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Hervormde gemeente
Oudewater-Hekendorp
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Dit beleidsplan omvat de periode 2022-2026
Dit beleidsplan is tot stand gekomen vanuit een actualisering van het vorige
beleidsplan door de algemene kerkraad en de verschillende in het beleidsplan
genoemde raden.
Het concept beleidsplan is voorgelegd aan de algemene kerkraad en
vervolgens aan de gemeente. Opmerkingen zijn daarna verwerkt in de
voorliggende versie.
Aldus vastgesteld op 30 - 5 - 2022 te Oudewater op de vergadering van de
algemene kerkenraad.
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Algemeen
Als kerkenraad van de hervormde gemeente Oudewater-Hekendorp weten we
ons, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de Protestantse Kerk in
Nederland trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning van de Kerk, Jezus
Christus, ons geroepen heeft.
Met de kerk van alle tijden en plaatsen 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.

Identiteit
Onze identiteit ligt in Jezus Christus. Daarmee zien we ons als deel van Zijn
wereldwijde kerk. De eredienst is het hart van ons gemeente zijn.
We geloven dat we als individu en als gemeente God mogen ontmoeten dankzij
de goedheid van God, die bovenal zichtbaar en tastbaar wordt in het verzoenend
lijden en sterven en in de opstanding van Jezus Christus. We geloven dat we
geroepen zijn om als discipel in alle aspecten van het dagelijkse leven Gods wil te
zoeken en te volgen. De Heilige Geest is het die ons daarin leidt.
Als gemeente behoren we bij de Protestantse Kerk in Nederland.
We staan in de gereformeerde traditie. Met gereformeerde traditie bedoelen we:
het vasthouden aan de Bijbel (sola scriptura) als bron van wat we over God
weten, het geloof als enige weg naar God (sola fide) en genade als enige basis
van onze redding (sola gratia). We weten ons verbonden met deze traditie en
willen die in deze tijd verwoorden en doorgeven.

Kernwaarden
Kernwaarden in het gemeenteleven zijn:
l Geloven (komt terug in eredienst)
l Getuigen (komt terug bij evangelisatie en eredienst)
l Verbinden (komt terug bij eredienst, pastoraat en diaconie)
l Zorgen (komt terug bij pastoraat, diaconie en kerkrentmeesters)
l Groeien (komt terug bij eredienst, jeugdwerk en vorming en toerusting)
Onderstaande bijlagen betreffen bestaand beleid:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6

beleid t.a.v. samenwonen voor het huwelijk
beleid huwelijk na echtscheiding
beleid t.a.v. homoseksualiteit
beleid t.a.v. ziekenzalving
beleidsplan kerkmuziek
meerjarenbegroting

Eredienst
Uitgangspunten:
l

l
l
l

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

Eredienst
Hoe krijgt dit vorm:
l
l
l
l
l

Het handhaven van het aantal kerkdiensten.
Het opwekken van de gemeente om de kerkdiensten mee te vieren.
Het nastreven van een schriftgetrouwe verkondiging die ingaat op de situatie en
vragen van deze tijd.
De avonddiensten zoveel mogelijk het karakter van een leerdienst geven.
Het stimuleren van het instemmen met het Woord door het zingen van psalmen en
anderen liederen die de Schrift naspreken.

Pastoraat
Uitgangspunten:
l
l

Omzien naar elkaar is een opdracht van Christus voor de hele gemeente.
Ouderlingen, predikanten en pastoraal medewerkers verlenen herderlijke zorg aan
de leden van de gemeente en anderen die deze zorg behoeven, opdat wij elkaar
opbouwen in geloof, hoop en liefde.

Pastoraat
Hoe krijgt dit vorm:
l

l
l
l

Ouderlingen gaan één keer per twee jaar op huisbezoek bij elk bezoekadres.
– De secties voor de ouderlingen zijn zo groot dat deze, met veertig
bezoekavonden per jaar, in twee jaar doorlopen kunnen worden.
De pastoraal medewerkers verlenen pastoraat aan de ouderen in de
verzorgingshuizen en aanleunwoningen.
Elke ouderling doet binnen het consistorie kort verslag van aandachtspunten die
tijdens het bezoekwerk in zijn wijk aan de orde gekomen zijn.
Stimuleren van de niet-georganiseerde aandacht voor elkaar, in het bijzonder het
meeleven met elkaar in vreugde en verdriet.

