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I. Woord vooraf 
 

Als kerkenraad van de Hervormde gemeente Oudewater - Hekendorp 
weten we ons, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk 
trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus 
Christus ons geroepen heeft. 
Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwige Koning is, Die zonder 
onderdanen niet zijn kan' (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn 
Kerk bewaart. 
Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen 
aan onze Heere en Heiland Jezus Christus. 
Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de 
sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te 
oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te 
houden aan het betrouwbare Woord van God en alle dingen te 
verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige 
Hoofd. 

 
Als wij zo als gemeente onze plaats 
innemen binnen het geheel van de 
Protestantse Kerk in Nederland, 
verklaren wij ons gebonden te weten 
aan de gereformeerde belijdenis. 
Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden 
in strijd is. Bij de inrichting van het leven van de gemeente zullen wij ons 
houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen. 
Omdat wij ons schuldig weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der 
andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden' (antw. 55 
Heidelb. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om - in 
overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de 
kerk - de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan. 

 
 

lI. Hervormde gemeente Oudewater - Hekendorp 
 

Oudewater, gelegen tussen Utrecht en Gouda, heeft ca 9900 inwoners. 
Behorend tot het "groene hart van Holland", is er weinig industrie. Veel 
inwoners vinden hun werk buiten de stad. De gemeente telt een flink 
aantal agrariërs. Hekendorp, een woonkern met ca 705 inwoners, ligt op 
ongeveer vijf kilometer van Oudewater en behoort zowel burgerlijk als 
kerkelijk tot Oudewater, 
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Administratief behoort 19% van de bevolking tot de Hervormde 
gemeente Oudewater-Hekendorp.. 

 

 
 
 

Er is een grote Rooms Katholieke Kerk en een Protestantse Gemeente 
Oudewater. Verder zijn er een kleine Oud Katholieke Kerk en twee 
kleine evangelische gemeenten. 
Naast de protestants-christelijke "Immanuelschool" zijn er twee Rooms 
Katholieke scholen, een openbare basisschool en een Jenaplanschool. 
In Hekendorp is ook een openbare basisschool. 
Er zijn twee verzorgingstehuizen: "Schuylenburcht" van protestants- 
christelijke signatuur en "Wulverhorst" van oorsprong met een Rooms- 
Katholieke achtergrond. 

 
De Hervormde gemeente is van Hervormd-Gereformeerde signatuur Er 
zijn twee kerkgebouwen: de Grote- of St. Michaëlskerk in Oudewater en 
het kerkgebouw "God is liefde" in Hekendorp. In beide kerkgebouwen 
worden elke zondag twee diensten gehouden. 
Op dit moment heeft de Hervormde gemeente 14 wijkouderlingen, 2 
jeugdouderlingen, 1 evangelisatieouderling, 8 diakenen en 7 
kerkrentmeesters. 
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Alle leden Bel. Leden Doopleden 

's Morgens bezoeken gemiddeld 500 mensen de kerkdiensten in 
Oudewater en ongeveer 140 de diensten in Hekendorp. In de 
avonddiensten zijn dat er respectievelijk 225 en 70. 

 
Er zijn twee wijkgemeenten met elk een eigen predikant. 
Hervormd Hekendorp behoort tot wijkgemeente 2 van de Hervormde 
gemeente Oudewater-Hekendorp. De ambtsdragers uit Hekendorp 
maken deel uit van de kerkenraad van deze wijkgemeente. De 
bestuursleden van de "Stichting tot behartiging van de godsdienstige 
belangen der Hervormden te Hekendorp" worden gekozen door de 
belijdende leden van de Hervormde gemeente die "kerken" in 
Hekendorp. De ambtsdragers uit Hekendorp maken in principe deel uit 
van dit bestuur. 

 
Hoewel ook in de Hervormde gemeente Oudewater - Hekendorp de 
secularisatie merkbaar is, zijn er ook redenen om dankbaar te zijn. Zo 
zijn er in totaal een twintigtal verenigingen, groepen, zondagsscholen, 
kringen en clubs. Bij elkaar zijn er zo'n 200 gemeenteleden, die enige 
vorm van gemeentewerk belangeloos en uit liefde verrichten. 
De gemeente omvat 1572 leden (720 belijdende leden, 852 doopleden). 
Verder staan er 290 personen geregistreerd als ongedoopt kind en 367 
personen zijn mee geregistreerd. 
De onderstaande tabel gaat alleen over de leden 

 
Leeftijdsgroep Mannelijk Vrouwelijk Totaal 
0-14 8,0% 6,2% 14,2% 
15-29 8,8% 7,5% 16,3% 
30-49 13,6% 12,0% 25,6% 
50-64 10,5% 10,2% 20,7% 
65-100 10,7% 12,5% 23,2% 
Totaal 51,6% 48,4% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

< 
5 

< 
10

 

< 
15

 

< 
20

 

< 
25

 

< 
30

 

< 
35

 

< 
40

 

< 
45

 

< 
50

 

< 
55

 

< 
60

 

< 
65

 

< 
70

 

< 
75

 

< 
80

 

< 
85

 

< 
90

 

< 
95

 

> 
95

 



Beleidsplan HG Oudewater- Hekendorp 
Versie 2013-2 

Pagina 6  

 
 
 
 
 

De gemeente telt 1013 adressen:577 adressen voor huisbezoeken en 
436 evangelisatieadressen. 
Er zijn ca. 110 catechisanten. Enkele ambtsdragers/catecheten helpen 
de predikanten bij de catechese. 
Als organen van bijstand functioneren de commissie vorming en 
toerusting, de jeugdraad, de evangelisatiecommissie en de 
zendingscommissie. (Zie hoofdstuk VI en VII.) 

 
 

llI.Wat zegt de Kerkorde over het beleidsplan? 
 

In de ordinanties 4, en 11 van de Protestantse Kerk in Nederland zegt 
de kerkorde welke taak de kerkenraad heeft ten aanzien van het 
vaststellen van een beleidsplan. Deze artikelen zijn in bijlage 1 bij dit 
beleidsplan opgenomen. 
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IV. . Eredienst en prediking 

 
De wekelijkse erediensten in Oudewater en Hekendorp vormen het hart 
van het gemeenteleven. 

 

 
 

In deze erediensten staan de lezing van de Schrift en de verkondiging 
daaruit centraal, met de sacramenten alsmede de openbare 
geloofsbelijdenis. De avonddiensten hebben in het algemeen het 
karakter van een leerdienst, waarin het Woord wordt bediend aan de 
hand van de belijdenisgeschriften van de kerk. De erediensten vinden 
plaats passend in de reformatorische traditie waarin de gemeente staat 
. 

 
 

Doel 
 

1. De gehele gemeente, jong en oud, in 
haar verscheidenheid zo goed mogelijk te 
betrekken bij de eredienst teneinde Gods 
Woord te horen, Zijn wil te verstaan, Zijn lof 
te bezingen en Zijn Naam te belijden; 
2. Het verdiepen van kennis en 

verstaan van de openbaring Gods in 
Christus Jezus; 
3. Het groeien in de gemeenschap met 

de Heere en met elkaar; 
4. De toerusting tot een belijdend en 

getuigend leven in de samenleving. 
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Beleid 
1. Handhaving van het aantal kerkdiensten; 
2. Het opwekken van de gemeente om de kerkdiensten mee te vieren; 
3. De predikanten de mogelijkheid geven om voldoende tijd te 

besteden aan een grondige voorbereiding van de erediensten; 
4. Het nastreven van een schriftgetrouwe verkondiging die ingaat op 

de situatie en vragen van deze tijd; 
5. Bij de verkondiging aandacht te geven aan alle generaties in de 

gemeente en het bevorderen van het gesprek over Bijbel en geloof 
in gezinsverband. Tevens zal speciale aandacht gegeven worden 
aan personen met een verstandelijke beperking; 

6. Als kansel-Bijbel wordt gebruik gemaakt van de Herziene 
Statenvertaling; 

7. Voorbede doen voor de noden in de kerkelijke gemeente, overheid 
en koningshuis, voor Israël en de volken tot hun zaligheid, en voor 
alle nood in burgerlijke gemeente, volk en wereld. 
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V. Pastoraat 
 

Pastoraat is het omzien naar de leden van de gemeente als opdracht 
van Godswege. Daarbij staat de boodschap van zonde en genade 
centraal, gericht op de gezinnen en de enkeling. Voor het pastoraat is 
ook de prediking van eminent belang. Het bevestigingsformulier van 
predikanten spreekt van het "betuigen van Jezus Christus zowel in het 
openbaar als aan de huizen…" Dienaren van het Woord hebben niet 
alleen "leraren" te zijn, maar ook "herders". 

 

 
 

Naast de predikanten hebben ook de ouderlingen een taak in het 
pastoraat. De kerkenraad kan zich verder bij laten staan door speciale 
organisaties binnen de gemeente zoals de dames die meewerken in het 
bezoekwerk, het zgn. Pastoraal Team en het team Jeugdpastoraat. 
De band tussen de leden van de gemeente is een gemeenschap, die 
gedragen wordt door de verbondenheid met Christus, waardoor de 
leden ook oog hebben voor elkaar. Dit geldt alle generaties. 

 
Doel 
1. Het besteden van voldoende aandacht en tijd door de predikanten 

aan pastoraat bij de gemeenteleden thuis, in de zieken-, verpleeg-, 
verzorgings- en andere tehuizen. Dit geldt ook en vooral voor 
crisissituaties; 

2. Het bezoeken door de wijkouderling van alle pastorale eenheden 
van de gemeente waar dit mogelijk is. (minimaal éénmaal per twee 
jaar); 

3. Het (vaker) bezoeken van de senioren van de gemeente door onder 
andere twee ouderlingen t.b.v. het ouderenpastoraat in 
verzorgingscentra en de daarbij behorende in- en 
aanleunwoningen;. 

4. Het verlenen van pastorale zorg aan de jongeren door de 
predikanten, de jeugdouderlingen c.s. en de catecheten;. 

5. Het omgaan met verschillende noden die er in de gemeente kunnen 
zijn. Naast rouwverwerking kan gedacht worden aan allerlei 
somatische, psychische en andersoortige noden en problemen. Dit 
geldt voor rechtstreeks betrokkenen als voor diegenen die om deze 
mensen heen staan. 

 
 
 

Beleid 
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Met dit alles voor ogen zal erop toegezien worden dat: 
1. De predikanten zich blijven bekwamen met het oog op het pastoraat 

in bijzondere situaties; 
2. Aan de predikanten voldoende tijd gegeven wordt om de pastorale 

zorg te behartigen; 
3. De wijken voor de ouderlingen niet te groot worden; 
4. De ouderlingen samen met de predikanten de toerusting voor hun 

ambtelijk werk zo goed mogelijk zullen nastreven; 
5. Elke ouderling éénmaal per jaar aan het eind van het 

bezoekseizoen binnen het consistorie kort verslag doet van 
aandachtspunten die tijdens het bezoekwerk in zijn wijk aan de orde 
gekomen zijn; 

6. Daar waar nodig is, wordt het Pastoraal Team om bijstand 
gevraagd; 

7. De niet-georganiseerde aandacht voor elkaar wordt gestimuleerd, in 
het bijzonder het meeleven met elkaar in vreugde en verdriet;. 

8. In bijlage 2 t/m 5, treft u het door de Algemene Kerkenraad 
vastgestelde beleid t.a.v. samenwonen voor het huwelijk, huwelijk 
na echtscheiding, homoseksualiteit en ziekenzalving aan.. 
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VI Vorming en toerusting 
 
 

De gemeente is naast een vierende, dienende en pastorale gemeente 
ook een lerende gemeente. De verschillende aspecten van gemeente- 
zijn vullen elkaar aan en zijn in de praktijk nauw verweven. 

