt de diaconie rekening met
de afspraak dat de diaconie maandelijks een collecte houdt voor de taken van de diaconie in onze
gemeente en één voor de doorzendcollecten. In dringende gevallen, bijvoorbeeld bij natuurrampen
en noodsituaties door oorlogsgeweld, kunnen collecten met het college van kerkrentmeesters
worden geruild of wordt een extra collecte bij de uitgang gehouden (na overleg met de
kerkrentmeesters en goedkeuring van het moderamen). Tijdens kerkdiensten waarin geen
diaconiecollecte plaatsvindt, zijn de busjes bij de uitgang bestemd voor een diaconaal doel, zodat
volgens de Bijbelse opdracht iedere (zondagse) samenkomst
van de gemeente geld wordt
ingezameld voor de armen.
Begroting en jaarrekening
De inkomsten van de diaconie bestaan uit collecten, giften, busjes bij luisteraars van kerkradio en rente
over de financiële reserves.
De bestemmingscollecten maken circa 50 procent uit van het totale budget van de diaconie. De
diaconie hanteert globaal de volgende verdeelsleutel: een derde gaat naar de eigen gemeente en
naar het regionale diaconale werk, een derde gaat naar landelijke instellingen en een derde naar hulp
wereldwijd.
Een verantwoording van het gevoerde beleid geeft de diaconie in de begroting en de jaarrekening en
door frequente financiële verantwoording in de kerkbode. Begroting en jaarrekening worden
besproken in de vergaderingen van de diaconie en in de kerkenraad en vastgesteld nadat
gemeenteleden de gelegenheid hebben gekregen om de begroting en de jaarrekening in te zien.
Daarna worden de begroting en de jaarrekening ingezonden naar het Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken (RCBB) Zuid-Holland.
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3.6 EVANGELISATIE EN ZENDING
3.6.1 Algemeen

Zending, evangelisatie en verbond
De gemeente van Christus heeft de opdracht gekregen het evangelie van Jezus Christus te
verkondigen onder alle volken. Opdat zij, die nu ‘buiten staan’ ook behouden kunnen worden. Met
deze opdracht wordt ook de door God gegeven genade zichtbaar.
Het is van belang dat we ons realiseren dat de aandacht van God uitgaat naar alle volken. De Heere
Jezus brengt dat in de praktijk door Zijn discipelen uit te zenden in alle richtingen.
Als kerk, met de Heere Jezus aan het hoofd, zijn we geroepen met al onze talenten en gaven ons in te
zetten voor de opbouw van Zijn kerk, opdat zij die buiten staan ook opgenomen mogen worden in
het genadeverbond van God met Zijn bruidsgemeente.

Zending en evangelisatie in de gemeente
Door zending en evangelisatie is het Woord ook bij ons gekomen. Onze gemeente is daarvan het
resultaat. We zijn door God apart gezet. Jezus zegt onder andere tot ons dat we een stad boven op een
berg zijn en een lamp op de standaard (Mattheüs 5:14-15). De gemeente is gebouwd op het
fundament Christus. De levende gemeente heeft als taak te getuigen van God. God zet ons in (door
Zijn genade) om Zijn koninkrijk te laten groeien.
Bij zending zien we dat de Heere Jezus, zoals we lezen in Markus 1, de eerste discipelen roept en hen
de opdracht geeft om vissers van mensen te worden. Zo mogen wij ook vandaag ons inzetten om de
zendingsarbeiders van harte te ondersteunen die zijn uitgegaan met een zelfde opdracht en om zelf
getuigen te zijn. Het Evangelie moet bekend worden onder alle volken.
Nederland is de afgelopen decennia ook meer en meer weer een zendingsland geworden. Velen
weten nauwelijks iets van het christelijk geloof. Ook wonen hier mensen die vanuit het buitenland
komen en weinig of niets van het christelijk geloof kennen. Vroeger werd over evangelisatie gesproken
als het gaat om doorgeven van het evangelie in eigen land aan mensen die van het geloof vervreemd
zijn. Het onderscheid tussen zending en evangelisatie valt meer en meer weg. Voor het gemak spreken
wij, vanuit de historie gegroeid, in onze gemeente nog over evangelisatiewerk als getuigen in eigen
omgeving en zending als doorgeven van het Evangelie buiten onze landsgrenzen.
Evangelisatie bevat het hele proces van contact tot aan het discipelschap in het Koninkrijk van God.
Dit betekent dat evangelisatie verdergaat dan activiteiten buiten de gemeentemuren, evangelisatie
vindt ook binnen de gemeentemuren plaats, opvang van prille gelovigen. Hiermee wordt duidelijk dat
evangelisatie een integraal geheel dient te zijn van ons ‘gemeente zijn’.
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3.6.2 Evangelisatie

