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Aandachtspunten in het beleidsplan 2018-2022

1.1 Waarom een beleidsplan?
bijbel
‘Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú’, 1
Korinthe 3: 9.
Dit schriftwoord is voor de Hervormde Gemeente van Hellouw de eerste drijfveer om
concreet aan te geven hoe wij willen leven en werken aan de geestelijke en
praktische opbouw van de gemeente Gods die te Hellouw is. Wie aan het bouwen is,
doet er goed aan om met een plan en met beleid aan het werk te zijn. Dat is dus de
bijbelse grond voor een beleidsplan.
kerkorde
In de tweede plaats schrijft de kerkorde voor in ordinantie 4, artikel 8, lid 6 dat iedere
kerkenraad voor een periode van vier jaar een beleidsplan dient op te stellen. Wel
kan een beleidsplan zonodig tussentijds worden aangepast. Het beleidsplan wordt
voor een periode van vier jaar geschreven maar kan zo nodig jaarlijks bijgesteld of
aangepast worden. Deze bijstelling of aanpassing vindt plaats door overleg in de
kerkenraad en zal in een vergadering van de kerkenraad bekrachtigd moeten
worden.
Doel
Het doel van dit beleidsplan is de geestelijke opbouw van de gemeente te dienen,
opdat de Koning der Kerk er in verheerlijkt zou mogen worden..
Vaststellen grondslag
Met dit beleidsplan legt de kerkenraad van de hervormde gemeente van Hellouw ook
vast wat haar grondslag is, namelijk het Woord van God, en hoe vanuit het Woord
van God het geloof beleden moet worden. Meer hierover in Hoofdstuk 2.

1.2 Speerpunten in het beleidsplan van 2018-2022
Grondslag en doel van een beleidsplan mogen dus duidelijk zijn, want die gelden
voor de kerk van alle tijden. Maar die tijden en omstandigheden wijzigen wel en dat
zorgt ervoor dat een gemeente zich moet bezinnen waar vooral gebouwd moet
worden en hoe dat gebeurt. Voor de periode van de komende vier jaar leidt dat tot
een aantal speerpunten. Die staan hieronder kort genoemd, met vermelding van de
plaats(en) waar zo’n speerpunt verder wordt uitgewerkt. Voor alles wat we hieronder
schrijven geldt wel wat Jakobus schrijft: Indien de Heere wil, dan zullen wij leven en
dan zullen wij aan deze speerpunten kunnen werken (Jakobus 4 : 15).
1. Relatie met jeugd versterken heeft hoge prioriteit Daarbij gaat het om meer
dan binding aan ‘onze club’. Het gaat ten diepste om het bevorderen van de
band met Christus (hoofdstuk 5).
2. Samenwerking zoeken met andere gemeenten. Achtergrond is dat door
samenwerking meer gedaan kan worden. Ook probeert Hellouw de nadelen
van de parttime predikantsplaats zo te verzachten (hoofdstuk 3.2.3).
3. Zoeken naar mogelijkheden om de kerkenraad voltallig te krijgen en te
houden (hoofdstuk 3.2.1)
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4. Financieel zoeken naar ruimere middelen voor kerkrentmeesters en diaconie.
Dit geeft de gemeente meer armslag voor onder andere het pastoraat en de
diaconale presentie in Hellouw en de regio (hoofdstukken 6 en 7).
5. Bevorderen van liedcultuur van psalmen en geestelijke liederen (hoofdstuk
3.2.4)
6. Onderzoek van mogelijkheid om Avondmaal te vieren bij mensen die de
eredienst niet meer kunnen bezoeken (hoofdstuk 2.4.2)
7. Nadenken over de vormgeving van onderwijs voor kinderen van 4-12 jaar
(hoofdstuk 5.2)
8. De relatie tussen kerk en dorp blijvende aandacht geven (hoofdstuk 4.2)
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2 De gemeente
2.1 Het wezen van de kerkelijke gemeente
Naar Zijn vrijmachtig welbehagen heeft de HEERE, de God van het Verbond, Zich
ook in Hellouw een gemeente verkozen, die zich verbonden weet met de Algemene
Christelijke Kerk, zoals die beschreven is in art. 27 van de N.G.B. Uiteraard zijn ook
hier, om met Paulus te spreken 'niet allen Israël, die uit Israël zijn', en 'is het geloof
niet aller!' (Rom. 9: 6b; 2 Thess. 3: 2b).
Deze plaatselijke gemeente is de gemeente van Gods Zoon en mag daarom ook
aangesproken worden met “gemeente van onze Heere Jezus Christus”. De Heere
Jezus Christus beschermt en onderhoudt door Zijn Geest en Woord ook onze
gemeente die leeft op het erf van het verbond, zoals uitgedrukt in zondag 21 (vraag
en antwoord 54 van de Heidelbergse Catechismus). Waarbij de noodzaak van
persoonlijke toe-eigening altijd onder ogen wordt gezien, zoals in het slot van
genoemd antwoord 54 wordt beleden!
Bron en norm
Uiteraard is voor de gemeente Gods Heilig en onfeilbaar Woord bron en norm. Het is
gezien het bovenstaande duidelijk, dat wij als gemeente ons verbonden weten met
allen, die hun geloof(sleven) verwoord vinden in de drie Gereformeerde
Belijdenisgeschriften. Te weten: De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, evenals met de oecumenische
belijdenisgeschriften, te weten het Apostolicum, de belijdenis van Nicea, de
belijdenis van Athanasius. Wij weten ons ook verbonden met tal van andere
christenen op deze wereld die deze unieke Nederlandse belijdenisgeschriften niet
kennen. Wij geloven als gemeente, dat de leer die naar de godzaligheid is door
eerder genoemde belijdenisgeschriften het rijkst wordt verwoord.
Ook onze gemeente wordt geleid en bestuurd door ambtsdragers, in
overeenstemming met o.a. Tit. 1: 5b en 2 Tim. 2: 2b. De ambtsdragers zijn geroepen
om het gemeenteleven te ordenen, daarbij in acht nemende wat de Heilige Schrift
daarvan zegt in Hand. 20: 28. Zo geeft de gemeente, levend op het erf van het
verbond en levend bij en uit het Woord van de God van het verbond, gestalte aan de
opbouw van het lichaam van Christus! (Ef. 1: 23).

2.2 Het convenant van Alblasserdam
Nu de Protestantse Kerk in Nederland per 1 mei 2004 ontstaan is, zijn en blijven we
een Hervormde Gemeente. Onze hervormde gemeente staat op gereformeerde
grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De Hervormde Gemeente te
Hellouw heeft zich aangesloten bij het Convenant van de classis Alblasserdam.
Daarbij moet opgemerkt worden dat dit Convenant opgemaakt is vóór de
totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook gaat het hier om de
classis Alblasserdam zoals die bestond tot 2018. Daarna is deze classis opgegaan
in de classis Zuid Holland in het kader van Kerk 2025.
Belang van dit convenant: legitieme plaats binnen PKN
Het belang om dit te vermelden ligt hierin dat de synode destijds heeft uitgesproken
dat hervormde gemeenten op die wijze een legitieme plaats mogen innemen binnen
de Protestantse Kerk van Nederland. Daarbij gaat onder andere om punten van
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gereformeerd belijden en de ethiek rondom het huwelijk. Voor de volledige tekst van
het convenant verwijzen we naar bijlage 1.

2.3 Het profiel van de kerkelijke gemeente
Het dorp Hellouw valt burgerlijk onder de gemeente Neerijnen (vanaf 2019 West
Betuwe) en telt ongeveer 1000 inwoners. De Hervormde Gemeente van Hellouw telt
ongeveer 95 belijdende leden, 260 doopleden en 65 geboorteleden.
De gemeente wordt gekenmerkt door een kleine meelevende kern en een brede
rand. De gemeente wordt steeds verder terug geworpen op de trouwe kern. De
jongeren in de gemeente worden dan ook in hoofdzaak hier gevonden.
De gemeente is de enige kerkelijke gemeente binnen Hellouw en wil een gemeente
zijn voor heel het dorp. Omdat de secularisatie ook aan onze gemeente niet
voorbijgaat, is de missionaire uitstraling van de gemeente van grote betekenis.
Deze uitstraling is een taak van heel de gemeente. De predikant zal een gemeente
daarin toerusten. Ook is de predikant zelf een belangrijk gezicht van de gemeente.
Met name in de kerkdiensten, voorbede, pastorale contacten, zoals bijv. bij huwelijk,
ziekte en rouw, bid- en dankdag van de school is zijn aanwezigheid van belang.