Daarbij is de Heilige Schrift 
altijd bron en norm. De 
lerende gemeente put uit 
de Schrift, geeft zich 
rekenschap van de waarde 
van de traditie en is zich 
bewust van haar roeping in 
de actualiteit van de 
ontkerstende cultuur. In dat 

spanningsveld voltrekt zich de vorming en toerusting van de 
gemeenteleden, zoals dat gestalte krijgt in catechese, jeugdwerk, 
verenigings- en kringwerk 
De kerkenraad laat zich bijstaan door een commissie van vorming en 
toerusting, waarin de beide predikanten zitting hebben. 

 
Doel 
De opbouw van de gemeente in geloof, getuigenis, liefdebetoon en 
levensheiliging door samen te luisteren naar de Heilige Schrift en het 
Woord te bewaren. 

 
Beleid 
Het beleid is in het algemeen: 
1. De gemeenteleden goed informeren over de verschillende 

activiteiten op het gebied van vorming en toerusting; 
2. Zo veel mogelijk inspelen op probleemvelden in de gemeente; 
3. Het indien mogelijk verzorgen van en het verlenen van medewerking 

aan godsdienstonderwijs op de beide openbare scholen en het 
onderhouden van contacten met het christelijk onderwijs; 
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Catechese 
 
 

In de gemeente worden haar kinderen gedoopt op 
grond van het genadeverbond. Catechese is 
vooral (maar niet uitsluitend) gericht op de 
gedoopte kinderen van de gemeente. 
De catechese dient een pastoraal karakter te 
hebben. In het leerproces behoort op een 
evenwichtige manier aandacht te zijn voor 
cognitieve, affectieve en actieve aspecten. Het 
gaat dus niet alleen om feitelijke Bijbelkennis, 
maar ook om de vraag hoe het geloofsleven 
functioneert. 
In Oudewater en Hekendorp is een groot aantal 

catechesegroepen. Beide predikanten catechiseren en verzorgen bij 
toerbeurt de belijdeniscatechese. Leden van de commissie voor vorming 
en toerusting en/of gemeenteleden kunnen zo nodig (al of niet 
incidenteel) mede betrokken worden bij het verzorgen van de 
catechese. 
. 

 
Doel 
Jonge gemeenteleden 
1. Bekend maken met de hoofdlijnen van de Bijbel; 
2. Het persoonlijk lezen van de Bijbel; 
3. Bevorderen van het besef van de betekenis van de Heilige Doop; 
4. Toeleiden naar de belijdenis van het geloof en het Heilig 

Avondmaal; 
5. Inwijden in het leven van kerk en gemeente; 
6. Hen leren nadenken over hun eigen functioneren als christen.. 

 
Beleid 
Prioriteiten voor de komende jaren: 
1. Het motiveren van jongeren om mee te doen aan de catechese; 
2. Het ontwerpen en aanbieden van voorbereidende catechese voor 

kinderen van groep 8 van de basisschool;. 
3. Zoeken naar verbindingslijnen tussen catechese en de gezinnen. 

Het stimuleren bij de catechese van de ouders en ouderen; 
4. Nastreven van aansluiting van de lesstof tussen parallel- of 

vervolggroepen. Daarom dient het meerjaren lesplan te worden 
gevolgd en is uniformiteit in lesmethode gewenst; 

5. Het toepassen van meer variatie in werkvormen, o.a. door het 
gebruik van (audio-)visuele middelen; 

6. Het ontwerpen en aanbieden van huwelijkscatechese voor jongeren, 
die zich voorbereiden op een huwelijk;. 

7. Het ontwerpen en aanbieden van doopcatechese voor ouders die 
een kind verwachten of een kind hebben laten dopen; 
. 
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Jeugdwerk 
 
 

Met het jeugdwerk willen we inhoud geven aan onze 
verantwoordelijkheid als gemeente om kinderen en jongeren te (helpen) 
leren wie God is, wat Hij voor ons gedaan heeft en wat dit betekent voor 
het leven van elke dag als jongere in onze tijd. 

 

 
 

Doel 
Het streven naar ontmoetingsplaatsen en momenten, toegesneden op 
de leeftijd(en) van kinderen en jongeren, waar leiding en jongeren 
samen luisteren naar het Woord van God in allerlei vormen zoals in 
vertelling, in verwerking, in lied en spel. Hierbij gaat het om 
ontmoetingsplaatsen en momenten waar: 
− Onderwijs aangaande de kennis van God en Zijn dienst wordt 

ontvangen; 
− De omgang met God en met elkaar geleerd mag worden; 
− Leiding en jongeren elkaar leren kennen; . 
− Oog en hart is voor de jongeren van de gemeente om een bijdrage 

te leveren aan hun geestelijke vorming en waar deze geholpen 
worden bij de toepassing in hun persoonlijke omstandigheden;. 

− Sprake is van contact tussen jongere en oudere gemeenteleden. 
 

Beleid 
1. Gebruik maken van methoden en materialen; voorkeur hebben deze 

zoals ze door de Bond van Ned. Herv. Zondagsscholen op G.G. en 
de HGJB worden aangereikt;. 

2. Stimuleren en (helpen) organiseren van kadercursussen voor 
leidinggevenden t.b.v. de huidige clubs en verenigingen; 

3. Toetsen of bestaande methoden en aanpak op clubs en 
verenigingen leiden tot het realiseren van de doelstellingen zoals 
deze per club of vereniging zijn vastgelegd en waar nodig 
initiatieven nemen die tot verbetering kunnen leiden; 
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4. Het in standhouden en verder uitbouwen van structureel 
jeugdpastoraat volgens het visiemodel zoals aangereikt door de 
HGJB.; 

5. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van contactmomenten en 
ontmoetingsplaatsen met gebruikmaking van sociale media;. 

6. Voortdurend alert blijven op het vasthouden van de aansluiting bij 
het ROJ (Regionaal Open Jeugdwerk); 

7. Ouders en ouderen wijzen op hun verantwoordelijkheid voor en 
ondersteunen bij de geestelijke opvoeding van de kinderen en de 
jongeren van de gemeente.. 

 
Verenigings- en kringwerk 

 

Doel 
1. Het verdiepen en verbreden van de kennis van de Bijbel, de 

belijdenisgeschriften en daaraan verwante bijdragen en publicaties; 
2. Het bevorderen van meningsvorming en standpuntbepaling in 

Bijbels licht met het oog op vragen rond kerk, gezin, school en 
maatschappij; 

3. Hulp bieden, stimuleren en 
motiveren om als christen belijdend 
en getuigend in tal van verbanden 
een plaats in te nemen in de 
samenleving van vandaag; 
4. Het door contactmomenten 

bevorderen van onderling pastoraat 
tot opbouw van elkaar;. 
5. Het ontwerpen en aanbieden 

van catechese voor volwassenen in 
de vorm van een studiekring. 

 

Beleid 
1. De gemeenteleden goed informeren over de verschillende 

activiteiten op het gebied van vorming en toerusting en hen 
stimuleren hieraan deel te nemen; 

2. Zo veel mogelijk inspelen actuele thema’s in de gemeente, die 
vragen om extra toerusting. Te denken valt hierbij aan ethische 
vragen (o.a. ongehuwd samenwonen) en opvoedingsvragen; 
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VII Apostolaat 
 

De gemeente is geen doel op zichzelf, maar is gericht op Christus en 
Zijn wederkomst Hierom behoort de gemeente als geheel zich geroepen 
te weten om het Evangelie te verkondigen, 
zowel op korte als op grote afstand van de 
gemeente. De gemeente is 
medeverantwoordelijk voor de uitvoering 
van deze opdracht. Dit moet resulteren in 
liefde en ijver, maar ook in blijmoedig 
getuigen van de hoop die in ons is, tot een 
daadwerkelijk dienen in de gestalte van 
Christus. 
In de gemeente Oudewater - Hekendorp is 
een zendingscommissie werkzaam om de 
gemeente bewust te maken van de zendingsopdracht en de 
betrokkenheid bij de uitvoering van deze opdracht te stimuleren. 
De evangelisatiecommissie werkt onder leiding van de 
evangelisatieouderling aan de rand van de gemeente en daarbuiten. In 

de zendingscommissie is een lid van de 
diaconie vertegenwoordigd. 
Er is geen principiële scheiding tussen 
zending en evangelisatie. Dit betekent 
dat ook het werk van de 
evangelisatiecommissie en de 
zendingscommissie een principiële 

eenheid heeft en de uitvoering van het werk slechts uit praktische 
overwegingen wordt onderscheiden. Ledenwerving voor GZB en IZB 
blijft belangrijk. Door de bladen van deze organisaties (die ook namens 
onze gemeente werken) worden de leden voorzien van noodzakelijke 
informatie. Bovendien dient het kerkelijke draagvlak van deze 
organisaties, die pogen om de gereformeerde belijdenis in uitgangspunt, 
norm en doelstelling te honoreren, sterk te zijn en te blijven. Dit is zowel 
in het belang van de missionaire arbeid die mede namens onze 
gemeente wordt verricht als van de plaats die de Hervormde gemeente 
Oudewater-Hekendorp in het geheel van de PKN inneemt. 

 
Doel 
1. Het nastreven van een krachtig en blijvend besef van 

verantwoordelijkheid voor zending en evangelisatie; 
2. Het verminderen van de vaak (te) grote afstand tussen principe en 

praktijk door zending en evangelisatie dicht bij de gemeente te 
brengen en concreet te maken; 

3. De gemeente zoveel mogelijk praktisch betrekken bij missionaire 
activiteiten die zich daarvoor lenen; 

4. Indien nodig het toerusten van de gemeenteleden voor dit alles. 
 
 
 

Beleid 
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1. De noodzaak van en de roeping tot de verkondiging van het 
Evangelie binnen en over de grenzen van de gemeente moeten een 
plaats krijgen in de verschillende elementen van de eredienst 
(gebed, prediking, gaven); 

2. Het organiseren van een Alpha-cursus; 
3. Publiciteit over het zendings- en evangelisatiewerk zullen worden 

gezocht en benut; 
4. Het evangelisatiewerk dient met betrokkenheid van allen en de inzet 

van velen op een verantwoorde manier voor de verschillende 
doelgroepen te worden uitgevoerd. De beleidsmatige doordenking 
van alle gegevens, mogelijkheden, kansen en ontwikkelingen dient 
te worden voortgezet; 

5. Bij de verschillende gemeenteactiviteiten dient ook zending een 
weloverwogen plaats te krijgen. Het jeugdwerk wordt hierbij met 
nadruk genoemd met het oog op de continuïteit van het 
zendingswerk; 

6. Gezocht dient te worden naar vormen, waarin het zendingswerk 
meer concreet kan worden door informatieoverdracht, contacten met 
zendingsarbeiders, actieve inzet voor bepaalde delen van het werk, 
contacten met kerken elders, e.d. Om dit te realiseren participeert 
de gemeente in het programma “Deelgenoten van de GZB”; 

7. Actief werven van leden voor GZB en IZB; 
8. Het organiseren van een vakantie bijbel week;. 
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VIII. Diaconaat 
 
 

Diaconia is dienst. Dit dienen is de 
grondhouding van een christen. Dit is ook 
onze opdracht als christelijke gemeente in de 
hedendaagse samenleving. 

Diaconaat kunnen we omschrijven als o.a. 
het behulpzaam zijn bij het oplossen van 
sociale, psychische, economische en/of 
maatschappelijke noden van mensen. 

In de komende jaren zal als gevolg van 
economische achteruitgang meer aandacht 
voor de sociaal zwakkeren in de samenleving 
noodzakelijk blijken te zijn. 