Onze gemeente
Evangelisatie dient duidelijk aandacht te krijgen bij de catechese, clubs, verenigingen, studieavonden,
gemeenteavonden, kerkenraad enz. Ons handelen en ons leren dienen naast persoonlijke groei
gericht te zijn op de ‘ander’. Er gaat altijd iets van ons uit en de vraag is: wat? De juiste houding in de
gemeente tot hen die geïnteresseerd zijn in het Evangelie is van belang. We dienen ons de vragen te
stellen: hoe kunnen we mensen in aanraking brengen met God en Zijn Evangelie? Hoe kunnen we
mensen die door het Evangelie zijn aangeraakt een weg bieden in het Koninkrijk en in onze gemeente,
opdat zij die nieuw zijn, gemeenschap met ons mogen hebben.
Belangrijk is:
‣ het besef dat evangelisatie en zending voor onze ‘deur’ plaatsvindt;
‣ aan de buitenwereld laten zien waar we voor staan;
‣ naar buiten treden met een duidelijke boodschap voor hen die ‘buiten’ staan;
‣ gastvrij zijn, zodat mensen van buiten zich welkom voelen;
‣ de nieuwkomer bij de hand nemen en begeleiden in zijn of haar geloofsontwikkeling.
‣ de kansen om te getuigen en als kerk present te zijn waarnemen.

In relatie tot de ‘ander’
Duidelijk is dat mondigheid, emancipatie, afname van het gezag, individualisering en privatisering zich
laten gelden. De wereld om ons heen is veranderd. De onkerkelijkheid is toegenomen. Ook is
Nederland veel duidelijker multireligieus geworden. Vanuit een verandering komt altijd een reactie. De
vraag is: Hoe reageert de gemeente op deze veranderingen om ons heen? Sluiten we ons af of zijn we
open naar buiten?
In de relatie tot de ‘ander’ dienen we te beseffen dat er mogelijk een kloof is tussen hoe wij als
gemeente ons geloof praktiseren en hoe de wereld om ons heen naar ons ‘kijkt’. Met deze mogelijke
kloof in ons achterhoofd dienen we ons in te zetten om mensen met het Evangelie in aanraking te
brengen en de geïnteresseerde, op zoek naar het geloof, in het krachtenveld van Geest en Woord te
krijgen. We dienen deze ‘vreemdeling’ te herbergen.