2.4 De taak van de gemeente.
Eredienst gaande houden
De erediensten, de samenkomsten van heel de gemeente, zijn de wekelijkse
hoogtepunten in het leven der gemeente. In de eredienst klinkt het Woord van God
tot ons allen. Door de prediking van het Evangelie wil God Zijn heil in Christus
schenken aan verloren mensen. En zó wil God Zijn gemeente in het geloof sterken,
vermanen, troosten en bemoedigen. Tijdens de eredienst wordt de openbare
voorbede gedaan en we zingen samen tot lof van onze God. De allereerste én
voornaamste taak van de gemeente is dus het houden van de diensten van het
Woord en van de sacramenten.
Prediking
Een heldere, Bijbelse prediking die aandacht heeft voor bijbelse geloofservaring is in
deze tijd van geestelijke achteruitgang en gebrekkige Bijbelkennis noodzakelijk!
Daarbij moet aandacht zijn voor ellende, verlossing en dankbaarheid zoals in de
Heidelberger Catechismus is uitgewerkt. Aan de ene kant scherp en ontdekkend,
aan de andere kant liefdevol en vertroostend. We dienen op een Bijbelse wijze Wet
en Evangelie in prediking en pastoraat te laten functioneren. Rechtvaardiging door
het geloof alleen in Christus, alsook de heiligmaking, zonder welke niemand de
Heere zal zien, zijn in hun onderlinge samenhang kenmerkend voor de gemeente
van Christus (Rom. 5: 1 en Hebr. 12: 14).
In leerdiensten zal de inhoud van de belijdenisgeschriften aan de orde worden
gesteld. Met name de Heidelberger Catechismus speelt in de leerdienst een
belangrijke rol.
Zó zorgt de gemeente, onder leiding van haar ambtsdragers voor een goed
functioneren van pastoraat, catechese, diaconaat, jeugdwerk, evangelisatiewerk
enz. Alleen zo wordt ook de roeping tot de zendingsopdracht in binnen- en
buitenland recht verstaan! Jesaja 8: 20 moet de ambtsdragers hierbij steeds voor
ogen staan! De ambtsdragers zijn ook in overeenstemming met Mattheüs 7: 15 en
7

Handelingen 20: 29 en 30 geroepen om, in navolging van Christus, in de gemeente
dienend en niet heersend, maar wél regerend op te treden!
Hoe treedt de gemeente dus in de uitoefening van haar taak op? In hoofdzaak door
middel van haar, uit hun midden verkozen ambtsdragers, die zich in bepaalde taken
zeker kunnen laten bijstaan door anderen, terwijl ze in alle bescheidenheid, maar
toch beslist in praktijk brengen wat Psalm 75: 2 en 6 (berijmd) zegt!

2.4.1 Doop
In de diensten, waarin de Heilige Doop of het Heilig Avondmaal bediend wordt en bij
bevestiging van ambtsdragers, predikanten en in huwelijksdiensten, worden de
hertaalde liturgische formulieren gebruikt.
De Heilige Doop wordt, zo veel als nodig is, bediend en vindt als regel in de
morgendienst plaats. Na overleg met de doopouders wordt de doopdienst
vastgesteld en brengt de predikant met de wijkouderling voorafgaande aan de
doopdienst een doopbezoek In dit doopgesprek dient dooponderricht gegeven te
worden en mag het pastorale karakter richting de beleving van de doop niet
ontbreken.

2.4.2 Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd. Op de zondag voorafgaande
aan de viering is er een voorbereidingsdienst, terwijl de avonddienst op de
avondmaalszondag in het teken staat van de nabetrachting en dankzegging op het
gevierde Heilig Avondmaal. Alleen belijdende leden van de gemeente hebben
toegang tot het Heilig Avondmaal, terwijl er ook gasten van buiten de gemeente, die
bekend zijn bij de kerkenraad, deel mogen nemen. In de week van voorbereiding
wordt er Censura Morum gehouden, zodat een ieder die bij zichzelf of bij een
broeder of zuster een verhindering bemerkt om aan te gaan de gelegenheid van een
pastoraal gesprek geboden kan worden.
Eveneens wordt in de week van voorbereiding op de viering van het Heilig
Avondmaal een bezinningsuur gehouden waarbij de gemeente wordt uitgenodigd. In
de regel is er een meditatief moment en er wordt dan ingegaan op vragen die in de
gemeente leven rond het te vieren avondmaal.
Toelatingsbeleid
Spreken over toelatingsbeleid rondom het avondmaal is een tere en kwetsbare zaak.
Voorop staat dat de nodiging van onze Heere tot zijn avondmaal heel ruim is voor
ieder mens die Jezus nodig heeft voor de verzoening van zijn of haar zonden.
Tegelijk is hiermee gezegd dat het avondmaal is voor wie zijn of haar vertrouwen op
de Heere Jezus heeft leren stellen in plaats van op zichzelf of iets anders.
Onze gemeente ziet in het doen van belijdenis van het geloof de openbare uiting van
dat vertrouwen en daarom worden aan het avondmaal alleen belijdende leden
toegelaten. Daarom worden aan het avondmaal geen kinderen toegelaten.
Viering van het avondmaal betekent ook dat er een hartelijk verdriet is over zonde en
een sterk verlangen om de Heere te dienen en te gehoorzamen. Wie willens en
wetens volhardt in een zondige levenswijze die niet overeenkomt met Gods wil zoals
geopenbaard in Zijn woord, kan daarom ook niet worden toegelaten omdat deze
tafel ook een dis van het koninkrijk van God is. Dit is in overeenstemming met het
klassieke avondmaalsformulier en met Gods woord. Zo wordt in 1 Korinthe 6: 10 en
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in 1 Timotheüs 1: 10 van een aantal zonden duidelijk gezegd dat wie in die zonden
leeft geen deel heeft aan het koninkrijk van God.1
Concreet betekent dit dat de kerkenraad geen mensen mag toelaten die bijvoorbeeld
op seksueel gebied volharden in zonden die God in zijn woord verbiedt
Maar veel liever dan deze mensen te weren, geeft de kerkenraad er de voorkeur aan
hen dit in een of meer pastorale gesprekken duidelijk te maken teneinde hen van
hun zondige leefwijze af te brengen zodat zij weer in de gemeenschap van het
avondmaal mogen delen.
Beleidsvoornemen
De kerkenraad streeft ernaar dat belijdende leden die niet in staat zijn om het
avondmaal in het kerkgebouw of een verzorgingshuis bij te wonen in de gelegenheid
te stellen dit avondmaal thuis te mogen vieren.

2.4.3 Huwelijk
Een aanstaand bruidspaar vraagt bij de predikant (en in vacaturetijd bij de scriba) of
hij het huwelijk wil bevestigen en inzegenen. Voorafgaande aan de huwelijksdienst
voert de predikant met het aanstaande bruidspaar een huwelijksgesprek.
Bevestiging en inzegening van een huwelijk vindt plaats eerst nadat het burgerlijke
huwelijk is gesloten. Een huwelijksdienst is een voluit ambtelijke dienst. Zo mogelijk
overhandigt de ouderling van dienst de gezins-Bijbel aan het bruidspaar. Hoewel de
huwelijksdienst een voluit ambtelijke dienst is, geven we als kerkenraad het
bruidspaar de mogelijkheid om binnen de dienst maximaal twee vrije liederen te
zingen. Wat de inhoud van de liederen betreft, is de kerkenraad verantwoordelijk.
Het opnemen van de dienst op video wordt door de kerkenraad toegestaan, mits het
niet de orde van de dienst verstoord, en conform de AVG wetgeving wordt
uitgevoerd.
Overeenkomstig het kerkordelijk bepaalde in art. 5.3.2, dient een huwelijksaanvraag
minstens zes weken van te voren te worden ingediend bij de kerkenraad. Met het
oog op eventuele beletselen dient de aanvraag ook door middel van de kerkbode te
worden bekend gemaakt.
De kerkenraad zal geen huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht inzegenen
of het kerkgebouw van onze gemeente hiervoor ter beschikking stellen. De
kerkenraad heeft altijd de bevoegdheid om een huwelijksinzegening te weigeren
wanneer hij daar gegronde redenen toe heeft.