 
 

De gemeente vervult haar diaconale 
roeping in de kerk en in de wereld door in 
de dienst van barmhartigheid en 
gerechtigheid te delen wat haar aan gaven 
geschonken is, te helpen waar geen helper 
is en te getuigen van de gerechtigheid van 
God waar onrecht geschiedt.(KO Art 10-2) 
Zij doet dit door: 

− het betrachten van onderling dienstbetoon; 
− het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat 

nodig hebben; 
− het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen 

maatschappelijk welzijn;. 
− het signaleren van knelsituaties in de samenleving; 
− het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping; 
− samenwerking met andere plaatselijke diaconieën waar noodzakelijk, 

nuttig en/of mogelijk. 
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Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en 
haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld. 
(KO 8 - 3 - 1,2) 

 
 

 
 

Doel 
 

1. Bewustmaking, motiveren en informeren van de gemeente met het 
oog op haar diaconale taak; 

2. De gemeente in staat stellen om deze taak uit te voeren; 
3. Aandacht en zorg voor gemeenteleden met sociale, psychische, 

economische en maatschappelijke problemen; 
4. Aandacht en zorg voor lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten;. 
5. Zorg voor en door de jeugd via het jeugddiaconaat. 

 
 

Beleid 
 

1. Op het jaarlijkse collecterooster dient de helft van het aantal 
collecten diaconaal te zijn;. 

2. Bij actie- en doorzendcollecten wordt de gehele opbrengst voor één 
bepaald doel bestemd; 

3. In een jaarlijks vast te stellen giftenplan worden de instellingen 
genoemd die jaarlijks met een gift worden ondersteund. Hierbij heeft 
structurele steun onze voorkeur om versplintering van hulp te 
voorkomen; 

4. Gestreefd zal worden naar een gelijke verdeling van de bestedingen 
in ons land en daarbuiten;. 

5. Bij voorkeur zullen hiervoor doelen worden gekozen, die een 
kerkelijke modaliteit of identiteit hebben, die bij de gemeente past. 
Met actiecollecten voor noodhulp is dit echter niet altijd te realiseren; 

6. In het kader van werelddiaconaat en binnenlands diaconaat wordt 
aan "Luisterend Dienen" prioriteit gegeven; 

7. Geschikte mogelijkheden voor (meer) publiciteit over het diaconaat 
zullen worden gezocht en benut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. Kerkrentmeesters 
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Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak de verzorging van de 
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet- 
diaconale aard. 

De taak van het College van Kerkrentmeesters is vastgelegd in 
Ordinantie 11 art 2 lid 7 van de Kerkorde. 

Doelstelling 
 

Als doelstelling voor een goed beheer denken de kerkrentmeesters aan: 
 

- Werven en beheren van de financiële middelen ten behoeve 
van de kerk; 

- Het beheren van de gebouwen en orgels; de zorg voor de 
exploitatie en het onderhoud; 

- De personele aangelegenheden; zorg voor goede 
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers waarmee wij een 
arbeidsovereenkomst hebben; 

- De administratie van de kerk: zorg voor de financiële- en 
ledenadministratie en archivering; 

- Het beheren van de Hervormde begraafplaats: zorg voor 
onderhoud en de administratie. 

Beleid 
 

Het college van Kerkrentmeesters streeft naar een consistent en 
transparant beleid. 

 

Door de gemeente optimaal te infomeren hoopt het college dat de 
betrokkenheid op en de verantwoordelijkheid voor de financiën en het 
onderhoud zodanig wordt vergroot dat de bijdragen levend geld op 
niveau blijven. 

In bijlage 6 treft u het door de Algemene Kerkenraad vastgestelde 
beleidsplan van de kerkrentmeesters aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Nawoord 
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Dat het leven en werken in de gemeente iets mag weerspiegelen van de 
heerlijkheid van de Heere. Dat we mogen doorgeven wat we ontvangen 
en zo lichtdragers mogen zijn van het Licht. 

Ondertekening 
 

Aldus te Oudewater vastgesteld in de vergadering van de 
wijkkerkenraden 
van ………………. 2013 

 
Voor kerkenraad wijkgemeente I: 

 
 
 
 
 
 
 

Ds. R.de Koning Gans(preses) J.L. Treur (Scriba) 
 
 
 

Voor kerkenraad wijkgemeente II: 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. J.J. van den End (Preses) S. Hoogendoorn (Scriba) 
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Bijlage 1. 
Wat zegt de Kerkorde over het beleidsplan? 

 
 

KO 4 - 7 - 1 
De kerkenraad heeft tot taak het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de 
gemeente. 

 
KO 4 - 8 - 5 
De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd 
te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in 
aanmerking komende organen van de gemeente. Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en 
organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan. 
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de 
gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over 
het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging 
vast. 

 
KO 4 -10 - 7 
Aan de kerkenraad wordt toevertrouwd het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken 
van de gemeente. 

 
KO 11 - 2 - 7,8 
Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad 
scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de 
gemeente door het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan (7a) 
Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde 
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad 
vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting. (8) 

 
KO 11 - 3 - 4,5 
Het college van diakenen heeft tot taak het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad 
scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te 
verrichten diaconale dienst door het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan (4) 
Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde 
vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde 
beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting. (5) 

 
KO 11 - 6 - 1 
Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad en met alle 
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in samenhang met het door de 
kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het collecterooster van het komende 
kalenderjaar. 

 
KO 11 - 8 - 1 
De kerkenraad legt elk jaar vóór 15 december de begrotingen voor het komende kalenderjaar met - ter 
informatie bijgevoegd - het beleidsplan aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken 
voor. 
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Bijlage 2 
 

Beleid in het bijzonder wat het samenwonen voor het huwelijk betreft: 
 
 

De kerkenraad verstaat onder een huwelijk: een verbintenis tussen één man en één vrouw. De kerkenraad 
gaat de gemeente voor in de erkenning van het huwelijk als een instelling en geschenk van God, onze 
Schepper en als een teken van Zijn liefde en trouw, in Christus Jezus, onze Heere en Heiland. Naar het 
woord van de apostel is het huwelijk bedoeld als 
een weerspiegeling van Gods verbond (Ef. 5:22-33). Dat is een hoge roeping, die niet anders dan met de 
hulp van de Heilige Geest kan worden vervuld. 
Vanwege dit Bijbelse uitgangspunt wil de kerkenraad het huwelijk met dankbaarheid in ere houden 

a) Wij aanvaarden het samenwonen van twee personen als in een huwelijk niet als een echtelijke 
verbintenis. Ook niet als daar een (notarieel) contract of schriftelijke overeenkomst aan ten 
grondslag ligt. 

b) Indien twee personen uit de gemeente te kennen geven hun huwelijk in de kerk te willen laten 
inzegen zal er met de betreffende wijkpredikant een gesprek plaatsvinden. Indien in dit gesprek 
blijkt, dat dit bruidspaar voor het huwelijk samenwoont of anderszins al als zijnde getrouwd leven, 
zal het Bijbelse principe als voornoemd aan hen worden uitgelegd. 

c) Indien voornoemde personen te kennen geven de Bijbelse principes niet hoog te achten en in hun 
huwelijkse staat niet volgens Gods geboden te zullen leven, dan kan er geen inzegening 
plaatsvinden. 

d) Indien het bruidspaar erkent, dat zij fout hebben gehandeld en op hun wegen willen terugkeren en 
na hun huwelijk zich voor de gemeente willen inzetten, zal de huwelijkse inzegening kunnen 
plaatsvinden. 

e) De kerkenraad kan vanuit omstandigheden van bijzondere pastorale aard besluiten een huwelijk te 
laten bevestigen en inzegenen. Dit ook omdat in de praktijk van de gebroken wereld waarin wij 
leven niet alle gevallen op dezelfde wijze beoordeeld kunnen worden. 
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Bijlage 3 
 
 

Beleid huwelijk na een echtscheiding: 
1 Rond een huwelijksaanvrage waarbij beide of één van de partijen gescheiden is gaat de 

kerkenraad uit van een “Neen, tenzij…”. Dit “tenzij…” vullen we in vanuit Jezus’ woord 
in Mt. 19,9, daar de Heere Jezus als Zoon van de Vader Gods wil volkomen heeft geopenbaard. 
Met deze beleidslijn benadrukken we het unieke van het huwelijk. Ook dat het huwelijk niet 
gebroken mag worden. De kerk heeft tot taak om profetisch te getuigen van de onverbrekelijkheid 
van het huwelijk. . 

2 Vanuit pastoraal oogpunt onderkennen we, dat de gebrokenheid van de schepping ook zeer 
nadrukkelijk in allerlei intermenselijke relaties voorkomt. Dit maakt ons voorzichtig in een radicale 
afwijzing van elke huwelijkssluiting na echtscheiding. Tegelijk benadrukken we  dat de kern van 
het evangelie verzoening is. Deze verzoening hebben wij te verkondigen. De verkondiging van 
de verzoening van zonden heeft consequenties. Namelijk: 

 
a. Door een voorbeeld te zijn in ons leven, dus ook in onze relaties, waarbij de huwelijkse relatie 

als afspiegeling van het verbond van God met Zijn volk het meest in het oog springende 
voorbeeld is (Ef. 5, 22-33). 

b. Door daar waar sprake is van een dreiging van scheiding als gemeente van Christus altijd 
gericht te zijn op het behoud en/of het herstel van de huwelijkse relatie. . 

c. Door daar waar van een scheiding al sprake is te wijzen op de weg van de verzoening van 
zonden door God en verzoening van echtelieden naar elkaar toe, waardoor het huwelijk herstelt 
kan worden (“verbondsvernieuwing”). 

d. . Door daar waar een echtscheiding zich voltrokken heeft en de weg tot herstel van het huwelijk 
onmogelijk is te wijzen op verzoening van zonden door God, waardoor ook een nieuwe start 
mogelijk is. 
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Bijlage 4 
 

Beleid ten aanzien van homoseksualiteit: 
 

1. De kerkenraad maakt in zijn beleid onderscheid tussen homofilie en homoseksualiteit. Onder 
homoseksualiteit verstaan wij seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Van 
homofilie spreken we als een mens zich (seksueel) aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde 
geslacht. Iemand kan dus homofiel zijn zonder homoseksueel te zijn. 

2. Ook binnen de christelijke gemeente zijn er gemeenteleden met homofiele gevoelens. Dikwijls 
gaan deze gevoelens gepaard met  strijd en eenzaamheid. 
De gemeente van Christus behoort een veilige plaats te zijn, waarin ook zij die met deze 
gevoelens worstelen, op begrip, steun en bijstand kunnen rekenen. 

3. De kerkenraad sluit niet uit dat er verandering mogelijk is van een homofiele gerichtheid. Hier zijn 
bemoedigende voorbeelden van bekend. In de ontmoeting met gemeenteleden met deze 
gevoelens zullen wij hen hierop wijzen en eventueel doorverwijzen naar instanties voor 
hulpverlening. 

4 De kerkenraad acht het evenwel mogelijk dat er ook na gebed en strijd geen verandering optreedt 
van de homofiele gerichtheid. Het gemeentelid zal dan voor Gods aangezicht zijn 
homofiele geaardheid moeten leren aanvaarden. Het hebben van deze geaardheid zien wij niet als 
een persoonlijke schuld. Het is een gevolg van de gebrokenheid van de schepping sinds de 
zondeval. Het avondmaal en de ambten staan dan ook open voor gelovigen met een homofiele 
geaardheid. 