Organisatie
In de gemeente zijn vier commissies actief op het terrein van evangelisatie. Deze commissies zijn: de
evangelisatiecommissie, de TentEvent-commissie, het MzzL-team en het Emmaüs/Alpha-team.
De kerkenraad is zich bewust van het belang van evangelisatie. Door de kerkenraad is daarom een
evangelisatieouderling aangesteld. De evangelisatieouderling heeft tot taak de commissies en de
gemeente te ondersteunen en te adviseren in de evangelisatieopdracht die we hebben. Dit doet hij
samen met de leden van de kerkenraad en de hierboven genoemde commissies. De leden van de
commissies worden in overleg met de kerkenraad gekozen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met de
materialen die worden aangereikt via de IZB, de vereniging voor zending in Nederland.
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Evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie heeft de taak beleid te maken en uit te voeren wat gericht is op:
‣ rand- en buitenkerkelijken voor het eerst of opnieuw kennis te laten maken met het
Evangelie;
‣ de betrokkenheid van gemeenteleden te vergroten, m.b.t. de rand- en buitenkerkelijken in
onze gemeente;
‣ het getuigen van de gemeente over de daden van God.
De evangelisatiecommissie is op dit moment hoofdzakelijk extern gericht: de acties die worden
georganiseerd zijn voornamelijk gericht op de niet-kerkelijke mensen. De evangelisatiecommissie
heeft op dit moment de volgende activiteiten:
‣ rommelmarktactie
‣ Paasactie
‣ koffie-ochtend voor mensen uit de wijk rondom de Ichthuskerk
‣ burendiensten (Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp)
‣ bemoedigende kaarten sturen naar mensen die familieberichten plaatsen in de Kijk op
Reeuwijk
‣ Kerst sing-in, op een zaterdag in december in de Dorpskerk.
‣ starterskring en abc-groep (in samenwerking met predikant)
‣ Alpha-cursus (er draait ook nog een vervolg op een Emmaüscursus)
Tent-Eventcommissie
De Tent-Eventcommissie organiseert op drie dagen in de herfstvakantie evangelisatieactiviteiten in
een tent aan de Kennedysingel in Reeuwijk-Brug. Kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar worden hiervoor
uitgenodigd voor activiteiten overdag en op een avond. Verder wordt een tienerprogramma
georganiseerd. Ook zijn er ’s avonds activiteiten voor volwassenen.
MzzL-team
MzzL staat voor Mazzel. MzzL is een evangelisatieactiviteit gericht op buitenkerkelijke jongeren van 12
tot 16 jaar. Momenteel is het team vooral bezig met straatevangelisatie door middel van sport en spel.
De MzzL-leiding bestaat uit leden van de Hervormde gemeente en leden van de Christengemeente
Elim.
Emmaüs-team/ Alpha-team
Het Emmaüs-team heeft de Emmaüs-cursus gepromoot en deze cursus in het najaar van 2010
gegeven. Het team wil hiermee buitenkerkelijken uitleggen wat wij geloven en wat het voor hen kan
betekenen. Vanaf 2013 is er gestart met de Alpha-cursus. De bedoeling is om met de Emmaus-cursus
te stoppen en alleen verder te gaan met de Alpha-cursus.
Situatie op dit moment
Als gemeente willen we ernaar streven om evangelisatie een integraal onderdeel te maken van de
praktijk van ons gemeenteleven, zodat we recht doen aan de opdracht die God Zelf aan ons geeft naar
mensen om ons heen.
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De komende jaren willen we naast concreet getuige zijn ons richten op het toerusten en begeleiden
van de gemeente in de taak van getuige zijn. Dit wordt praktisch ingevuld door:
‣ De gemeente aanmoedigen om de mogelijkheden om mensen met het Evangelie in
aanraking te brengen en hen te helpen het christelijk geloof te ontdekken, te benutten, zoals
mensen uitnodigen voor Alphacursus en Burendienst.
‣ Thema-avonden, cursussen, training en dergelijke.
De bedoeling van deze werkwijze is:
‣ Opdat gemeenteleden groeien in het persoonlijk geloof met het besef van hun taak in
dienst van God.
‣ Opdat niet-christenen en randkerkelijken worden behouden, tot eer van God.
‣ • Opdat de groei van de gemeente van Christus wordt bevorderd, met inzet van de
gemeente als geheel in plaats van evangelisatie door de verschillende commissies.
Voor de extern gerichte activiteiten betekent het dat we:
‣ Herkenbaar en herkend worden als een gemeente die met God leeft en de liefde van
Christus uitstraalt.
‣ Werken aan de beeldvorming van onze gemeente.
‣ Werken aan de beeldvorming van het christelijk geloof dat in de wereld bestaat.
‣ Betrokken zijn op de problemen in onze omgeving en daar, vanuit onze opdracht, een
bijdrage willen leveren.
Bij de uitvoering van het beleid gaan we uit van de volgende uitgangspunten:
‣ Doelstelling van de aanpak is bovenal de eer van God en niet bijvoorbeeld het aantal
nieuwkomers.
‣ Het gaat om behouden en vermeerderen in onze gemeente.
‣ De aanpak moet passen bij onze situatie.
‣ Evangelisatie is een proces van contact tot aan discipelschap, mensen in aanraking
brengen met het Evangelie en opvangen in de gemeente.
‣ Niet elk gemeentelid staat even stevig in het geloof. Er is ook verschil onder
gemeenteleden (pas bekeerden, betrokken, minder betrokken, enz).
‣ De aanpak dient te leiden naar de houding dat evangelisatie wordt gezien als ‘iets van ons
als gemeente’.
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3.6.3 Zending