2.4.4 Rouwdiensten
Rouwdiensten worden aangevraagd bij de predikant, of bij de aangestelde
vervanger(s). Deze diensten kunnen in overleg met het college van
kerkrentmeesters en na toestemming van de kerkenraad in het kerkgebouw
gehouden worden. Bij de rouwdiensten zal over het algemeen een lid van de
kerkenraad aanwezig zijn, die daarmee vertegenwoordigd is. De liturgie wordt in
overeenstemming met de predikant samengesteld.

1

1 Korinthe 6: 10: Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen
slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.
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2.4.4.1 Beleid rondom crematie
Op grond van 1 Korinthe 15 en het respect voor het lichaam als schepping van God
is de kerkenraad van mening dat begraven van onze doden de bijbelse weg is.
Daarom wordt aan crematies geen medewerking verleend, evenmin wordt het
kerkgebouw beschikbaar gesteld aan een rouwdienst die voorafgaat aan een
crematie. Wel zal aan familie van de overledene die wordt gecremeerd pastorale
zorg worden aangeboden.

2.4.5 Bevestiging ambtsdragers en lidmaten
De bevestiging of herbevestiging van een ouderling of diaken vindt als regel plaats in
de eerste maand van het nieuwe kalenderjaar. In deze dienst gaat de eigen
predikant voor of in vacaturetijd een gastpredikant. Bij een ambtsdrager die voor het
eerst wordt bevestigd, zal dit met handoplegging worden gedaan.
De bevestigingsdienst van een predikant vindt in de regel op zondag in de
morgendienst plaats, de intrede in de middag- of avonddienst.
De bevestiging van lidmaten wordt met handoplegging gedaan.
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3 De kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit één predikant, ten minste vijf ouderlingen waarvan er twee
de functie van kerkrentmeester bekleden en drie diakenen. Voorts is er ook de
mogelijkheid om als kerkrentmeester zitting te hebben in het college van
kerkrentmeesters i.p.v. als ouderling-kerkrentmeester.
De ambtsdragers worden gekozen uit de mannelijke belijdende leden van de
gemeente.
De verkiezing van de ambtsdragers is als volgt in de zesjaarlijkse stemming
vastgesteld. Bij een vacature of aan het eind van een ambtsperiode van vier jaar
stelt de kerkenraad de belijdende leden van de gemeente in de gelegenheid om voor
die betreffende plaats namen in te dienen, waarna door de kerkenraad, die het recht
heeft nog namen aan de lijst toe te voegen, een belijdend lid gekozen.. Hierna wordt
dit lid schriftelijk op de hoogte gebracht en krijgt minimaal 8 dagen bedenktijd voor
zijn beslissing.
Ieder jaar wordt door de kerkenraad een moderamen benoemd, bestaande uit de
preses, de assessor en de scriba. De kerkenraad vergadert in de regel eenmaal in
de zes weken, met uitzondering van de vakantieperiode. De kerkenraad is
vertegenwoordigd in de Classis Gelderland Zuid en Oost en in de werkgemeenschap
Kring Tuil.

3.1 Taak van de kerkenraad
De taak van de kerkenraad bestaat uit:
· De zorg voor de dienst van Woord en sacrament.
· De pastorale zorg en het opzicht over de leden van de gemeente.
· De zorg voor de catechese en het afnemen van geloofsbelijdenis.
· De zorg voor jeugdwerk, zending en evangelisatie en ouderen.
· Het voordragen van een kandidaat of predikant.

3.2 Beleidsvoornemens kerkenraad
De secularisatie gaat ook ons dorp Hellouw niet voorbij. Veel inwoners, waaronder
ook gedoopte- en belijdende leden van de Hervormde Gemeente tonen geen
betrokkenheid bij de zondagse erediensten. Dat baart ons zorgen. We zijn
voornemens om de kerk in ons dorp meer te profileren.

3.2.1 Inspanning tonen om te komen tot een volledige
kerkenraadsbezetting
Op dit moment is er een vacature binnen de kerkenraad voor het ambt van
ouderling. Dit vergt veel extra inspanning voor de beide wijkouderlingen en de
predikant om het pastoraat ten volle de aandacht te geven. We hebben ons in te
zetten om zo spoedig mogelijk deze vacature te vervullen.
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3.2.2 Zendings en Evangelisatie Commissie (ZEC)
De Hervormde Gemeente van Hellouw ontplooit o.a. zendings en
evangelisatieactiviteiten op de jaarmarkt. Tijdens de jaarmarkt wordt de kerk
opengesteld en een sing-in georganiseerd. Met dit werk wordt getracht de bezoekers
in aanraking te brengen met het Evangelie. De ZEC bestaat uit twee diakenen en
twee gemeenteleden. Het werk van zending en evangelisatie heeft veel raakvlakken.
De taak van de ZEC is:
· Het informeren, stimuleren en betrekken van de gemeente betreffende het
werk van de zending.
· Het organiseren van avonden die betrekking hebben op het zendingswerk.
· Het in voorkomende gevallen adviseren van de kerkenraad.
· Het verspreiden van GZB kalenders, dagboekjes etc.
Om de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk te vergroten, willen we
als zendingscommissie hier meer een gezicht aan geven. Op dit moment gebeurt dat
reeds doordat we deelgemeente zijn geworden in het project GZB deelgenoten, we
ondersteunen Kees en Claudia Geluk. We willen de betrokkenheid bij de zending
nog meer vergroten. Hierbij valt te denken aan het betrekken van de jeugd en/of
catechisanten, maar ook de ouderen van de gemeente.
Beleidsvoornemen
De kerkenraad streeft ernaar de ZEC uit te breiden met nieuwe leden en een
duidelijke taakomschrijving op te stellen, zodat ook deze commissie zichtbaar wordt
in het dorp.

3.2.3 Zoeken naar samenwerking met andere gemeente
Achtergrond is dat door samenwerking meer gedaan kan worden. Ook probeert
Hellouw de nadelen van de parttime predikantsplaats zo te verzachten.
·
·
·

Bijvoorbeeld samen met een andere gemeente een fulltimepredikant
Zoeken naar mogelijkheden voor gezamenlijk kerkwerk, waardoor er tijd
vrijgespeeld kan worden.
Of samen met meerdere gemeenten verschillende predikanten/kerkelijk
werkers

3.2.4 Bevorderen van liedcultuur van psalmen en geestelijke liederen.
Nu valt op dat jongeren weinig psalmen en weinig geestelijke liederen kennen. Dat is
jammer want kennis van psalmen en goede geestelijke liederen zijn een leven lang
van groot belang. Het ontbreekt aan een gezamenlijke liederen schat in de
gemeente. In dat verband is het goed om na te gaan welke rol de bundel Weerklank
voor onze gemeente zou kunnen spelen.