5. De kerkenraad wil zich in zijn pastorale verantwoordelijkheid laten leiden door de Heilige Schrift. 
Zoals hij de Bijbelse gegevens verstaat, biedt de Schrift geen ruimte voor homoseksualiteit. God 
heeft de vrouw voor de man geschapen opdat zij in het verbond van het huwelijk ‘tot één vlees 
zullen zijn.’ Man en vrouw weerspiegelen in het huwelijk samen het beeld van God. Als man en 
vrouw zijn zij in staat om de scheppingsopdracht te volbrengen: Het grootbrengen van een nieuw 
geslacht en het bewerken van de aarde. Homoseksualiteit is in de Schrift geen legitieme optie. Er 
zijn uitleggers die menen dat het verbod louter betrekking heeft op uitwassen als van prostitutie, 
of rituele seks. De algemene bewoordingen van de (verbod)teksten en de bredere context waarin 
zij in de Bijbelvoorkomen, geven ons echter niet de vrijmoedigheid om hun geldigheid te 
beperken tot deze uitwassen. 

6. De kerkenraad zal daarom, vanuit zijn gelovig verstaan van de Schrift homofiele gemeenteleden 
oproepen om zich te onthouden van de Homoseksuele gemeenschap. Daarbij is zij er zich van 
bewust dat dit een zware opgave kan zijn, en een scherpe doorn in het vlees kan vormen. 
Christus belooft ons echter Zijn genade en kracht te schenken om de last te kunnen dragen. Hij 
roept ons er tevens, als leden van hetzelfde Lichaam 
toe op om elkaars lasten te dragen. Hierin heeft de gehele gemeente haar verantwoordelijkheid 
te verstaan om samen de goede strijd van het geloof  te strijden. 

7. De kerkenraad wijst op grond van de Schrift de homoseksuele praktijk af als zonde. 
Gemeenteleden die in deze zonde leven, vermanen wij daarom naar het bevel van Christus zich 
van de tafel des Heeren te onthouden 
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Bijlage 5 
 
Bijbelse verantwoording ziekenzalving 
 
Oorsprong van ziekte 
God heeft mens en wereld goed geschapen. Ziekte en dood hadden oorspronkelijk geen plaats in 
Gods goede schepping en zullen uiteindelijk geen plaats hebben in het Koninkrijk van God. De 
Schrift brengt het bestaan van ziekte en dood in deze wereld in verband met de zonde. Alle 
mensen delen in de val van Adam, zo delen ook alle mensen in de gevolgen van de val. Dat 
sommige mensen meer lijden ondervinden dan andere mensen betekent niet dat zij schuldiger 
zijn dan andere mensen. We staan hier voor één van de raadselen van de voorzienigheid Gods. 
Ziekte kan echter een straf van God op de zonde zijn.1 Er kan een samenhang zijn tussen 
specifieke zonden (van een individu of van een gemeente als geheel) en aanwezige ziekten. 
Daarom zijn verootmoediging en zelfonderzoek altijd nodig. Een direct verband tussen zonde en 
ziekte is echter niet noodzakelijk aanwezig. (Joh. 9:3) Ook wanneer er geen aanwijsbaar verband 
is, belijden we dat niets buiten de Vaderlijke wil van God omgaat. (H.C. zondag 9,10) God kan 
ziekten en lijden gebruiken als middelen tot beproeving en loutering van Zijn kinderen. We 
dienen bovendien oog te hebben voor het werk van de Boze in ziekte en lijden. (Job) 
 
Vergeving en genezing 
God heeft Zich onder het oude verbond in Zijn genade aan Zijn volk bekendgemaakt als ‘De 
HEERE, uw Heelmeester.’2 Helen betekent: heel maken. En in Ex. 23:25 belooft de Heere: ‘U moet 
de HEERE, uw God, dienen (…) Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.’ Gezondheid behoort dus 
tot de zegeningen van het verbond. 
In Christus heeft God de oorsprong van de ziekte, namelijk de zonde weggenomen. Christus heeft 
de straf van God over de zonde volkomen gedragen in zijn lijden en sterven. ‘Onze ziekten heeft 
Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen (…) Om onze ongerechtigheden werd Hij 
doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op 
Hem en door zijn striemen is ons genezing geworden.’ (Jes. 53:3-5) Vergeving en genezing vinden 
dan ook hun grond in het offer van Christus. Christus is onze Heelmeester naar lichaam en ziel. 
Tijdens zijn rondwandeling op aarde heeft Hij vele zieken gezond gemaakt. Hieruit leren wij dat 
Christus een volkomen Zaligmaker is, die ons verlost naar lichaam en ziel. Verder leren wij hieruit 
dat in Hem het Koninkrijk van God is gekomen. Het Koninkrijk van God is op dit moment tegelijk 
‘reeds’ en tegelijk ‘nog niet’ gekomen. De gemeente leeft in de verwachting van de volkomen 
doorbraak van Gods Koninkrijk als Christus wederkomt. Christus richt in het heden al wel tekenen 
op van zijn Koninklijke heerschappij. Eén van deze tekenen is de genezing op het gebed. (Mark. 
16:17-20) 
 
Ziekenzalving 
Het gebed om genezing krijgt een eigen gestalte in de ziekenzalving volgens Jakobus 5.  
Jakobus maant zijn lezers om in geval van ziekte hun heil bij de Heere te zoeken. ‘Is iemand onder 
u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem 
bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke 
behouden en de Heere zal hem herstellen. En als hij zonden gedaan heeft, zal dat vergeven 
worden.’ (Jak. 5:14,15) 
De zalving is een begeleidend teken bij het gelovige gebed. Het tekenkarakter van de zalving 
mogen we niet uit het oog verliezen. De zalfolie is geen magisch wondermiddel. Ze is een 
symbool. Een symbool van de Heilige Geest en zijn werk. 
De olie is een teken dat ons hart richt op God. Het is God Zelf, die door Zijn Geest genezing 

                                                           
1 Num. 12; Num. 21:6, Lev. 26, Deut. 28, 2 Kron. 26:16-21, Joh. 5:14, I Kor. 11:30-32 
2 Ex. 15:26 
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schenkt. Daarom vindt de zalving ook plaats ‘in de Naam van de Heere.’ Dat wil zeggen: De zieke 
wordt gezalfd op gezag van de Heere Jezus Christus. Het is de verhoogde Christus Zelf, die door 
Zijn Geest genezing schenkt. (Hand. 3:16, 4:10) Vergeving en genezing vinden plaats op grond van 
Zijn offer aan het kruis. 
De betekenis van de zalving leren we uit de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament. 
Onder het oude verbond werden priesters en koningen met olie gezalfd. De zalving betekende 
een apart zetten voor, een toewijden aan de dienst van God. De zalving betekende ook het 
ontvangen van de kracht van de Geest tot de dienst van God. 
In het Nieuwe Testament wordt Jezus, de Zoon van God ook wel Christus, dit is Gezalfde 
genoemd. Hij is immers door God de Vader verordineerd, en met de Heilige Geest gezalfd tot 
onze hoogste Profeet, onze enige Hogepriester en onze eeuwige Koning. (H.C. zondag 12) De 
volgelingen van Christus worden christenen, dit is gezalfden, genoemd. (Hand. 11:26) Omdat zij 
door het geloof een lidmaat van Christus zijn, en zo aan zijn zalving deelhebben. (H.C. zondag 13) 
Tegen deze Bijbelse achtergrond moeten we de zalving van zieken verstaan. Wanneer een zieke 
wordt gezalfd, wordt Hij toegewijd aan God en ontvangt Hij de kracht van Gods Geest tot herstel. 
Dit alles op grond van het volbrachte offer van Christus en door het geloof in Hem.  
Lichamelijke genezing is dus niet los verkrijgbaar en is geen doel op zichzelf. Gezondheid is niet 
het hoogste goed. God geeft ons gezondheid opdat we ons leven in Zijn dienst zouden besteden. 
Genezing staat in het verband van toewijding aan God en overgave aan de Heilige Geest. Daarom 
zullen eventuele onbeleden zonden beleden moeten worden, opdat er geen belemmeringen 
zullen zijn voor de doorwerking van Gods Geest. (Jak. 5:15,16) 
 
Uitblijven van genezing 
Het Koninkrijk van God is nog niet ten volle aangebroken. Ziekten en dood zullen er zijn tot de 
jongste dag. In Zijn soevereine leiding kan God met ons een andere weg gaan dan de weg van 
lichamelijke genezing, ook nadat wij Hem om genezing hebben gebeden. Paulus behield de doorn 
in zijn vlees ook na herhaaldelijk gebed om genezing. (2 Kor. 12:7-10) Het is blijkbaar niet altijd 
Gods bedoeling om ons uit de situatie te bevrijden die ons benauwt of ons lichaam afbreekt. Dan 
mogen we geloven dat Hij ons nochtans bij zal staan en door zal helpen. Ten slotte is de dood 
voor Gods kinderen een doorgang tot het eeuwige leven. De gemeente leeft in de vurige 
verwachting van het komende rijk van God waarin geen ziekte of dood meer zijn zal, maar waarin 
God alles en in allen zal zijn. 
 
Suggesties voor verdere studie 
Handoplegging en ziekenzalving, 5 bijbelstudies, dr. M.J. Paul (IZB brochure) 
Vergeving en genezing, ziekenzalving in de christelijke gemeente, dr. M.J. Paul (Boekencentrum) 
Ziekte en genezing, red. drs. H. Hagoort (Kok Voorhoeve – Kampen) 



Beleidsplan HG Oudewater- Hekendorp 
Versie 2013-2 

Pagina 27  

  
Bijlage 6 

 

Beleidsplan 

College van 

Kerkrentmeesters 
 
 

Hervormde Gemeente 
Oudewater - Hekendorp 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp 

Noorder Kerkstraat 16, 3421 AX Oudewater 

kerkrentmeesters@hervormdoudewater.nl 

6 juni 2013 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdoudewater.nl


Beleidsplan HG Oudewater- Hekendorp 
Versie 2013-2 

Pagina 28  

 
Inhoudsopgave 

1 Inleiding .............................................................................................................................. 28 

2 Stichtingen verbonden met de Gemeente ............................................................................. 28 

3 Opbouw gemeente .............................................................................................................. 30 

3.1 Kerkbezoek ............................................................................................................................. 31 

4 Inkomsten ........................................................................................................................... 31 

4.1 Bijdragen levend geld............................................................................................................. 32 

4.2 Rentebaten ............................................................................................................................ 33 

4.3 Baten onroerende goederen.................................................................................................. 33 

4.4 Overige inkomsten ................................................................................................................. 34 

4.5 Begraafplaats ......................................................................................................................... 34 

5 Uitgaven .............................................................................................................................. 35 

5.1 Onderhoud gebouwen ........................................................................................................... 35 

5.2 Onderhoud orgels .................................................................................................................. 37 

5.3 Pastoraat ................................................................................................................................ 37 

5.4 Salarissen ............................................................................................................................... 38 

5.5 Kerkelijke lasten (vieringen/PKN) .......................................................................................... 38 

5.6 Bestuur/organisatie ............................................................................................................... 39 

6 Meerjarenbegroting ............................................................................................................. 39 

6.1 Uitgangspunten ...................................................................................................................... 39 

6.2 Meerjaren explotatierekening ............................................................................................... 40 

6.3 Verloop Algemene Reserve en Onderhoudsfonds ................................................................. 40 

6.4 Liquiditeitsprognose .............................................................................................................. 41 

7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ........................................................................... 42 

7.1 Stichting Bijbelshop de Veilige Haven .................................................................................... 42 

7.2 Aula aan de Waardsedijk ....................................................................................................... 42 

8 Slotwoord ............................................................................................................................ 43 
 



Beleidsplan HG Oudewater- Hekendorp 
Versie 2013-2 

Pagina 29  

1 Inleiding 
Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak de verzorging van de 
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. 

De taak van het College van Kerkrentmeesters is vastgelegd in Ordinantie 11 art 2 lid 7 
van de Kerkorde. 