Beleid
Het uitgangspunt van de kerkenraad is dat zij projecten ondersteunt die ook vanuit de GZB
(Gereformeerde Zendingsbond) en IZB (vereniging voor zending in Nederland) worden ondersteund.
Zendingscommissie
De zendingscommissie zorgt voor de fondswerving en promoting van de GZB en IZB binnen onze
gemeente. Daarnaast ondersteunt de commissie financieel verschillende zendingsprojecten. Dit
kunnen ook projecten zijn die niet door de GZB worden ondersteund.
Werkzaamheden van de commissie:
‣ ondersteuning van de Gereformeerde Zendingsbond te Driebergen en van de IZB te
Amersfoort;
‣ organiseren van zendingscollecten en hiervoor foldermateriaal verspreiden;
‣ de bussen bij de uitgang van de kerk zijn zes maal per jaar voor de zending;
‣ verkoop van de GZB-kalender;
‣ werven van nieuwe leden voor de GZB en de IZB;
‣ organiseren van een zendingsavond;
‣ eens per jaar een actie houden om een project financieel te ondersteunen;
‣ onder de aandacht brengen van de jaarlijkse zendingsdag in Doorn;
‣ verzamelen van kaarten en postzegels.

Ondersteunen van concreet werk
Onze gemeente weet zich verbonden met christenen die actief zijn in de zending. Vanuit onze
gemeente zijn geen werkers uitgezonden. We hebben wel een band met Jacoline Groenendijk Do
Nascimento. Zij komt uit onze gemeente voort en werkt in Brazilië in opvang van straatkinderen, via
stichting REMER (www.helpmijleven.org).
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3.7 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
3.7.1 Grondgedachte
De kerkrentmeesters dragen zorg voor het beheer van de kerkelijke goederen en dragen de
financiële verantwoordelijkheid voor de predikant, kosters en andere personen die in dienst van de
gemeente werkzaam zijn. Zij doen dit vanuit het perspectief dat door deze zorg de gemeente van
Christus wordt opgebouwd.
Ordinantie 11 van de kerkorde regelt het beheer van de kerkelijke financiën. In artikel 1 van deze
ordinantie wordt de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van
diaconale aard, toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. In artikel 2.7 wordt deze zorg
nader uitgewerkt met als hoofdtaak ‘het scheppen van materiële en financiële voorwaarden voor het
leven en werken van de gemeente’.
In de Hervormde gemeente te Reeuwijk is besloten, dat de ouderlingen-kerkrentmeester zijn
vrijgesteld van enkele pastorale werkzaamheden, zoals onder andere huisbezoek. Echter, op
incidentele basis gaan kerkrentmeesters wel eens mee op huisbezoek. Als kerkrentmeesters dit vaker
zouden willen is, dat mogelijk (naar besluit kerkenraad november 2011).