3.2.5 Pastorale zorg voor mensen met andere dan heteroseksuele
geaardheid
·

Formuleren van een pastorale houding wanneer we dergelijke mensen in
onze gemeente ontmoeten.
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3.2.6 Pastoraat
De gemeente is verdeeld in drie wijken. Elke wijk behoort tot één van de
ouderlingen. Deze ouderlingen, bijgestaan door de kerkrentmeesters en de diakenen
proberen minimaal één maal per drie jaar bij elke pastorale eenheid in de gemeente
op huisbezoek te gaan.
Het huisbezoek kan soms spontaan gebeuren, maar meestal maakt de wijkouderling
vooraf een afspraak met het gemeentelid of het gezin dat hij wil bezoeken. Tijdens
het huisbezoek komt de persoonlijke geloofsbeleving ter sprake, het Bijbelgebruik,
de kerkgang, de geloofsopvoeding, etc.
Ook is het mogelijk om huisbezoek aan te vragen. Wie behoefte heeft aan een goed
gesprek over het geloof, de kerk of over de vragen van het leven, kan hiervoor altijd
terecht bij de wijkouderling of predikant.
Tevens heeft de wijkouderling , samen met de predikant, de verantwoording over de
pastorale zorg binnen de wijken. Te denken valt aan extra bezoeken bij: ziekte,
overlijden, huwelijk, 25-40-50-60 jarige huwelijksjubilea, huwelijksproblemen, etc.
De wijkouderling heeft hierover altijd overleg met de predikant.
Leden die afhaken of elders kerkelijk gaan meeleven zo spoedig mogelijk bezoeken
om in een gesprek de oorzaken op het spoor te komen en (indien gewenst) te
bespreken.
Elke wijkouderling wordt bijgestaan door een wijkteam (bestaande uit
gemeenteleden). Dit wijkteam kan de taken van de wijkouderling enigszins verlichten
en kunnen de pastorale contacten tussen gemeenteleden onderling worden
uitgebreid.
Taken van de wijkteams:
- Bezorgen van Lichtsporen bij 65 plussers
- Bezoeken nieuw ingekomenen
- Geboorte
- Huwelijksjubilea
- Geslaagden Middelbaar Onderwijs
- Thuiskomst uit ziekenhuis
- Thuiskomst uit tijdelijk verblijf in een instelling
- Bij definitief vertrek naar verpleeg/zorgcentrum
De wijkouderling blijft altijd de eindverantwoordelijke en de wijkteamleden
rapporteren terug waar nodig naar de wijkouderling.
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4 De Predikant
4.1 Taken
De hoofdtaak van een predikant is het wijden van de gemeente in Gods woord. Deze
taak valt uiteen in 3 hoofdtaken:
· Het voorbereiden en leiden van erediensten
· Pastoraat in de vorm van bezoeken
De predikant bezoekt in de regel de zieken in de ziekenhuizen, zorg- en
revalidatiecentra of thuis. Ook bezoekt hij de jarigen van 75 jaar en ouder en
degenen die pastorale bijstand nodig hebben. Indien nodig wordt hij hierin
bijgestaan door de ouderlingen.
· Geloofsonderricht in catechese en kringwerk
Daarnaast is hij betrokken bij vergaderingen en ander werk. Ook bovenplaatselijk
zijn er verplichtingen, zoals het onderhouden van contacten, het verzorgen van
meditaties voor verzorgingshuizen en de kerkbode.

4.2 Aandachtspunten
Het is van de belang dat de predikant in de prediking een heldere uitleg verbindt aan
een praktische en bevindelijke toepassing. Daarbij moet ook oog zijn voor de
verstaanbaarheid voor kinderen en jongeren zonder de breedte van de gemeente uit
het oog te verliezen. De predikant bepaalt voor een deel het gezicht van de
gemeente naar het dorp toe en zoekt ernaar om predikant voor het dorp te zijn. De
bid- en dankdag met de school en de bijzondere diensten zijn goede mogelijkheden
om hen die van het evangelie vervreemd zijn weer te bereiken. Ook kan gedacht
worden aan pastoraat voor minder betrokken gemeenteleden.

4.3 Weer naar 60%?
Sinds 2014 heeft de gemeente geen fulltimepredikant meer, maar een
predikantsplaats van 60% Door ondersteuning vanuit de Gereformeerde Bond is tot
september 2019 een aanstelling van 70% mogelijk. Daarna lijkt teruggang naar 60 %
onvermijdelijk. Vanaf september 2019 zou dit betekenen dat de predikant minder tijd
heeft voor zijn taken. In de periode tot september 2019 zal moeten worden
nagegaan hoe dit vorm moet krijgen.

4.4 Onderzoek naar mogelijkheden
De kerkenraad onderzoekt daarom de volgende mogelijkheden
· Er wordt gezocht naar ruimere financiële middelen om een ruimere
aanstelling te kunnen bekostigen.
· Samenwerking met andere gemeenten zal worden onderzocht.
· In overleg met de predikant kan worden nagegaan welke taken hij minder
uitvoert.
· Daarbij wil de kerkenraad het pastoraat zo mogelijk ontzien, juist omdat hier
met name een knelpunt ligt. Maar elke keuze zal op een bepaalde manier pijn
doen.
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5 Vorming en toerusting/organen van bijstand
5.1 Zoeken naar verbinding met jongeren
Onze gemeente hecht eraan een band van vertrouwen op de bouwen met haar
jonge leden. Ten diepste gaat het daarbij om het bevorderen van de band met
Christus. In de afgelopen jaren blijkt wel dat het bouwen van zo’n vertrouwensband
niet vanzelf gaat. In de komende jaren willen we hieraan extra aandacht geven.
In verband hiermee denken we dan aan:
· Stimuleren van het werk van 3x H, ook voor 16+, dit in samenwerking met
andere gemeenten
· Het laten merken van betrokkenheid.
o Daarin ligt een rol voor de predikant om zich open op te stellen en
verstaanbaar te preken en te spreken.
o In de komende jaren wordt onderzocht in hoeverre mentoraat hierin
een rol kan spelen. Dat wil zeggen dat gemeenteleden een stukje zorg
en aandacht hebben voor enkele jongeren. Hierbij kan de HGJB met
haar ideeën over Daniels en Debora’s mogelijk een rol spelen.
o Jongerenpastoraat. Nu drijven jongeren af van de gemeente en
misschien ook van het geloof, zonder dat we weten wat er achter
steekt. Daarom wordt sinds 2018 geprobeerd om rond de 18e
verjaardag een gesprek met een jongere aan te gaan. Dat kan door
een ambtsdrager of door een bij jongeren betrokken gemeentelid.
Daarbij zal ook gevraagd worden hoe een jongere antwoord wil geven
op de doop.
· Verder kan gedacht worden aan het standaard betrekken van jongeren bij
taken in de gemeente
· Ook kan onderzocht worden of er op een of andere manier een kring kan
komen voor jongeren van 18+ die niet meer naar de reguliere catechese
gaan.

5.2 Zondagsschool
De oorspronkelijke bedoeling van de zondagsschool is om rand- en buitenkerkelijke
kinderen met het evangelie in aanraking te brengen. Momenteel komen de kinderen
uit kerkelijk meelevende gezinnen. In deze gezinnen vervult de zondagsschool een
belangrijke taak om gedoopte kinderen met verhalen en psalmen uit de Bijbel
bekend te maken. Het onderwijs aan de zondagsschool vindt plaats gedurende de
tijd dat de kinderen ook onderwijs aan de basisschool ontvangen.
Beleidsvoornemen
We willen onderzoeken of de huidige vormgeving van geloofsonderricht via de
zondagsschool nog steeds voldoet. Het blijkt erg lastig te zijn om hiervoor
vrijwilligers te vinden. Is een vormgeving als catechese door de week beter? Of zijn
er andere mogelijkheden?

5.3 Catechese
Catechese wordt gegeven aan een tweetal groepen, te weten 12-14 jaar en 15-18
jaar. De catechisaties worden verzorgd door de predikant. Elk jaar wordt de
mogelijkheid gegeven tot het volgen van belijdeniscatechese. Overeenkomstig de
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kerkordelijke bepalingen wordt deze catechisatie gegeven door de predikant, een
ouderling of een gemeentelid.

5.4 Open Jeugdwerk HeHeHa en polderbar
Vanuit de jeugdraad is samen met de Hervormde Gemeenten in Haaften en
Herwijnen het Open Jeugdwerk opgezet. Een zaterdag in de maand wordt er een
ontspannende activiteit georganiseerd voor de jeugd van 15 jaar en ouder. De
polderbar is een samenwerking tussen 4 kerkelijke gemeenten voor jongeren.

5.5 Clubs en verenigingen
Het doel van het jeugdwerk is om met de kinderen en de jongeren van de gemeente
met én rondom het Woord van God bezig te zijn, opdat de Bijbelse boodschap ook
weerklank zal vinden in hun hart. In het jeugdwerk is het van belang met
verantwoorde vormen van ontspanning de onderlinge band tussen christelijke
jongeren onderling te onderhouden. Iedere twee weken komen de jeugdclubs bijeen,
te weten kinderen uit groep 5/6 en 7/8 van de basisschool en tieners van 12 t/m 15
jaar. Voor de jeugd van 14 jaar en ouder is er op een aantal zondagavonden een
bijeenkomst bij een van onze gemeenteleden.

5.6 Vakantiebijbelweek
In de zomervakantie wordt de vakantiebijbelweek gehouden voor kinderen uit de
groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Voor de jongeren van 12 jaar en ouder wordt
aansluitend op de vakantiebijbelweek een tieneravond gehouden.