Doelstelling 
 

Als doelstelling voor een goed beheer denken de kerkrentmeesters aan: 
 

• Werven en beheren van de financiële middelen ten behoeve van de kerk; 
• Het beheren van de gebouwen en orgels; de zorg voor de exploitatie en het 

onderhoud; 
• De personele aangelegenheden; zorg voor goede arbeidsvoorwaarden van de 

medewerkers waarmee wij een arbeidsovereenkomst hebben; 
• De administratie van de kerk: zorg voor de financiële- en ledenadministratie 

en archivering; 
• Het beheren van de Hervormde begraafplaats: zorg voor onderhoud en de 

administratie. 

Beleid 
 

Het college van Kerkrentmeesters streeft naar een consistent en transparant beleid. 
 

Door de gemeente optimaal te infomeren hoopt het college dat de betrokkenheid op 
en de verantwoordelijkheid voor de financiën en het onderhoud zodanig wordt 
vergroot dat de bijdragen levend geld op niveau blijven. 

De te verwachten tekorten in de exploitatie worden op korte termijn opgevangen 
door in te teren op het eigen vermogen en de reserves. Op termijn wordt gestreefd 
naar evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven. 

In hoofdstuk 4 tot en met 7 wordt de financiële situatie van de gemeente in beeld 
gebracht en worden per onderdeel de aandachtspunten voor beleid aangegeven. 

 
2 Stichtingen verbonden met de Gemeente 
In de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente 
worden de kerkrentmeesters bijgestaan door: 

• De Stichting tot behartiging van de godsdienstige belangen der Hervormden 
te Hekendorp. 

• De Stichting Verenigingsgebouwen Hervormde Gemeente Oudewater. 
 

Deze stichtingen werken onder verantwoordelijkheid van het College van 
Kerkrentmeesters. 
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Daarnaast participeert de hervormde gemeente in het bestuur van stichting 
bijbelshop de Veilige Haven te Oudewater. 
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3 Opbouw gemeente 
De gemeente is verdeeld in 2 wijkgemeenten met ieder een eigen voltijds predikant. 
Elke wijkgemeente telt bijna 800 leden en is verdeeld in 7 secties (peildatum 18 april 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

2013). 
 
 

   
 
 

46% van de gemeente bestaat uit belijdende leden. Van de belijdende leden is de 
helft jonger dan 56 jaar. Van de doopleden is de helft jonger dan 30 jaar. 

De leeftijdsopbouw per april 2013 is als volgt: 
 

 
 
 

• De jaarlagen onder 40 jaar, zijn kleiner dan de oudere jaarlagen. 

mannen 
Leeftijdsopbouw 

vrouwen 
95+ 
90 - 94 
85 - 89 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 

80 60 40 20 0 

Aamtal leden 

20 40 60 80 

Mannelijk belijdend lid      Mannelijk  dooplid 

Vrouwelijk belijdend lid     Vrouwelijk dooplid 
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Wijk 1 Belijdend lid Dooplid Totaal 
1.1 69 93 162 
1.2 55 77 132 
1.3 47 84 131 
1.4 56 74 130 
1.5 46 52 98 
1.6 57 49 106 
1.7 22 12 34 

Totaal Wijk 1 353 444 797 

    Wijk 2 Belijdend lid Dooplid Totaal 
2.1 46 56 102 
2.2 66 77 143 
2.3 69 97 166 
2.4 16 16 32 
2.5 85 75 160 
2.6 33 8 41 
2.7 52 79 131 

Totaal Wijk 2 367 408 775 

    TOTAAL 720 852 1.572 
Verdeling 46% 54% 100% 
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• Relatief grote groep leden in de leeftijd 10 tot 20 jaar. 
• Relatief kleine groep kinderen tot 10 jaar. 

 
Deze cijfers zijn ontleend aan het LRP systeem. 

 
3.1   Kerkbezoek 
Iedere zondag worden zowel in Oudewater als in Hekendorp twee kerkdiensten 
gehouden. ’s Morgens bezoeken in totaal zo’n 640 mensen een dienst, ’s avonds 
worden de diensten door zo’n 295 mensen bezocht. Dit zijn schattingen. 

 

 Oudewater Hekendorp Totaal 
Morgendienst 500 140 640 
Avonddienst 225 70 295 

 
 

Doelstelling 
monitoren van het kerkbezoek (telzondag 1x per kwartaal) 

 
4 Inkomsten 
De inkomsten van de gemeente zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen 
(bedragen x € 1.000,  o.b.v. begroting 2013). 

 
 
 
 
 

rentebaten en 
dividenden 

€ 32 
8% 

baten 
onroerende 

zaken 
€ 25 
7% 

Inkomsten 

 
begraafplaats 

€ 43 
12% 

 
bijdragen 

levend geld 
€ 275 
73% 

 
 
 
 

De verschillende onderdelen worden hieronder toegelicht. 
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4.1 Bijdragen levend geld 
De bijdragen levend geld bestaan voornamelijk uit de resultaten van de actie 
Kerkbalans en de opbrengst van de wekelijkse collectes. Ook de meeropbrengst van 
de actie Solidariteitskas valt hieronder. De verplichte afdracht aan de PKN is € 5 per 
lid, er wordt aan alle gemeente leden een bijdrage van € 10 gevraagd. 

 
4.1.1 Kerkbalans 
Een belangrijk deel van de inkomsten, bijna 60%, komt binnen via de actie Kerkbalans. 
Het aantal toezeggers neemt de laatste jaren gestaag af. In 10 jaar tijd is het aantal 
toezeggers met 15% afgenomen. Gelukkig wordt dit gecompenseerd door een hogere 
gemiddelde bijdrage. De gemiddelde bijdrage in 2013 is €381 en ligt 41% hoger dan 
10 jaar geleden. 

 
De verwachting is dat de afname in het aantal toezeggers in de toekomst niet meer 
volledig gecompenseerd zal worden door een stijging van de gemiddelde bijdrage: de 
totale inkomsten vanuit de actie Kerkbalans zullen afnemen. 

 

 
 

Doelstelling 
• Verbreden en Verdiepen - een methode om te komen tot maximale inkomsten 

uit Kerkbalans - verder uitwerken 
 

4.1.2 Collectes 
De 2e collecte in iedere dienst is bestemd voor het werk in de plaatselijke gemeente. 
De opbrengst van de collectes is de laatste jaren stabiel. 
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Doelstelling 
 

• De inkomsten uit de collectes te verhogen door het collecteplan aan te passen 
en/of  bijv. extra collectes te houden voor bijv. het onderhoudsfonds. 

 

4.2 Rentebaten 
Afname baten als gevolg van afnemende liquiditeiten 

 

 
 

Doelstelling 
 

• Rente uit de obligaties zo lang mogelijk als inkomstenbron in stand houden. 
Door uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen. 

 

4.3 Baten onroerende goederen 
Verhuur aan derden (kerklocaties) , pachtopbrengsten stijgen. 



Beleidsplan HG Oudewater- Hekendorp 
Versie 2013-2 

Pagina 35  

 
 

Doelstelling 
• Komende jaren met kerkenraad gesprek aangaan om verhuurmogelijkheiden 

te vergroten. 
• Huurtarieven actueel houden 
• Verhuur gebouwen in Hekendorp promoten 

 
4.4 Overige inkomsten 

• Optimaal gebruik maken van beschikbare subsidie regelingen (BRIM) 
• Andere subsidie bronnen onderzoeken 
• Legaten vormen een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor de 

gemeente. Doelstelling is dit nadrukkelijk onder de aandacht brengen 
door een folder te maken in 2014 en afspraken met de notaris te maken 
over de kosten. 

 
 

4.5 Begraafplaats 
De hervormde begraafplaats is in eigendom. De exploitatie van begraafplaats levert 
een batig saldo op dat ten goede komt aan de hervormde gemeente. Omdat op 
termijn een uitbreiding/renovatie van de begraafplaats wordt voorzien, zal in de 
komende 20 jaar hiervoor een voorziening worden gevormd. 

Met ingang van 2013 zijn de tarieven van de begraafplaats verhoogd, desondanks zijn 
de tarieven nog steeds laag in vergelijking met de regio. 

• Stijging van de inkomsten. 
• Grafkelders toereikend. 
• Voldoende graven voor de komende 25 jaar. 
• Ruimte beschikbaar voor uitbreiding. 

 
Doelstelling 

• Renovatie monumentaal hekwerk (via subsidie) 
• Uitbreiding begraafplaats in 2033 
• Vergelijkbare tarieven houden met lokale begraafplaatsen 
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5 Uitgaven 
De uitgaven  van de gemeente zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen (bedragen 
o.b.v. begroting 2013, bedragen x € 1.000). 

 

 
 
 
 
 

5.1 Onderhoud gebouwen 
In 2012 heeft Buro v.d. Vlist opdracht gekregen om een meerjarenonderhoudsplan op 
te stellen voor de gebouwen die eigendom zijn van de Herv. Gemeente. De geschatte 
onderhoudskosten voor de periode 2013 – 2021 zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 

 
Gebouw 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal Gem. Aandeel 
Groteof St. Michaelkerk 25 81 45 23 32 20 30 21 17 293 33 34% 
KerkgebouwHekendorp 13 4 2 9 2 4 12 4 22 71 8 8% 
DeHoeksteen- HG 2 3 2 17 14 11 2 2 3 56 6 6% 
DeRank- HG 3 3 7 32 3 10 4 4 9 74 8 9% 
DeWingerd 4 5 4 11 14 13 18 6 4 79 9 9% 
PastorieLaanvanSnelrewaard 7 3 3 26 3 7 4 4 23 80 9 9% 
PartorieZwierRegelinkstraat 6 7 23 3 5 7 3 22 16 91 10 10% 
Kosterij Hekendorp 22 2 3 5 2 10 13 6 4 67 7 8% 
Kosterij Oudewater 3 4 5 3 3 23 7 4 8 61 7 7% 
Totaal (€x1.000) 85 111 94 128 78 104 92 73 106 872 97 100% 

 
Voor de Grote of St. Michaelskerk is een onderhoudsplan voor 30 jaar opgesteld. In 
de periode na 2021 is hierbij o.a. groot onderhoud voorzien aan de beglazing en het 
binnenschilderwerk. Hiervoor worden al in de jaren ervoor gespaard. De gemiddelde 
onderhoudshoudslast voor de Grote kerk is voor de komende 30 jaar begroot op 
€44.000 per jaar. De onderhoudslast van de overige gebouwen is gemiddeld €64.000 
per jaar. 
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In de (meerjaren-) begroting wordt gerekend met vaste jaarlijkse onderhoudskosten 
van €108.000. Als de daadwerkelijke onderhoudsuitgaven in een jaar lager dan wel 
hoger zijn, wordt het surplus toegevoegd aan respectievelijk onttrokken uit de 
voorziening onderhoud. Daarnaast wordt nog een oprenting van de voorziening 
gedaan om deze inflatiebestendig te maken. 

 
Het verwachte verloop van de voorziening onderhoud is hieronder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In 2013 t/m 2015 wordt jaarlijks 60k onttrokken aan het onderhoudsfonds 
• Oprenting van het fonds met 2% over de stand van het onderhoudsfonds per 

primo jaar t.b.v. de inflatiecorrectie 
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NB. De kosten voor het onderhoud aan het interieur van de Rank en de 
Hoeksteen valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting 
Verenigingsgebouwen en wordt daar in de begroting meegenomen. 