3.7.2 Taken van het college van kerkrentmeesters
De werkzaamheden bestaan in de praktijk uit:
‣ het opstellen van de begroting en jaarrekening;
‣ de kerkelijke administratie (financieel, fiscaal);
‣ het opzetten en uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals geformuleerd in het beleidsplan en
de begroting;
‣ het beheren van de gebouwen;
‣ het bijhouden van registers van gemeenteleden (SMRA), doopleden, lidmaten en de
trouwboeken;
‣ het in stand houden van een kerkbode als communicatiemiddel tussen kerkenraad en
gemeenteleden;
‣ het in stand houden van een website als communicatiemiddel van de gemeente onderling en
naar buiten toe;
‣ het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt rondom de Dorpskerk.
Het beheer en de taken van kerkrentmeesters zijn geregeld in de zogenaamde plaatselijke regeling.
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3.7.3 Uitgangspunten en doelstellingen
Pastoraat
De kerkelijke gemeente wordt gediend worden door een fulltime predikant.
Gebouwen
Het bezit van de gebouwen is noodzakelijk voor het functioneren van de kerkelijke gemeente in alle
opzichten. Tegelijk is duidelijk dat die functionaliteit ook een kostprijs heeft. Een kostprijs qua gebruik,
maar vooral qua onderhoud. Door het opstellen en uitvoeren van een meerjarenplan voor onderhoud
worden de kerkgebouwen en de pastorieën in goed bruikbare staat gehouden. In een
meerjarenbegroting inzake onderhoud wordt aangegeven welke financiële inspanningen dit jaarlijks
vergt.
Financiën/ geldwerving
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor voldoende inkomsten uit de vrijwillige bijdragen
en de bijdrage aan het Solidariteitsfonds, teneinde het pastoraat en het onderhoud van de gebouwen
te kunnen financieren. Ook draagt zij zorg voor voldoende financiële middelen voor de catechese, het
jeugdwerk, het ouderenwerk en de evangelisatie (inclusief het onderwijs aan de openbare scholen).
Het college wordt bijgestaan door enige gemeenteleden/ lidmaten, die in de eredienst helpen bij het
collecteren. Tevens wordt het college bijgestaan door een administrateur.
Samenstelling van het college
Het college bestaat totaal uit zes leden.
Samenwerking tussen kerkenraad en college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het geestelijke en stoffelijke welzijn van de
gemeente. Ten aanzien van het geestelijke beleid draagt zij volledige verantwoordelijkheid binnen de
kerkenraad en bij de uitvoering ziet zij in de eerste plaats de stoffelijke zaken van de gemeente als haar
verantwoordelijkheid.
Vrijwilligers
Het college van kerkrentmeesters is voor het uitvoeren van haar taken in het bijzonder afhankelijk van
vrijwilligers, onder andere bij de geldwerving. Zonder deze ‘helpers’ is het college niet in staat haar
taken naar behoren uit te voeren. Het overgrote deel van de vrijwilligers verricht zijn werkzaamheden
geheel belangeloos. Vrijwilligers die bijzondere verantwoordelijkheden op zich nemen, ontvangen
daarvoor incidenteel een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming mag nimmer hoger zijn
dan de vrijwilligers-vergoeding.
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3.7.4 Gegevens van onze kerkelijke gemeente
Een beleidsplan is niet mogelijk zonder inventarisatie van gegevens van onze kerkelijke gemeente. De
vermelde gegevens in deze paragraaf zijn vermeld tot begin 2014.
Lidmaten/ doopleden/ geboorteleden
Per 1 juli 2014 telde onze gemeente 1346 leden. In het kerkelijk jargon wordt ook wel gesproken over
aantal ‘zielen’. Hierbij wordt aangetekend dat vanaf 1 mei 2004 de geboorteleden niet meer apart
worden geregistreerd. In de loop der jaren is ook in onze kerkelijke gemeente het ledental
teruggelopen. Dit verloop is duidelijk zichtbaar in onderstaand overzicht:
Jaartal
1980
1990
2000
2003
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Lidmaten
457
523
456
438
449
467
466
427
452
443
441
459