5.7 Kringwerk
Tijdens het winterseizoen komen minimaal eenmaal per maand de Bijbelkring, de
gesprekskring, kring Obed en de contactmiddag bijeen. De Bijbelkring en
contactmiddag onder leiding van de predikant. Kring Obed en gesprekskring worden
in overleg met kerkenraad en predikant door een kerkenraads- of gemeentelid
geleid.

5.8 Commissie contactmiddag
Deze bestaat uit de predikant en twee gemeenteleden. Hun taak is het organiseren
van de contactmiddagen. In de regel komen de deelnemers acht maal per jaar bij
elkaar. Naast een meditatie door de predikant worden inleidingen gehouden of
klankbeelden vertoond over Bijbelse, algemene of actuele onderwerpen. De
contactmiddag rond kerst en Pasen wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd.
Met kerst wordt gedaan in samenwerking met de lokale afdeling van de Passage.

5.9 Commissie zangdiensten
Deze commissie bestaat uit een kerkenraadslid en twee gemeenteleden die rond
kerst of Pasen een zangavond organiseren in de kerk door óf een koor van buiten de
gemeente uit te nodigen óf zelf als gemeente de zangdienst te verzorgen.
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6 De Diaconie
6.1 Wat is diaconaat
Diaconale barmhartigheid heeft als bron christelijke liefde en christelijke
barmhartigheid. Diaconaat betekent te zijn wat de Heere Jezus zegt in Lukas 22:
27b: ‘Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient.'.
Diaconaat zal ook nooit ophouden. In Deuteronomium 15: 11 lezen we: Want armen
zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u: U moet uw hand wijd
opendoen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land.'

6.2 Diaconaat, door wie
Diaconaat is niet alleen een taak voor diakenen, maar van ieder gemeentelid
persoonlijk. De Heidelbergse Catechismus zegt in vraag en antwoord 55 over de
gemeenschap der heiligen 'dat elk zich moet schuldig weten, zijn gaven ten nutte en
ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden'.
Ook ordinantie 8-3 van de kerkorde, die handelt over het diaconaat spreekt hiervan
n.l.: 'De gemeente geroepen tot de dienst der barmhartigheid, beantwoordt met
behulp en onder leiding van de diakenen aan deze roeping in het diaconaat.' Hieruit
volgt, dat de diakenen hebben leiding te geven aan de dienst der barmhartigheid,
maar ook dat ieder gemeentelid hierin een taak heeft.

6.3 Beleid diaconie
De diaconie streeft in de uitvoering van het diaconale beleid naar hulpverlening op
zoveel mogelijk terreinen, maar doet dit met inachtneming van binding aan de
christelijke (hervormd-gereformeerde) identiteit. De diaconie streeft naar inzameling
van gelden voor diaconale doeleinden. Om de gemeenteleden meer bewust te
maken van de nood die er in de wereld is, gaan we in toenemende mate werken met
doelcollecten. Het beoogde doel wordt vooraf aan de gemeente bekend gemaakt,
waardoor ieder in de gelegenheid is vooraf zijn gaven met zorg af te zonderen. We
vertrouwen op de milddadigheid van de gemeenteleden en de werking van de
Heilige Geest, dat God harten neigt om met gulle hand te geven uit wat wij uit Gods
milde hand hebben ontvangen.

6.4 Beheer diaconie
De diaconie is geroepen om niet over de gelden te heersen, maar om er
daadwerkelijk de ander mee te dienen. De nood is groot en de aanvragen zijn vele.
Alle per jaar binnenkomende diaconale gelden dienen door de diaconie primair
besteed te worden aan diaconale instellingen en doeleinden. Dit gebeurt onder het
beding dat de bestedingen ook daadwerkelijk nodig zijn, zoals het klassieke
bevestigingsformulier voor diakenen aangeeft.
Beleidsvoornemen
Het diaconaal vermogen verder af te bouwen, omdat hier nog nooit gebruik van is
gemaakt, tot € 10.000 a € 15.000 en als dit bedrag niet voldoende is, moeten wij als
gemeente onze verantwoording nemen.
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6.5 Jaarrekening/Begroting/Collecterooster
De diaconie streeft naar het voeren van een eenvoudige maar inzichtelijke
boekhouding, waarbij de jaarrekening en begroting wordt opgemaakt conform
landelijke/provinciale richtlijnen, door of onder toezicht van de administrerende
diaken. Externe controle van de jaarrekening vindt plaats door een onafhankelijke
deskundige. De gemeenteleden worden éénmaal per jaar geïnformeerd over de
stand van zaken voor wat betreft het financiële verloop van de diaconie. Over het
algemeen gebeurt dit in de eerste helft van het jaar. Tevens ligt de jaarrekening
gedurende vijf dagen ter inzage bij de administrerende diaken.
De diaconie maakt onderscheid tussen eigen diaconiecollecten (levend geld) en
diaconale doorzendcollecten. Dit is ook zichtbaar op het collecterooster.
Uit de diaconiecollecten worden giften en bijdragen gedaan voor:
· diaconaal werk plaatselijk
· diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk
· diaconaal werk wereldwijd.
Het collecterooster wordt jaarlijks in overleg met het college van kerkrentmeesters
opgesteld, waarna de kerkenraad het rooster vaststelt.
Beleidsvoornemen
Bij het opstellen van het collecterooster streeft de diaconie naar het gelijk houden en
indien mogelijk uitbreiding van het aantal collecten.

6.6 Eigen gemeente
Waar nodig wordt hulp verleend aan eigen gemeenteleden of dorpsgenoten. Waar
nodig of wenselijk in overleg met betrokkenen streven naar begeleiding door
instellingen of organisaties van eigen identiteit. Er wordt nagegaan of er
overheidsregelingen van toepassing zijn en zo ja, eerst hiervan gebruik maken,
voordat ondersteuning uit eigen diaconale middelen wordt verleend.
In de kerkelijke gemeente schenken we aandacht aan:
· ouderen
· jongeren
· gehandicapten
· vluchtelingen
· hulpbehoevenden
Bestaande activiteiten zijn hiervoor:
· verzorgen kerstattenties bij gemeenteleden die elders verblijven
· betrokkenheid bij het jeugdwerk
· huisbezoeken
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6.7 Regionaal/landelijk
De diaconie ondersteunt een aantal landelijke stichtingen, een steeds terugkerend
collectedoel is het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Verder komt dit tot
uitdrukking in contacten met interkerkelijke vrijwilligersorganisaties voor gezins- en
ouderenzorg in de regio. Ook is de diaconie vertegenwoordigd in de regionale
zendingscommissie, en nemen ze deel aan informatiebijeenkomsten die tot doel
hebben om diakenen toe te rusten in hun ambt.

6.8 Wereldwijd
De
diaconie
i.c.
de
kerkenraad
heeft
als
uitgangspunt
dat
ondersteuningen/giften/bijdragen worden gedaan aan gevestigde landelijke
instellingen, die hun werkterrein over de gehele wereld hebben (bv.G.Z.B., Dorcas,
Open Doors, ZOA). De ondersteunde organisaties zetten zich in voor hulpverlening
en/of evangelieverspreiding. In principe worden geen gelden beschikbaar gesteld
aan particuliere stichtingen voor hulpverlening e.d.. Er worden soms particuliere
stichtingen gesteund maar die behoren tot de uitzonderingen. Ook vindt er jaarlijks
een kerstgroet-actie voor Friedenstimme plaats en een voedselactie voor Dorcas.
Indien er een wereldwijde ramp plaatsvindt, wordt een extra doorzendcollecte ten
behoeve van de hulpverlening overwogen.
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7 Het college van kerkrentmeesters
7.1 Administratie
7.1.1 Inleiding
Naar de bepalingen van de kerkorde is het college van kerkrentmeesters belast met
de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente. De daaraan
verbonden werkzaamheden moeten worden verricht in overeenstemming met de
bepalingen van de kerkorde en de ordinanties. De samenstelling en de werkwijze
van het college van kerkrentmeesters is nader omschreven in de Plaatselijke
Regeling. De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden heeft betrekking op de
financiën, het financiële beheer. Juist ook bij de financiële verantwoordelijkheid gaat
het om geestelijke beheer. Het financiële beheer van de gemeente is niets minder
dan de voortgang van de eredienst en de eredienst is dienst aan de Koning der
Kerk. De taken van het college van kerkrentmeesters die hierna worden opgesomd
dienen in dit licht bezien te worden.