Doelstellingen 
• Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) volgen 
• Zelfwerkzaamheden door gemeenteleden opzetten 
• Meerdere aanbieders laten meedingen 
• Voorziening jaarlijks toetsen op ontwikkeling en marktsituatie 

 
 

5.2 Onderhoud orgels 
Jaarlijks met de organist wordt onderhoudskosten voor komende jaar besproken. 
Omdat veel onderhoud en stembeurten door Mourik en Van Butselaar worden 
uitgevoerd zijn de kosten hiervoor relatief laag. 

 
De afgelopen jaren hebben de orgels veel geleden onder de lage luchtvochtigheid. 

 
Doelstelling 

• Het verwarmingsbeleid en de verwarmingsinstallatie van de Grote kerk zo aan 
passen dat verdere schade aan het orgel wordt voorkomen. 

 

5.3 Pastoraat 
Er zijn twee voltijdspredikanten aan de gemeente verbonden. Met ingang van 2013 is 
de traktementsregeling aangepast. De gemeente betaald de PKN nu voor de 
predikant en de predikant ontvangt zijn traktement van de Kerk. Afspraken over de 
hoogte van het traktement en over de vergoedingen worden landelijk gemaakt. Het 
college heeft hier geen invloed op. 

De totale kosten voor het pastoraat in liggen in 2012 8% hoger dan in 2008 (2012: 
172k; 2008: 159k). Doelstelling is alert te blijven op de ontwikkelingen die tot lasten 
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verzwaring leiden zoals bv de ziektekosten regeling en hierover in gesprek te blijven 
met de landelijke kerk. 

Het zal bij nieuw uit te brengen beroepen steeds moelijker worden om toestemming 
te krijgen van de Regionaal Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) 
om twee voltijdspredikanten te behouden. Het landelijk gemiddelde voor een 
predikantsplaats ligt op 1.050 leden per predikant. Oudewater-Hekendorp heeft nu 
1.572 leden. 

 
Doelstelling 

• Zo lang mogelijk de tweede voltijds predikantsplaats te behouden en zo de 
gemeente optimaal pastoraat, catechese en prediking te bieden. 

• Lokale arbeidsvoorwaarden in lijn brengen met de PKN regels. 
• In overleg met de kerkenraad voor arbeidsvoorwaarden in geval van nieuw te 

beroepen predikanten (verhuisvergoeding, woonbijdrage, etc.) 
 

5.4 Salarissen 
Voor de volgende functies wordt een salaris c.q. vrijwilligersvergoeding betaald. 

 
Naam aanstelling Uur / week In dienst 
G.C. Bakker Koster 

30 uur per week 
1-7-2006 

A.A. Bakker-Blok Beheerder 1-7-2006 
J. de Kat Koster 12 uur per week 1-2-2008 
G. B. Mourik Organist I  1-7-2006 
C. van Butselaar Organist III  17-1-1974 
J. N. Verweij Organist III  26-6-2006 
B. Koster Organist III  1-5-2011 
H. Treur Organist III  1-7-2006 
W.E.A. v.d. Neut Financiële Administratie   
J.N. Verweij Administrateur vrijwillige bijdrage  

 
 

De cao van de medewerkers is gekoppeld aan de cao voor de overheid. De 
verwachting is dat de 0-lijn zal worden gevolgd. 

Doelstelling: 
• Bij beëindiging van een dienstverband zal in overleg met de kerkenraad 

worden besloten of deze betaalde functie kan worden gecontinueerd of dat 
deze door vrijwilligers kan worden ingevuld. 

 

5.5 Kerkelijke lasten (vieringen/PKN) 
Doelstelling 

• De kerkelijk lasten niet verder laten stijgen, met de kanttekening dat daar 
waar we kansen zien om het Evangelie te verspreiden we hiervoor naar 
middelen zullen zoeken. 

• Kosten voor drukwerk bewaken. 



Beleidsplan HG Oudewater- Hekendorp 
Versie 2013-2 

Pagina 40  

5.6 Bestuur/organisatie 
 
 

Doelstelling: 
• Jaarlijkse kosten om het college van kerkrentmeester professioneel te laten 

ondersteunen op het technisch en administratief gebied zullen kritisch worden 
gevolgd. 

• Herhalingscursussen voor BHV worden elk jaar gevolgd door koster(es). 
 
 
 

6 Meerjarenbegroting 

6.1 Uitgangspunten 
In de meerjarenbegroting zijn de volgend uitgangspunten gehanteerd: 

 
• Voor 2013 is de goedgekeurde begroting aangehouden. 
• Kerkbalans: extrapolatie van het aantal toezeggers en de gemiddelde bijdrage 

op basis van de realisatie de afgelopen 5 jaar. 
• Onderhoudsuitgaven 2014-2017 conform het in 2012 opgestelde meerjaren 

onderhoudsplan. 
• De toevoeging / onttrekking aan de voorziening onderhoud is zodanig dat de 

gemiddelde onderhoudslasten over de jaren constant zijn. 
• Energiekosten Grote Kerk o.b.v. nieuwe inschatting van het (gestegen) 

gasverbruik 
• Dotatie aan de voorziening begraafplaats van 5.000 per jaar t.b.v. 

uitbreiding/renovatie van de begraafplaats. 
• Voor de overige posten is gerekend met een stijging van 2% per jaar. 
• Interen op de reserves gedurende 3 jaar met Euro 60.000,- per jaar. 
• NB inkomsten uit eventuele toegekende BRIM-subsidie zijn niet 

meegenomen. In 2013 is een aanvraag ingediend voor 382k. De maximale 
subsidie die eventueel kan worden toegekend bedraagt (192k over een 
periode van 6 jaar). Als de BRIM subsidie wordt toegekend, dient de 
meerjarenbegroting hiervoor gecorrigeerd te worden. 
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6.2 Meerjaren explotatierekening 
 
 

De komende jaren wordt structureel een tekort op de begroting verwacht. 
 

Baten 
Rekening 

2009 
Rekening 

2010 
Rekening 

2011 
Rekening 

2012 
Begroting 

2013 
Prognose 

2014 
Prognose 

2015 
Prognose 

2016 
Prognose 

2017 
baten onroerende zaken 21 22 34 39 25 25 25 30 31 
rentebaten en dividenden 33 49 31 32 32 30 29 28 26 
bijdragen levend geld 284 276 273 274 275 260 257 252 249 
Totaal baten (a) 338 348 338 345 332 315 311 310 306 

 
 
Lasten 

Rekening 
2009 

Rekening 
2010 

Rekening 
2011 

Rekening 
2012 

Begroting 
2013 

Prognose 
2014 

Prognose 
2015 

Prognose 
2016 

Prognose 
2017 

lasten kerkelijke gebouwen exclusief  afschrijvingen 83 155 115 105 145 168 152 187 138 
lasten overige eigendommen en inventarissen 1 1 2 0 2 2 2 2 2 
pastoraat 120 100 160 173 172 178 177 182 183 
lasten kerkdiensten, catechese, etc. 10 5 9 7 11 9 9 10 10 
verplichtingen/bijdragen andere organen 22 17 17 18 18 18 19 19 20 
salarissen en vergoedingen 64 76 81 75 71 75 77 77 79 
kosten beheer en administratie 8 11 5 9 6 5 6 6 6 
rentelasten/bankkosten 6 6 10 13 11 13 12 11 11 
Totaal lasten (b) 314 371 400 400 436 469 453 494 448 
Totaal a-b 24 -23 -63 -55 -104 -154 -142 -184 -142 
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) -64 -19 -1 -9 -15 -5 -33 -5 -30 
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-) 4 0 5 13 60 67 60 27 0 
overige lasten en baten 47 46 59 37 43 39 40 41 42 
Totaal overige lasten ( c ) -13 27 63 41 88 101 68 63 12 

 

 
 

NB 2013-2015 wordt er behoorlijk ingeteerd op de fondsen; het negatieve resultaat 
gaat volledig ten laste van de algemene reserve. 

Doelstelling is: 
 

Naast wat per onderdeel opgenomen is in hoofdstuk 4 inkomsten en hoofdstuk 5 
uitgaven het tekort op termijn te beperken door in stappen de volgende maatregelen 
te nemen: 

• Grenswaarde vaststellen voor de algemene reserve, met advies van derden. 
• Voorstellen uit te werken in het najaar van 2014 naar aanleiding van de 

jaarrekening 2013 voor beperking van het tekort dat zou zijn ontstaan zonder 
onttrekking uit de reserves. 

• Het structureel te besparen bedrag met ingang van 2016 vast te stellen en dit 
met de kerkenraad en gemeente te bespreken uiterlijk in september 2015. 

 
 

6.3 Verloop Algemene Reserve en Onderhoudsfonds 
Het verwachte verloop van de Algemene Reserve en het Onderhoudsfonds 
Gebouwen is hieronder grafisch weergegeven. 

Totaal resulaat (a - b + c) 11 4 0 -13 -15 -53 -75 -121 -130 
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Het resultaat komt jaarlijkse ten gunste/laste van de algemene reserve. In de jaren 
2013 t/m 2015 wordt de afname van de algemene reserve gedempt omdat er jaarlijks 
60k wordt ingeteerd op het onderhoudsfonds (door een lagere dotatie). 

 
 

6.4 Liquiditeitsprognose 
Op basis van de verwachte kasstromen in de komende jaren is een 
liquiditeitsprognose opgesteld. 

 
jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Saldo baten/lasten  -104 -154 -142 -184 -142 
bij Overige lasten en baten (saldo begraafplaats) 43 39 40 41 42 
bij: oprenting fonds/voorzieningen  10 12 12 11 11 
af: aflossing lening o/g diaconie  -2 -1    
mutatie liq. Middelen  -53 -103 -91 -132 -89 
Stand liq. Middelen ult. Jaar 715 662 559 468 336 247 

 
Door het jaarlijkse exploitatie tekort zal worden ingeteerd op de financiële middelen. 
Een deel van de liquide middelen is vastgezet in deposito’s met een langere 
looptijden. (130k tot 31/10/2015, 130k tot 2020 en 130k tot 2025, het totale saldo op 
de Doelsparen rekening per ultimo 2012 bedraagt 421k (incl. een deel rente). 
Eventueel zijn er nog Rabo ledencertificaten (209k) die liquide gemaakt zouden 
kunnen worden. 
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Doelstelling is voorlopig ten minste 260k te laten staan en de rente inkomsten te 
gebruiken voor de exploitatie. 

 
 
 

7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

7.1 Stichting Bijbelshop de Veilige Haven 
• Garantstelling voor de Bijbelshop Oudewater (nog toe te voegen wat het 

risico is wat hier gelopen wordt) 
 

7.2 Aula aan de Waardsedijk 
De aula op de begraafplaats is tot 2030 in bruikleen gegeven aan de gemeente 

Oudewater. Daarna komt de aula weer toe aan de hervormde gemeente. De grond 
onder de aula is van de Hervormde Gemeente. De gemeente Oudewater betaalt hier 
erfpacht voor. Het grafhuisje op de begraafplaats is van de nabestaanden (fam. 
Peperkamp). 