Doopleden
941
865
720
689
636
633
623
578
580
582
580
577

Overig
1171
517
348
304
290
267
251
243
225
220
220
194

Totaal
2569
1905
1524
1431
1375
1367
1340
1248
1257
1245
1241
1230

Inkomsten
De jaarlijkse inkomsten voor het werk van de kerkrentmeesters worden hoofdzakelijk gevormd door :
‣ vrijwillige bijdragen gemeenteleden
‣ collecten
‣ solidariteitskas lidmaten/doopleden
‣ verjaardagsfonds
‣ verhuur
‣ giften en legaten
‣ opbrengsten rommelmarkt

Fondsen
Onze kerkelijke gemeente kent de volgende bijzondere fondsen:
‣ onderhoudsfonds Dorpskerk
‣ onderhoudsfonds Ichthuskerk
‣ onderhoudsfonds Kerkweg 4
‣ onderhoudsfonds Pastorie Reeuwijk-Brug
De opbrengsten van de rommelmarkt (minus het gedeelte dat bestemd is voor een diaconaal project)
worden toegekend aan een fonds dan wel direct aan een vooraf bestemd doel.
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Inkomsten in verhouding tot het aantal leden
De belangrijkste bron van inkomsten voor de kerkelijke gemeente is de vrijwillige bijdrage.
Een tweede bron van inkomsten zijn de collecten. Samen met de ontvangen giften worden deze
inkomsten ook wel ‘levend geld’ genoemd. In onderstaand overzicht is het verloop van deze
inkomsten in de afgelopen jaren te zien:
Jaartal
1990
2000
2001
2003
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Kerkbalans
52
79
88
90
102
107
112
116
116
115
114
114

Collecten
29
30
35
39
45
37
42
33
40
41
36
45

Giften
6
4
4
4
4
5
4
1
7
4
7
2

Totaal € (x1.000)
87
113
127
133
151
149
158
150
163
160
157
161

Uit het verloop van het ledental en de inkomsten kan de bijdrage per lid worden afgeleid. Hierin is een
stijgende lijn te zien.
Belangrijke ontwikkelingen voor het financiële beleid zijn onder andere de leeftijdsopbouw van de
leden, de ontkerkelijking, het verloop van de opbrengst van vrijwillige bijdrage en de collecten. De
ontwikkelingen van al deze zaken zullen door het college nauwkeurig moeten worden gevolgd, zodat
het beleid eventueel tijdig kan worden bijgestuurd.
Op basis van de afgelopen jaren heeft het college vertrouwen voor de toekomst. Het college is de
afgelopen jaren steeds in staat gesteld om alle noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. De stijging van
inkomsten blijkt dus bittere noodzaak te zijn. Tegelijk moet worden vastgesteld dat deze inkomsten
door steeds minder leden worden opgebracht. De lasten komen dus op minder schouders te rusten.

Uitgaven
De uitgaven bestaan in hoofdzaak uit:
‣ pastoraat (wedde predikant, kostenvergoeding en pensioen)
‣ vrijwilligersvergoedingen (kosters en organisten)
‣ sociale lasten
‣ kosten gastpredikanten en bijstand in het pastoraat
‣ gebouwen (inclusief assurantie en overige belastingen)
‣ catechese
‣ evangelisatie
‣ beheer en administratie
‣ jeugdwerk
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Exploitatieresultaat en financiële reserves
Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is het zogeheten exploitatieresultaat. Tot 2014 is het
gewone exploitatieresultaat positief. Zij het dat er in de gewone exploitatie onvoldoende middelen
zijn om de onderhoudsfondsen op peil te houden.
Een financieel gezonde gemeente wordt gekenmerkt door reserves, aldus het Regionaal College voor
de Behandeling van Beheerszaken (RCBB), voorheen PKC. Reeuwijk heeft voorzieningen getroffen voor
zijn gebouwen (onderhoudsfonds gebouwen). Deze fondsen zijn door ontvangen legaten op peil
gebracht.