7.1.2 Taken
Bij het college van kerkrentmeesters berust de taak tot het voorzien in de stoffelijke
behoefte van de gemeente in algemene zin; waar nodig wordt overleg gevoerd met
de kerkenraad of de diaconie.
Deze taak is als volgt nader onder te verdelen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Het voorbereiden en opstellen van de begroting en jaarrekening.
Het zorgdragen voor de geldwerving
Het regelen van de wijze van gebruik van het kerkgebouw en de pastorie
Het bepalen en uitvoeren van het personeelsbeleid
Het beheer van de goederen, waaronder gelden en gebouwen.
Het bijhouden van de registers der gemeenteleden en van doop, lidmaten- en
trouwboeken
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7.1.2.1 Het voorbereiden en opstellen van de begroting en jaarrekening
De begroting
Jaarlijks wordt door het college van kerkrentmeesters een begroting aan de
kerkenraad voorgelegd. Na vaststelling wordt deze doorgezonden naar het RCBB
(Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken). Dit dient uiterlijk te
gebeuren in de maand december voorafgaand aan het jaar waarover de begroting is
opgesteld.
De jaarrekening
Aan het eind van ieder boekjaar (parallel aan kalenderjaar) wordt door het college
van kerkrentmeesters de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt door een
kascommissie op juistheid en volledigheid gecontroleerd. Na controle en bespreking
in het college wordt de jaarrekening ter vaststelling aan de kerkenraad aangeboden
en doorgezonden naar het RCBB. Dit dient te gebeuren uiterlijk 15 juni van het jaar
dat daarop volgt.
7.1.2.2 Het zorgdragen voor de geldwerving
Bronnen van geldwerving, zoals aangegeven in begroting en jaarrekening, zijn als
volgt onderverdeeld (percentages op basis van de jaarrekening 2017):
·
·
·
·
·
·
·
·

Collecten
Kerkbalans
Verkoopdagen
Oudpapier
Giften
Solidariteitskas
Verjaardagsfonds
Overige

41 %
29 %
18 %
6%
3%
1%
1%
2%

Collecten
Ieder jaar wordt, in overleg met de diaconie, een collecterooster opgesteld. Binnen
dat rooster wordt ten behoeve van het college van kerkrentmeesters de gewone
evenals de extra collecten voor het college van kerkrentmeesters aangegeven. Door
de gemeenteleden kan gebruik worden gemaakt van collectebonnen.
Kerkbalans
Sinds 2017 is de actie “vrijwillige bijdrage” vervangen door de actie Kerkbalans.
Deze actie is landelijk opgezet door de PKN. Aan het begin van een kalenderjaar
krijgen al onze leden van 18 jaar en ouder een persoonlijke envelop overhandigd. In
deze envelop zit een kleurrijke folder die uitleg geeft over de financiële toestand van
onze gemeente en de noodzaak van deze actie. Ook in deze envelop vind u een
antwoordstrook en een antwoord envelop. Op deze strook geeft u vertrouwelijk aan
het college van Kerkrentmeesters te kennen wat u in dat jaar financieel kunt
bijdragen aan uw kerk. De dichte antwoord envelop wordt weer bij u opgehaald en
door de collectant overhandigd aan het college van kerkrentmeesters. Uw antwoord
op deze actie wordt vertrouwelijk door het college van Kerkrentmeesters verwerkt en
blijft verborgen binnen het college. De coördinatie hiervan vindt plaats door het
college van kerkrentmeesters.
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Verkoopdagen
Elk jaar wordt er door een verkoop comité aan in het voorjaar een planten verkoop
georganiseerd. Met deze actie worden er door het comité diverse planten ingekocht
en huis aan huis te koop aangeboden. Tevens wordt er in het najaar een
verkoopdag georganiseerd in Dorpshuis De Biskamp. Hier staan dan diverse
kraampjes opgesteld die heel divers koopwaar aanbied wat voor jong en oud
aantrekkelijk is. Tevens worden er diverse spellen georganiseerd waarbij prijzen zijn
te winnen. U ziet in bovenstaande procentuele uiteenzetting hoe nodig ook deze
verkoopdagen zijn in onze gemeente.
Oudpapier
Elke derde woensdag van de maand wordt door vrijwilligers oud papier opgehaald.
De opbrengst is ten gunste van het plaatselijke kerkenwerk. Aan het begin van een
kalenderjaar wordt er door het college een rooster opgesteld van vrijwilligers die
hieraan willen meehelpen. Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u ook meehelpen aan
deze actie. U wordt dan afhankelijk van het aantal vrijwilligers ongeveer 1 keer per
jaar ingeroosterd om de containers die aan de weg worden gezet te legen in de
vrachtwagen van de afvalverwerker.
Giften
Tijdens bezoekwerk worden er door diverse mensen giften ontvangen. Deze giften
worden overgedragen aan het college van kerkrentmeesters tbv het kerkenwerk.
Deze giften worden na ontvangst verantwoord in de kerkbode.
Solidariteitskas
Het solidariteitsfonds is het fonds van de Protestantse Kerk, waaruit bijzondere
vormen van pastoraat worden bekostigd, zoals theologische opleidingen, jeugd- en
evangelisatiewerk en bijdragen voor pastorale arbeid. De bijdrage per lidmaat
bedraagt € 10,00 die jaarlijks van de lidmaten wordt gevraagd. Het college van
kerkrentmeesters moet voor ieder lidmaat een vast bedrag van € 5,= afdragen aan
het solidariteitsfonds. De resterende € 5,= komt ten goede aan de eigen gemeente.
Verjaardagsfonds
Er is binnen onze gemeente ook een verjaardagsfonds actief. Verschillende
vrijwilligers gaan bij gemeenteleden langs die 17 jaar of ouder zijn geworden. U
wordt dan om een gift gevraagd voor de instandhouding van het plaatselijke
kerkenwerk. U kunt uw gift doen in de collectebus die de vrijwilliger bij zich heeft. 3
maandelijks worden hiervan de opbrengsten geteld en verantwoord in de kerkbode.
Overige bronnen van inkomsten
Hieronder vallen:
· Collectebussen bij kerktelefoonluisteraars
· opbrengst waaljutters actie
· terugvorderen betaalde energiebelasting
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7.1.2.3 Het regelen van de wijze van gebruik van het kerkgebouw
Gebruik van de kerkgebouwen
Voor gebruik ten behoeve van de erediensten heeft de gemeente de beschikking
over een vrij nieuw kerkgebouw uit 1983 aan de Korfgraaf 7d te Hellouw.
Het beheer en de onderhoudsverplichting berusten ook bij de Hervormde Gemeente
van Hellouw.
Andere kerkelijke gebouwen
De gemeente beschikt over een pastorie aan de Korfgraaf 7c. De pastorie verkeert
in een vrij goede staat en dateert ook uit 1983.
Crèche
Tijdens de morgendienst en bij bijzondere diensten is er gelegenheid tot kinderoppas
voor kinderen tot zes jaar. De crèche wordt gehouden in dorpshuis De Biskamp.
7.1.2.4 Het bepalen en uitvoeren van het personeelsbeleid
De gemeente heeft vele vrijwilligers in onbetaalde dienst, waaronder vier organisten,
een koster, tuinlieden en schoonmaaksters.
Voor de predikant is er een ligger, waarin de overeengekomen financiële rechten en
plichten zijn opgenomen. De jaarlijkse indexering in zowel traktementen als
pensioenen wordt overgenomen uit de informatie van de Raad van de
predikantstraktementen/pensioenen.
Jaarlijks vindt er overleg plaats met kosters en organisten over de werkwijze en
eventuele extra aandachtspunten.
7.1.2.5 Het beheer van de goederen, waaronder gelden en gebouwen
Het beheer van gelden en gebouwen is er op gericht om voor de nabije toekomst de
nu bestaande 60% predikantsplaats in stand te houden, of uit te breiden. Ook zal
klein onderhoud van gebouwen de aandacht behouden. Voor de reserve groot
onderhoud wordt een meerjarenbegroting bijgehouden.
7.1.2.6 Het bijhouden van de ledenadministratie en van de doop-, lidmaten- en
trouwboeken
De ledenadministratie wordt bijgehouden via het LRP systeem. De predikant en
ouderlingen hebben hier toegang toe.
In algemene zin staat de kerkenraad afwijzend tegenover perforatieverzoeken. Ze is
van mening dat iemand lid moet zijn van de kerkelijke gemeente in eigen
woonplaats. Wel wordt elk perforatieverzoek serieus in behandeling genomen.
De doop-, lidmaten- en trouwboeken worden in tweevoud bijgehouden.