 
De erfpachtcanon is gebaseerd op 480m2 x hfl 100 x rentepercentage. Als 
rentepercentage geldt het gemiddelde percentage bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten op datum van afloop van het vorige tijdvak en op de data respectievelijk 
6 en 12 maanden voor de afloop van deze termijn. Per 1 januari 2015 wordt het 
rentepercentage opnieuw herzien. 
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8 Slotwoord 
Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat door ons voorgeslacht telkens 
voldoende middelen zijn bijeengebracht om de gemeente vitaal en de gebouwen in 
stand te houden. Er is op dit moment een ruime reserve aanwezig. Dankbaar is er ook 
jarenlang gebruik gemaakt van subsidieregelingen van de overheid ten aanzien van de 
prachtige monumenten die wij in gebruik hebben. Nu de overheid deze regelingen 
sterk heeft beperkt en subsidie verkrijging onzeker is komt een groot deel van de 
onderhoudslast voor rekening van de gemeente. Dit heeft grote gevolgen voor de 
toekomst. De komende 3 jaar kunnen we vooruit op basis van bestemde legaten en 
een boekingswinst op de verkoop van obligaties. Daarna is het onzeker of er 
voldoende middelen zijn om op de huidige voet verder te gaan. Het college zal zich 
inspannen om de gemeente hiervan de komende jaren goed op de hoogte te houden, 
op de juiste plek kosten te besparen en zoveel mogelijk middelen te werven. Als er 
echter te grote tekorten ontstaan en de inkomsten structureel teruglopen dan zijn 
pijnlijke maatregelen onvermijdbaar. We vertrouwen erop de wijsheid te mogen 
ontvangen om dit werk bekwaam te doen met het gebed dat er in alles wat nodig is 
zal worden voorzien op dat ook ons nageslacht in Hekendorp en Oudewater de 
lofzang gaande kan houden. 
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	I. Woord vooraf
	Als kerkenraad van de Hervormde gemeente Oudewater - Hekendorp weten we ons, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft.
	Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan onze Heere en Heiland Jezus Christus.
	Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het betrouwbare Woord van God en...
	Als wij zo als gemeente onze plaats innemen binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis.
	Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven van de gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen.
	Omdat wij ons schuldig weten onze gaven 'ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden' (antw. 55 Heidelb. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming met de gereformeerde belijden...

	lI. Hervormde gemeente Oudewater - Hekendorp
	Oudewater, gelegen tussen Utrecht en Gouda, heeft ca 9900 inwoners. Behorend tot het "groene hart van Holland", is er weinig industrie. Veel inwoners vinden hun werk buiten de stad. De gemeente telt een flink aantal agrariërs. Hekendorp, een woonkern ...
	Administratief behoort 19% van de bevolking tot de Hervormde gemeente Oudewater-Hekendorp..
	Er is een grote Rooms Katholieke Kerk en een Protestantse Gemeente Oudewater. Verder zijn er een kleine Oud Katholieke Kerk en twee kleine evangelische gemeenten.
	Naast de protestants-christelijke "Immanuelschool" zijn er twee Rooms Katholieke scholen, een openbare basisschool en een Jenaplanschool. In Hekendorp is ook een openbare basisschool.
	Er zijn twee verzorgingstehuizen: "Schuylenburcht" van protestants- christelijke signatuur en "Wulverhorst" van oorsprong met een Rooms- Katholieke achtergrond.
	De Hervormde gemeente is van Hervormd-Gereformeerde signatuur Er zijn twee kerkgebouwen: de Grote- of St. Michaëlskerk in Oudewater en het kerkgebouw "God is liefde" in Hekendorp. In beide kerkgebouwen worden elke zondag twee diensten gehouden.
	Op dit moment heeft de Hervormde gemeente 14 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 evangelisatieouderling, 8 diakenen en 7 kerkrentmeesters.
	's Morgens bezoeken gemiddeld 500 mensen de kerkdiensten in Oudewater en ongeveer 140 de diensten in Hekendorp. In de avonddiensten zijn dat er respectievelijk 225 en 70.
	Er zijn twee wijkgemeenten met elk een eigen predikant.
	Hervormd Hekendorp behoort tot wijkgemeente 2 van de Hervormde gemeente Oudewater-Hekendorp. De ambtsdragers uit Hekendorp maken deel uit van de kerkenraad van deze wijkgemeente. De bestuursleden van de "Stichting tot behartiging van de godsdienstige ...
	Hoewel ook in de Hervormde gemeente Oudewater - Hekendorp de secularisatie merkbaar is, zijn er ook redenen om dankbaar te zijn. Zo zijn er in totaal een twintigtal verenigingen, groepen, zondagsscholen, kringen en clubs. Bij elkaar zijn er zo'n 200 g...
	De gemeente omvat 1572 leden (720 belijdende leden, 852 doopleden). Verder staan er 290 personen geregistreerd als ongedoopt kind en 367 personen zijn mee geregistreerd.
	De onderstaande tabel gaat alleen over de leden
	De gemeente telt 1013 adressen:577 adressen voor huisbezoeken en 436 evangelisatieadressen.
	Er zijn ca. 110 catechisanten. Enkele ambtsdragers/catecheten helpen de predikanten bij de catechese.
	Als organen van bijstand functioneren de commissie vorming en toerusting, de jeugdraad, de evangelisatiecommissie en de zendingscommissie. (Zie hoofdstuk VI en VII.)

	llI.Wat zegt de Kerkorde over het beleidsplan?
	In de ordinanties 4, en 11 van de Protestantse Kerk in Nederland zegt de kerkorde welke taak de kerkenraad heeft ten aanzien van het vaststellen van een beleidsplan. Deze artikelen zijn in bijlage 1 bij dit beleidsplan opgenomen.

	IV. . Eredienst en prediking
	De wekelijkse erediensten in Oudewater en Hekendorp vormen het hart van het gemeenteleven.
	In deze erediensten staan de lezing van de Schrift en de verkondiging daaruit centraal, met de sacramenten alsmede de openbare geloofsbelijdenis. De avonddiensten hebben in het algemeen het karakter van een leerdienst, waarin het Woord wordt bediend a...
	.


	Doel
	1. De gehele gemeente, jong en oud, in haar verscheidenheid zo goed mogelijk te betrekken bij de eredienst teneinde Gods Woord te horen, Zijn wil te verstaan, Zijn lof te bezingen en Zijn Naam te belijden;
	2. Het verdiepen van kennis en verstaan van de openbaring Gods in Christus Jezus;
	3. Het groeien in de gemeenschap met de Heere en met elkaar;
	4. De toerusting tot een belijdend en getuigend leven in de samenleving.

	Beleid
	1. Handhaving van het aantal kerkdiensten;
	2. Het opwekken van de gemeente om de kerkdiensten mee te vieren;
	3. De predikanten de mogelijkheid geven om voldoende tijd te besteden aan een grondige voorbereiding van de erediensten;
	4. Het nastreven van een schriftgetrouwe verkondiging die ingaat op de situatie en vragen van deze tijd;
	5. Bij de verkondiging aandacht te geven aan alle generaties in de gemeente en het bevorderen van het gesprek over Bijbel en geloof in gezinsverband. Tevens zal speciale aandacht gegeven worden aan personen met een verstandelijke beperking;
	6. Als kansel-Bijbel wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling;
	7. Voorbede doen voor de noden in de kerkelijke gemeente, overheid en koningshuis, voor Israël en de volken tot hun zaligheid, en voor alle nood in burgerlijke gemeente, volk en wereld.
	V. Pastoraat
	Pastoraat is het omzien naar de leden van de gemeente als opdracht van Godswege. Daarbij staat de boodschap van zonde en genade centraal, gericht op de gezinnen en de enkeling. Voor het pastoraat is ook de prediking van eminent belang. Het bevestiging...
	Naast de predikanten hebben ook de ouderlingen een taak in het pastoraat. De kerkenraad kan zich verder bij laten staan door speciale organisaties binnen de gemeente zoals de dames die meewerken in het bezoekwerk, het zgn. Pastoraal Team en het team J...
	De band tussen de leden van de gemeente is een gemeenschap, die gedragen wordt door de verbondenheid met Christus, waardoor de leden ook oog hebben voor elkaar. Dit geldt alle generaties.


	Doel
	1. Het besteden van voldoende aandacht en tijd door de predikanten aan pastoraat bij de gemeenteleden thuis, in de zieken-, verpleeg-, verzorgings- en andere tehuizen. Dit geldt ook en vooral voor crisissituaties;
	2. Het bezoeken door de wijkouderling van alle pastorale eenheden van de gemeente waar dit mogelijk is. (minimaal éénmaal per twee jaar);
	3. Het (vaker) bezoeken van de senioren van de gemeente door onder andere twee ouderlingen t.b.v. het ouderenpastoraat in verzorgingscentra en de daarbij behorende in- en aanleunwoningen;.
	4. Het verlenen van pastorale zorg aan de jongeren door de predikanten, de jeugdouderlingen c.s. en de catecheten;.
	5. Het omgaan met verschillende noden die er in de gemeente kunnen zijn. Naast rouwverwerking kan gedacht worden aan allerlei somatische, psychische en andersoortige noden en problemen. Dit geldt voor rechtstreeks betrokkenen als voor diegenen die om ...

	Beleid
	Met dit alles voor ogen zal erop toegezien worden dat:
	1. De predikanten zich blijven bekwamen met het oog op het pastoraat in bijzondere situaties;
	2. Aan de predikanten voldoende tijd gegeven wordt om de pastorale zorg te behartigen;
	3. De wijken voor de ouderlingen niet te groot worden;
	4. De ouderlingen samen met de predikanten de toerusting voor hun ambtelijk werk zo goed mogelijk zullen nastreven;
	5. Elke ouderling éénmaal per jaar aan het eind van het bezoekseizoen binnen het consistorie kort verslag doet van aandachtspunten die tijdens het bezoekwerk in zijn wijk aan de orde gekomen zijn;
	6. Daar waar nodig is, wordt het Pastoraal Team om bijstand gevraagd;
	7. De niet-georganiseerde aandacht voor elkaar wordt gestimuleerd, in het bijzonder het meeleven met elkaar in vreugde en verdriet;.
	8. In bijlage 2 t/m 5, treft u het door de Algemene Kerkenraad vastgestelde beleid t.a.v. samenwonen voor het huwelijk, huwelijk na echtscheiding, homoseksualiteit en ziekenzalving aan..

	VI Vorming en toerusting
	De gemeente is naast een vierende, dienende en pastorale gemeente ook een lerende gemeente. De verschillende aspecten van gemeente- zijn vullen elkaar aan en zijn in de praktijk nauw verweven.
	Daarbij is de Heilige Schrift altijd bron en norm. De lerende gemeente put uit de Schrift, geeft zich rekenschap van de waarde van de traditie en is zich bewust van haar roeping in de actualiteit van de ontkerstende cultuur. In dat
	spanningsveld voltrekt zich de vorming en toerusting van de gemeenteleden, zoals dat gestalte krijgt in catechese, jeugdwerk, verenigings- en kringwerk
	De kerkenraad laat zich bijstaan door een commissie van vorming en toerusting, waarin de beide predikanten zitting hebben.


	Doel
	De opbouw van de gemeente in geloof, getuigenis, liefdebetoon en levensheiliging door samen te luisteren naar de Heilige Schrift en het Woord te bewaren.

	Beleid
	Het beleid is in het algemeen:
	1. De gemeenteleden goed informeren over de verschillende activiteiten op het gebied van vorming en toerusting;
	2. Zo veel mogelijk inspelen op probleemvelden in de gemeente;
	3. Het indien mogelijk verzorgen van en het verlenen van medewerking aan godsdienstonderwijs op de beide openbare scholen en het onderhouden van contacten met het christelijk onderwijs;

	Catechese
	In de gemeente worden haar kinderen gedoopt op grond van het genadeverbond. Catechese is vooral (maar niet uitsluitend) gericht op de gedoopte kinderen van de gemeente.
	De catechese dient een pastoraal karakter te hebben. In het leerproces behoort op een evenwichtige manier aandacht te zijn voor cognitieve, affectieve en actieve aspecten. Het gaat dus niet alleen om feitelijke Bijbelkennis, maar ook om de vraag hoe h...
	In Oudewater en Hekendorp is een groot aantal catechesegroepen. Beide predikanten catechiseren en verzorgen bij toerbeurt de belijdeniscatechese. Leden van de commissie voor vorming en toerusting en/of gemeenteleden kunnen zo nodig (al of niet inciden...
	.