Gebouwen
De kerkelijke gemeente heeft aan onroerende goederen:
‣ een kerkgebouw monumentaal (Dorpskerk)
‣ een kerkgebouw bouwjaar 1964 (Ichthuskerk)
‣ een pastorie (Van Staverenstraat)
‣ een kosterswoning monumentaal (Kerkweg 4, Dorp)
‣ een verenigingsgebouw "De Ofel" (Kerkweg 4, Dorp)
Op de gebouwen rust geen hypotheek noch andere schulden. De verzekeringen van de gebouwen
zijn ondergebracht bij de onderlinge verzekeringsmaatschappij Donatus ua. te Rosmalen.

Technische commissie
De technische commissie (TC) beoordeelt de noodzaak van onderhoud en reparatie aan de
gebouwen en installaties. Een aantal keren per jaar komt deze commissie in vergadering bijeen en stelt
een actielijst op die ter kennis wordt gebracht van het college van kerkrentmeesters.
Voor uitgaven boven de €5.000,00 is toestemming van het college nodig. De voorzitter van de TC is
een ouderling-kerkrentmeester.

Rommelmarkt
Jaarlijks wordt door de rommelmarktcommissie een rommelmarkt georganiseerd. Het college van
kerkrentmeesters heeft bij voorkeur één vertegenwoordiger in deze commissie. Het doel van de
opbrengst van de rommelmarkt en het percentage dat bestemd is voor een diaconaal doel wordt
vooraf door het college van kerkrentmeesters vastgesteld.
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3.7.5 Kerkelijke administratie
De kerkelijke administratie wordt verzorgd door Bertine Smit.

3.7.6 Website
De kerkelijke gemeente beschikt over een website die informatie biedt over het gemeente-zijn.
Hiervan maken gemeenteleden en gasten gebruik. Sinds begin 2014 zijn de kerkdiensten via de
Ichthuskerk live via beeld en geluid te volgen. Achteraf is de dienst alleen te beluisteren. De
kerkdiensten vanuit de Dorpskerk worden achteraf op de website geplaatst.
De kerkrentmeesters werken aan de mogelijkheid om een deel van de site alleen beschikbaar te
stellen voor gemeenteleden. Daarop kan dan onder meer gedetailleerde contactinformatie worden
geplaatst.

3.7.7 Verantwoording
Een verantwoording van het gevoerde beleid geeft het College van Kerkrentmeesters in de begroting
en de jaarrekening en door frequente financiële verantwoording in de kerkbode.
Begroting en jaarrekening worden besproken in de vergaderingen van het College van
Kerkrentmeesters en in de kerkenraad en vastgesteld nadat gemeenteleden de gelegenheid hebben
gekregen om de begroting en de jaarrekening in te zien. Daarna worden de begroting en de
jaarrekening ingezonden naar het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB)
Zuid-Holland.

3.7.8 Toekomst
‣ Voor de komende jaren wordt ervan uitgegaan dat de huidige bezetting in het pastoraat
gehandhaafd kan blijven op één predikantsplaats.
‣ Tevens wordt er bijstand verleend door een emeritus predikant/pastoraal werker.
Momenteel wordt dit verleend door ds. Siebelink (gedurende de maanden september t/m
mei).
‣ Voor de komende jaren wordt ervan uitgegaan dat de huidige pro Deo invulling van hulp bij
de catechese door enkele gemeenteleden gehandhaafd kan blijven.
‣ Het college is voornemens het godsdienstonderwijs op de openbare scholen de komende
jaren te continueren.
‣ Voor de komende jaren wordt ervan uitgegaan dat de huidige invulling van het kosterschap en
het beheer van de Ichthuskerk en van de Dorpskerk gehandhaafd kan blijven.
‣ Er wordt naar gestreefd bij het verstrekken van een vergoeding voor bijzondere inzet door
vrijwilligers, niet boven de vrijwilligersvergoeding uit te komen. Dit geldt onder andere voor
onze organisten.
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