7.1.3 Kerkmuziek
7.1.3.1 Orgel
In 1998 is er een gerenoveerd pijporgel in de kerk geplaatst. Hiervoor was een
orgelfonds opgericht. Inmiddels zijn de kosten voor dit orgel afgelost.
Na toestemming van de organisten is het voor gemeenteleden, die orgelles
ontvangen, mogelijk om op doordeweekse dagen het orgel voor zelfstudie te
bespelen.
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7.1.3.2 Organisten
Aan de gemeentezang wordt leiding gegeven door organisten. In dienst van het
college van kerkrentmeesters zijn vier organisten, die bij toerbeurt in de erediensten
het orgel bespelen.

7.2 Beheer en financiën
7.2.1 Inleiding
Beheer wil zeggen het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. We
erkennen onze God als Schepper van alle dingen. Alles wat we zijn en alles wat we
hebben ontvangen we van Hem. De middelen die nodig zijn voor de instandhouding
van de eredienst en van alle andere in dit plan genoemde zaken, mogen dan ook
voluit worden aangemerkt als een geestelijke aangelegenheid. Het college van
kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke
zaken van de gemeente – indien niet van diaconale aard – en verricht de daaraan
verbonden werkzaamheden in overeenstemming met een daartoe opgestelde
Plaatselijke Regeling. Deze Plaatselijke Regeling is vastgesteld door de kerkenraad
en goedgekeurd door de toen nog provinciale Kerkvoogdijcommissie te Utrecht. De
aard en mate van het beheer en de daarmee verbonden financiële consequenties
vloeien voort uit het door de kerkenraad bepaalde beleid, zoals beschreven in dit
beleidsplan.

7.2.2 Beheer personeel
Op grond van het huidige beleid en de voorgenomen doelstellingen en plannen, kan
het beheer van personeel worden onderverdeeld in de navolgende punten:
7.2.2.1 Werkers / vrijwilligers t.b.v. eredienst, pastoraat, vorming en toerusting
Predikant
Onze gemeente heeft één 60% predikantsplaats. Aanstelling en salariëring
geschieden volgens een door de Raad voor Predikantstraktementen en Pensioenen
voorgeschreven regeling.
Organisten
Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de rouw- en huwelijksdiensten
heeft onze gemeente een aantal organisten. Onze organisten bespelen het kerkorgel
tijdens de erediensten volgens een rooster wat wordt opgesteld door het college van
kerkrentmeesters. Voor het bespelen van het orgel tijdens de erediensten wordt
geen vergoeding uitgekeerd. Eventuele wensen en opmerkingen van de organisten
worden met de kerkrentmeesters besproken.
Kosters
Alle kosterswerkzaamheden, zoals beschreven in een daartoe door het college van
kerkrentmeesters gemaakte taakomschrijving, worden verricht door de koster. Deze
heeft geen dienstbetrekking en werkt dus vrijwillig. De koster werkt in nauw overleg
samen met het college van kerkrentmeesters om alle kosters taken te kunnen blijven
uitvoeren.
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7.2.2.2 Werkers / vrijwilligers t.b.v. de kerkelijke gebouwen.
Kerkschoonmaak
Er is een groot aantal vrijwilligers die bij toerbeurt de kerk schoonmaken. Jaarlijks
wordt hiervoor een lijst opgesteld welke werkzaamheden moeten worden verricht en
welke vrijwilligers de beurt hebben.
Tuinonderhoud
Het onderhoud van de tuin rondom de pastorie en de kerk gebeurt door een klein
aantal vrijwilligers. Voor deze werkzaamheden wordt geen rooster gemaakt, de
tuinmannen handelen naar eigen inzicht. Bij groot onderhoud wordt de hulp van de
kerkrentmeesters ingeschakeld.
Ook voor deze taken wordt geen vergoeding uitgekeerd voor de werkzaamheden.
Wel kunnen gemaakte onkosten als schoonmaakmiddelen worden gedeclareerd bij
het college van kerkrentmeesters.
7.2.2.3 Werkers / vrijwilligers t.b.v. de administratie en het archief
Administratie
Zowel de financiële administratie als de ledenadministratie van de gemeente wordt
verzorgd door het college van kerkrentmeesters. Naast de maandelijkse salaris- en
vergoedingen, administratie en betalingen, zorgt deze voor alle boekingen in
dagboeken en grootboeken, evenals voor tussentijdse kwartaalrapporteringen m.b.t.
inkomsten en uitgaven. Ook draagt zij zorg voor alle vereiste rapporteringen naar het
RCBB m.b.t. zaken als jaarrekening, begroting etc. Op basis van de gevoerde
ledenadministratie verricht het college van kerkrentmeesters de volledige
voorbereiding en organisatie van de inzameling van de jaarlijkse kerkelijke bijdragen.
Archivaris
Alle officiële documenten als doopregisters, lidmatenboeken, akten en notulen,
evenals andere bescheiden en publicaties, foto’s etc. m.b.t. de gemeente worden
gerubriceerd / geadministreerd door de scriba van de kerkenraad en worden
opgeslagen door de archivaris.

7.2.3 Beheer van kerkelijke gebouwen
De kerkelijke gebouwen betreffen alleen het kerkgebouw inclusief bijbehorende
ruimtes. Afgezien van het schoonhouden kan het beheer van het kerkgebouw
worden onderverdeeld in twee zaken: het gebruik en het onderhoud.
Gebruik kerkgebouw
Het kerkgebouw is primair bedoeld voor de samenkomst van de gemeente tijdens de
erediensten. Verzoeken voor andere samenkomsten worden afzonderlijk besproken
en al dan niet goedgekeurd door het college van kerkrentmeesters.
Onderhoud kerkgebouw
Het onderhoud van het kerkgebouw kan worden opgesplitst in klein en groot
onderhoud. Klein onderhoud betreft zaken die niet nauwkeurig te voorzien en in te
schatten zijn, maar waarvan er zich elk jaar een aantal voordoen. Beoordeling van
het al dan niet en zo ja door wie te verrichten klein onderhoud geschiedt in de
vergadering van het college van kerkrentmeesters. De financiële gevolgen hiervan
zijn beperkt en dienen dan ook op basis van ervaringscijfers jaarlijks in één bedrag
te worden begroot. Groot onderhoud is van structurele aard en dient te geschieden
volgens een daartoe door het college van kerkrentmeesters op te stellen groot
onderhoudsplan kerkelijke gebouwen, dat een periode van minimaal 5 jaar dient te
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bestrijken. Jaarlijks dient aan dit groot onderhoudsplan één jaar te worden
toegevoegd, waarbij op basis van gedurende het verstreken jaar verworven nieuwe
feiten / inzichten eventuele aanpassingen in het plan doorgevoerd worden. Het
opzetten en onderhouden van een groot onderhoudsplan voor kerk is één van de
beleidsvoornemens van het college van kerkrentmeesters.
Beheer van andere gebouwen en goederen
Beheer van andere gebouwen bestaat voornamelijk uit het onderhoud van de
pastorie en het parkeerterrein. M.b.t. het klein onderhoud van de woning kan worden
verwezen naar het hiervoor gestelde bij beheer kerkelijke gebouwen. Het groot
onderhoud van de woning gebeurt volgens een daartoe door het college van
kerkrentmeesters op te stellen groot onderhoudsplan pastorie. Het opzetten en
onderhouden van een groot onderhoudsplan voor de pastorie is één van de
beleidsvoornemens van het college van kerkrentmeesters.