	Doel
	Jonge gemeenteleden
	1. Bekend maken met de hoofdlijnen van de Bijbel;
	2. Het persoonlijk lezen van de Bijbel;
	3. Bevorderen van het besef van de betekenis van de Heilige Doop;
	4. Toeleiden naar de belijdenis van het geloof en het Heilig Avondmaal;
	5. Inwijden in het leven van kerk en gemeente;
	6. Hen leren nadenken over hun eigen functioneren als christen..


	Beleid
	Prioriteiten voor de komende jaren:
	1. Het motiveren van jongeren om mee te doen aan de catechese;
	2. Het ontwerpen en aanbieden van voorbereidende catechese voor kinderen van groep 8 van de basisschool;.
	3. Zoeken naar verbindingslijnen tussen catechese en de gezinnen. Het stimuleren bij de catechese van de ouders en ouderen;
	4. Nastreven van aansluiting van de lesstof tussen parallel- of vervolggroepen. Daarom dient het meerjaren lesplan te worden gevolgd en is uniformiteit in lesmethode gewenst;
	5. Het toepassen van meer variatie in werkvormen, o.a. door het gebruik van (audio-)visuele middelen;
	6. Het ontwerpen en aanbieden van huwelijkscatechese voor jongeren, die zich voorbereiden op een huwelijk;.
	7. Het ontwerpen en aanbieden van doopcatechese voor ouders die een kind verwachten of een kind hebben laten dopen;

	.
	Jeugdwerk
	Met het jeugdwerk willen we inhoud geven aan onze verantwoordelijkheid als gemeente om kinderen en jongeren te (helpen) leren wie God is, wat Hij voor ons gedaan heeft en wat dit betekent voor het leven van elke dag als jongere in onze tijd.


	Doel
	Het streven naar ontmoetingsplaatsen en momenten, toegesneden op de leeftijd(en) van kinderen en jongeren, waar leiding en jongeren samen luisteren naar het Woord van God in allerlei vormen zoals in vertelling, in verwerking, in lied en spel. Hierbij ...
	 Onderwijs aangaande de kennis van God en Zijn dienst wordt ontvangen;
	 De omgang met God en met elkaar geleerd mag worden;
	 Leiding en jongeren elkaar leren kennen; .
	 Oog en hart is voor de jongeren van de gemeente om een bijdrage te leveren aan hun geestelijke vorming en waar deze geholpen worden bij de toepassing in hun persoonlijke omstandigheden;.
	 Sprake is van contact tussen jongere en oudere gemeenteleden.


	Beleid
	1. Gebruik maken van methoden en materialen; voorkeur hebben deze zoals ze door de Bond van Ned. Herv. Zondagsscholen op G.G. en de HGJB worden aangereikt;.
	2. Stimuleren en (helpen) organiseren van kadercursussen voor leidinggevenden t.b.v. de huidige clubs en verenigingen;
	3. Toetsen of bestaande methoden en aanpak op clubs en verenigingen leiden tot het realiseren van de doelstellingen zoals deze per club of vereniging zijn vastgelegd en waar nodig initiatieven nemen die tot verbetering kunnen leiden;
	4. Het in standhouden en verder uitbouwen van structureel jeugdpastoraat volgens het visiemodel zoals aangereikt door de HGJB.;
	5. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van contactmomenten en ontmoetingsplaatsen met gebruikmaking van sociale media;.
	6. Voortdurend alert blijven op het vasthouden van de aansluiting bij het ROJ (Regionaal Open Jeugdwerk);
	7. Ouders en ouderen wijzen op hun verantwoordelijkheid voor en ondersteunen bij de geestelijke opvoeding van de kinderen en de jongeren van de gemeente..
	Verenigings- en kringwerk

	Doel
	1. Het verdiepen en verbreden van de kennis van de Bijbel, de belijdenisgeschriften en daaraan verwante bijdragen en publicaties;
	2. Het bevorderen van meningsvorming en standpuntbepaling in Bijbels licht met het oog op vragen rond kerk, gezin, school en maatschappij;
	3. Hulp bieden, stimuleren en motiveren om als christen belijdend en getuigend in tal van verbanden een plaats in te nemen in de samenleving van vandaag;
	4. Het door contactmomenten bevorderen van onderling pastoraat tot opbouw van elkaar;.
	5. Het ontwerpen en aanbieden van catechese voor volwassenen in de vorm van een studiekring.

	Beleid
	1. De gemeenteleden goed informeren over de verschillende activiteiten op het gebied van vorming en toerusting en hen stimuleren hieraan deel te nemen;
	2. Zo veel mogelijk inspelen actuele thema’s in de gemeente, die vragen om extra toerusting. Te denken valt hierbij aan ethische vragen (o.a. ongehuwd samenwonen) en opvoedingsvragen;
	VII Apostolaat
	De gemeente is geen doel op zichzelf, maar is gericht op Christus en Zijn wederkomst Hierom behoort de gemeente als geheel zich geroepen te weten om het Evangelie te verkondigen,
	zowel op korte als op grote afstand van de gemeente. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht. Dit moet resulteren in liefde en ijver, maar ook in blijmoedig getuigen van de hoop die in ons is, tot een daadwerkelijk die...
	In de gemeente Oudewater - Hekendorp is een zendingscommissie werkzaam om de
	gemeente bewust te maken van de zendingsopdracht en de betrokkenheid bij de uitvoering van deze opdracht te stimuleren.
	De evangelisatiecommissie werkt onder leiding van de evangelisatieouderling aan de rand van de gemeente en daarbuiten. In
	de zendingscommissie is een lid van de diaconie vertegenwoordigd.
	Er is geen principiële scheiding tussen zending en evangelisatie. Dit betekent dat ook het werk van de evangelisatiecommissie en de zendingscommissie een principiële
	eenheid heeft en de uitvoering van het werk slechts uit praktische overwegingen wordt onderscheiden. Ledenwerving voor GZB en IZB blijft belangrijk. Door de bladen van deze organisaties (die ook namens onze gemeente werken) worden de leden voorzien va...


	Doel
	1. Het nastreven van een krachtig en blijvend besef van verantwoordelijkheid voor zending en evangelisatie;
	2. Het verminderen van de vaak (te) grote afstand tussen principe en praktijk door zending en evangelisatie dicht bij de gemeente te brengen en concreet te maken;
	3. De gemeente zoveel mogelijk praktisch betrekken bij missionaire activiteiten die zich daarvoor lenen;
	4. Indien nodig het toerusten van de gemeenteleden voor dit alles.

	Beleid
	1. De noodzaak van en de roeping tot de verkondiging van het Evangelie binnen en over de grenzen van de gemeente moeten een plaats krijgen in de verschillende elementen van de eredienst (gebed, prediking, gaven);
	2. Het organiseren van een Alpha-cursus;
	3. Publiciteit over het zendings- en evangelisatiewerk zullen worden gezocht en benut;
	4. Het evangelisatiewerk dient met betrokkenheid van allen en de inzet van velen op een verantwoorde manier voor de verschillende doelgroepen te worden uitgevoerd. De beleidsmatige doordenking van alle gegevens, mogelijkheden, kansen en ontwikkelingen...
	5. Bij de verschillende gemeenteactiviteiten dient ook zending een weloverwogen plaats te krijgen. Het jeugdwerk wordt hierbij met nadruk genoemd met het oog op de continuïteit van het zendingswerk;
	6. Gezocht dient te worden naar vormen, waarin het zendingswerk meer concreet kan worden door informatieoverdracht, contacten met zendingsarbeiders, actieve inzet voor bepaalde delen van het werk, contacten met kerken elders, e.d. Om dit te realiseren...
	7. Actief werven van leden voor GZB en IZB;
	8. Het organiseren van een vakantie bijbel week;.
	Diaconia is dienst. Dit dienen is de grondhouding van een christen. Dit is ook onze opdracht als christelijke gemeente in de hedendaagse samenleving.
	Diaconaat kunnen we omschrijven als o.a. het behulpzaam zijn bij het oplossen van sociale, psychische, economische en/of maatschappelijke noden van mensen.
	In de komende jaren zal als gevolg van economische achteruitgang meer aandacht voor de sociaal zwakkeren in de samenleving noodzakelijk blijken te zijn.
	De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrec...
	 het betrachten van onderling dienstbetoon;
	 het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben;
	 het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn;.
	 het signaleren van knelsituaties in de samenleving;
	 het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping;
	 samenwerking met andere plaatselijke diaconieën waar noodzakelijk, nuttig en/of mogelijk.

	Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld.
	(KO 8 - 3 - 1,2)

	Doel
	1. Bewustmaking, motiveren en informeren van de gemeente met het oog op haar diaconale taak;
	2. De gemeente in staat stellen om deze taak uit te voeren;
	3. Aandacht en zorg voor gemeenteleden met sociale, psychische, economische en maatschappelijke problemen;
	4. Aandacht en zorg voor lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten;.
	5. Zorg voor en door de jeugd via het jeugddiaconaat.

	Beleid
	1. Op het jaarlijkse collecterooster dient de helft van het aantal collecten diaconaal te zijn;.
	2. Bij actie- en doorzendcollecten wordt de gehele opbrengst voor één bepaald doel bestemd;
	3. In een jaarlijks vast te stellen giftenplan worden de instellingen genoemd die jaarlijks met een gift worden ondersteund. Hierbij heeft structurele steun onze voorkeur om versplintering van hulp te voorkomen;
	4. Gestreefd zal worden naar een gelijke verdeling van de bestedingen in ons land en daarbuiten;.
	5. Bij voorkeur zullen hiervoor doelen worden gekozen, die een kerkelijke modaliteit of identiteit hebben, die bij de gemeente past. Met actiecollecten voor noodhulp is dit echter niet altijd te realiseren;
	6. In het kader van werelddiaconaat en binnenlands diaconaat wordt aan "Luisterend Dienen" prioriteit gegeven;
	7. Geschikte mogelijkheden voor (meer) publiciteit over het diaconaat zullen worden gezocht en benut.
	Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet- diaconale aard.
	De taak van het College van Kerkrentmeesters is vastgelegd in Ordinantie 11 art 2 lid 7 van de Kerkorde.

	Doelstelling
	Als doelstelling voor een goed beheer denken de kerkrentmeesters aan:
	- Werven en beheren van de financiële middelen ten behoeve van de kerk;
	- Het beheren van de gebouwen en orgels; de zorg voor de exploitatie en het onderhoud;
	- De personele aangelegenheden; zorg voor goede arbeidsvoorwaarden van de medewerkers waarmee wij een arbeidsovereenkomst hebben;
	- De administratie van de kerk: zorg voor de financiële- en ledenadministratie en archivering;
	- Het beheren van de Hervormde begraafplaats: zorg voor onderhoud en de administratie.


	Beleid
	Het college van Kerkrentmeesters streeft naar een consistent en transparant beleid.
	Door de gemeente optimaal te infomeren hoopt het college dat de betrokkenheid op en de verantwoordelijkheid voor de financiën en het onderhoud zodanig wordt vergroot dat de bijdragen levend geld op niveau blijven.
	In bijlage 6 treft u het door de Algemene Kerkenraad vastgestelde beleidsplan van de kerkrentmeesters aan.
	Dat het leven en werken in de gemeente iets mag weerspiegelen van de heerlijkheid van de Heere. Dat we mogen doorgeven wat we ontvangen en zo lichtdragers mogen zijn van het Licht.

	Ondertekening
	Aldus te Oudewater vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkenraden
	van ………………. 2013

	Voor kerkenraad wijkgemeente I:
	Ds. R.de Koning Gans(preses) J.L. Treur (Scriba)

	Voor kerkenraad wijkgemeente II:
	Ds. J.J. van den End (Preses) S. Hoogendoorn (Scriba)
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