7.2.4 Financiën
In de paragraaf financiën gaat het om twee onderwerpen. Allereerst gaat het over de
kosten / bestedingen die het gevolg zijn van de hiervoor genoemde zaken van
beheer. In de tweede plaats gaat het vervolgens om de wijze waarop deze jaarlijks
te verwachten kosten / bestedingen kunnen worden betaald. Met andere woorden:
Hoe kunnen de jaarlijks benodigde middelen worden verworven om een sluitende
(dus financieel gezonde) begroting te verkrijgen.
Conform de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk wordt er voor aanvang
van ieder jaar een begroting opgesteld, waarin goedkeuring wordt gevraagd voor de
financiële consequenties van het te voeren beleid, terwijl gedurende ieder eerste
kwartaal de jaarrekening van het afgelopen jaar wordt opgemaakt in vergelijking met
de dat jaar betreffende begroting. Na beoordeling door de kascontrolecommissie,
bestaande uit twee deskundige gemeenteleden, en na vaststelling door de
kerkenraad ligt de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage bij de
administrateur.

7.2.5 Kosten / bestedingen
Met uitzondering van enkele “overige kosten”, vloeien vrijwel alle jaarlijks te
verwachten kosten voort uit de in paragraaf 7.2 behandelde zaken van beheer. Op
grond van de gemaakte overeenkomsten en met inachtneming van de jaarlijkse
(eventuele) aanpassingen daarin, kunnen de kosten van de werkers en vrijwilligers
vrij nauwkeurig worden begroot. Hetzelfde geldt voor de gebouwelijke zaken, waarbij
de ervaringscijfers m.b.t. klein onderhoud, evenals de grootonderhoudsplannen en
eventueel daarin gedane aanpassingen de basis zijn voor de jaarlijkse begroting. In
aanvulling op deze twee voornaamste kostensoorten dienen dan nog enkele overige
kosten te worden begroot. Deze zijn echter relatief gering en voor een groot deel van
te voren al bepaald (zoals bijv. de aan hogere kerkelijke organen te betalen
afdrachten.) Andere ”overige kosten” zijn o.m. belastingen, verzekeringen en
rentelasten.

7.2.6 Inkomsten / werving
Met betrekking tot de inkomsten is het college van kerkrentmeesters geheel
aangewezen op bijdragen en giften uit de gemeente. Een derde hiervan is afkomstig
van de jaarlijkse actie kerkbalans, waarvoor alle gemeenteleden van 18 jaar en
ouder gedurende het eerste kwartaal persoonlijk worden benaderd. Hierbij wordt
tweejaarlijks de gemeentegids overhandigd. De overige bijdragen van de
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8 Bijlage: Conventant van Classis Albasserdam
8.1 Opmerkingen vooraf
De Hervormde Gemeente te Hellouw heeft zich aangesloten bij het Convenant van
de classis Alblasserdam. Hieronder is de gehele tekst opgenomen. Daarbij moet
opgemerkt worden dat dit Convenant opgemaakt is vóór de totstandkoming van de
Protestantse Kerk in Nederland, daarom leze men voor Nederlandse Hervormde
Kerk: Protestantse Kerk in Nederland. Ook gaat het hier om de classis Alblasserdam
zoals die bestond tot 2018. Daarna is deze classis opgegaan in de classis Zuid
Holland in het kader van Kerk 2025.

8.2 Preambule
Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der Kerk zijn,
onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het
lichaam der kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen
ons Christus, onze enige Meester, geordineerd heeft.
En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden, en alle wetten, die men zou willen
invoeren, om God te dienen, en door deze de consciëntiën te binden en te dwingen,
in wat manier het zou mogen zijn.
Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te
voeden en te bewaren, en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods;
waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar den
Woorde Gods, met hetgeen daaraan hangt.
(De Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 32)
De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijke leven.
De gemeente weet zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk
en de drie formulieren van enigheid.
Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt.
1. Classicale vergadering van Alblasserdam. Preambule bij het Convenant op basis van beleidsplan. Het Convenant op basis
van beleidsplan is vastgesteld door de classicale vergadering van Alblasserdam in de Nederlandse Hervormde Kerk,
13 maart 2003

8.3 Convenant
De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen haar
ressort. Bovengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een convenant
waarin gemeenten, die in de klassiek-gereformeerde zin hervormd zijn, zich kunnen
verenigen. Aan het convenant ligt in iedere afzonderlijke gemeente een beleidsplan
ten grondslag. In dit beleidsplan spreekt de kerkenraad namens de gemeente uit, dat
zij zich gebonden weet aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God,
aan de oecumenische symbolen van de Kerk en aan de gereformeerde
belijdenisgeschriften van de Kerk, conform artikel X van de hervormde kerkorde.
Hiermee geven de gemeenten aan dat de binding aan de Heilige Schrift en de
gereformeerde belijdenisgeschriften voor hen de enige deugdelijke basis is voor hun
kerk-zijn. Met Gods hulp zullen zij weerspreken en weren alles wat in strijd is met dit
belijden. Als gemeenten, ontstaan uit de gereformeerde reformatie aanvaarden zij
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niet zondermeer de Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther en
aanvaarden zij niet de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.

8.4 Het bewaren van de eenheid
De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente
de eenheid te bewaren. Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers
voor het aangezicht van God niet te verantwoorden (Efeze 4:1 - 6). Wanneer zij zich
als gemeenten zomaar laten meevoeren in de SOW-kerk, zal dit – ons inziens –
onvermijdelijk leiden tot breuken en scheuren in en tussen gemeenten. Daarom
zoeken zij als gemeenten ook elkaar vast te houden op basis van Schrift en
belijdenis. Het convenant is daarom een verband waardoor gemeenten elkaar in de
kerkelijke verwarring vasthouden. Het convenant wil geen kerkpolitieke factor zijn,
maar wil een bundeling van gemeenten zijn die door de synode in de onmogelijke
positie van “wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee” terecht zijn gekomen.
Wanneer de Kerk onverhoopt besluit tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het
convenant gesloten hebben, zelf geen actie ondernemen om los te raken van het
kerkverband. Deze keuze zou immers onherroepelijk leiden tot scheuringen binnen
gemeenten. Aan de andere kant laten zij de synode weten dat de SOW-kerk niet kan
rekenen op hun instemming met het geheel van de nieuwe kerkorde, zoals die op dit
moment voorligt.2

2

Onze hervormde gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Dat houdt onder
meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in
de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God,
gezaghebbend voor leer en leven. In de beide sacramenten, t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de
heilige doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God. De
gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van
de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de belijdenis van Athanasius. De gemeente
staat in de traditie van de Reformatie en wil trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden
aan de drie gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke
vergaderingen van de kerk of de overheid.
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan
waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.
1.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de zuivere
prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle
dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen.
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder meer de
Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de
Barmer Thesen.
2.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze
kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het
Rijk Gods gedoopt te wezen.
3.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen
heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij
vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te
onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige
sacramenten misbruiken of verachten.
4.
Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als diakenen –
door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en
vervuld met de Heilige Geest.
5.
Als kerkenraad en gemeente erkennen wij dat alleen het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en
heilig gehouden moet worden. Andere levensverbintenissen zijn niet Bijbels en daarom censurabel.
6.
De kerkenraad en de gemeente spreekt uit dat alleen zodanige voorgangers in de gemeente zullen arbeiden die
staan op de hierboven vermelde grondslag.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk een belijdende kerk is die leeft overeenkomstig het Woord van God zodat aan haar
geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan.
Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft ons Nederlandse volk te dienen met
het heilig Evangelie der genade Gods.
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8.4.1 Wat betekent dit in de praktijk?
De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de
huidige basis van Schrift en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel de kerk
waarachtig belijdende kerk zal zijn, levend overeenkomstig het Woord van God.
Omdat wij met dit voorstel de kerkelijke weg, de weg van de ambtelijke
vergaderingen bewandelen, ligt de coördinatie van het convenant o.i. op de weg van
de classes.

8.4.2 De rol van de classis
Vanuit haar verantwoordelijkheid leiding te geven aan de gemeenten binnen haar
ressort ziet de classis het als haar taak dit convenant te coördineren. 3
Namens het breed moderamen der classis Alblasserdam
W. van. Weelden
(Preses)

A.F. Kaars,
(Scriba)
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Wij kunnen ons voorstellen dat ook andere gemeenten, buiten het ressort van de classis Alblasserdam, dit convenant zouden
willen ondertekenen. Daarom wil dit convenant geen initiatief zijn van gemeenten uit de classis Alblasserdam alleen, maar
openstaan voor alle gemeenten die zich hierin willen verbinden.
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