Jeugdwerk
Uitgangspunten:
l
l
l

l

Jongeren stimuleren zich te verbinden aan God als bron van leven
(Hem kennen en vertrouwen).
Jongeren leren leven met God als bron in hun concrete bestaan (navolging).
De gemeente is daarbij een gemeenschap waar ouderen biddend gelovig om
jongeren heen staan, om voor hen levende voorbeelden te zijn van leven in
vertrouwen en navolging.
De gemeente is daarbij een leerplek waar jongeren op verschillende manieren
leren wat leven in vertrouwen en navolging betekent.

Jeugdwerk
Hoe krijgt dit vorm:
l

l
l

Zorgen voor onderlinge band tussen de jongeren en het onderling delen van
geloofsbeleving. Jongeren actief betrekken in de gemeente: laten meedoen
met activiteiten.
Jongeren leren verwoorden wat we geloven.
Gemeenteleden motiveren om in het jeugdwerk bezig te zijn.

Specifieke aandachtspunten:
l Meer aandacht voor de kinderen in de eredienst, waaronder een specifiek
kindermoment (evaluatie eind ’22/ begin ’23)
l Doorgaan met de jongerendiensten
l Aandacht voor het jeugdpastoraat

Zending & evangelisatie
Uitgangspunten:
l
l
l

Missionair denken hoort thuis in het hart van de gemeente.
Gemeente brede bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente
vanuit een hernieuwde gerichtheid op Jezus Christus.
Praktisch betrokkenheid bij missionaire activiteiten bevorderen.

Zending
Hoe krijgt dit vorm:
l

Speciale aandacht besteden aan de
werkzaamheden van de zendingswerkers
die een band met onze gemeente hebben
door:
– Nieuwsbrief verspreiden
– Persoonlijke contacten onderhouden
bv. door de pinkstergroet
– Geld en middelen inzamelen via
gerichte acties
– 1 x per jaar een zendingsgemeenteavond organiseren
– Gebedspunten aanreiken

l

Betrokkenheid op de IZB en GZB
bevorderen door:
- Ledenwerf-activiteiten
- Aanbieden GZB dagboekje

l

Zorg en aandacht voor de vervolgde
kerk door:
– Organiseren van de Nacht van
Gebed voor de vervolgde kerk
– Bijbelverspreidingsactie
organiseren

l

Publiciteit in de Zin

Evangelisatie
Hoe krijgt dit vorm:
l

l
l

Bevorderen van het missionair gemeente
zijn door Focus traject of andere
werkvormen.
Stimuleren tot het biddend bezig zijn
met het apostolaat.
Activiteiten continueren zoals:
– Alpha (Youth) cursus
– Bootjes- en campingevangelisatie
– Vakantiebijbelfeest
– Open Kerk

Specifieke aandachtspunten:
l
l
l
l
l

l
l

Samenwerking zoeken voor de
Alphacursus binnen de regio.
Vervolgtraject Alphacursus aanbieden.
Missionaire en diaconale raakvlakken
verkennen.
Missie in context analyse uitvoeren.
Specifiek onderzoek naar de
missionaire context van: werken,
zorgen en samenleven in relatie.
Aanbevelingen aan KR en Gemeente.
Samen passende (nieuwe) vormen
zoeken.

Vorming & toerusting
Uitgangspunt:
l

De doelstelling van de commissie vorming & toerusting is om een bijdrage te
leveren aan het vormen en toerusten van alle gemeenteleden om in deze tijd
christen te zijn. Elke doelgroep binnen onze gemeente (kinderen, jongeren,
jongvolwassenen, ouderen) heeft zijn eigen toerusting en vorming nodig. Het
is ons verlangen dat mede door deze vorming en toerusting alle leden van de
gemeente gehoor leren geven aan de de roeping van Jezus om Hem te volgen
en zo discipel van Hem te zijn.

Vorming & toerusting
Hoe krijgt dit vorm:
l

l

l
l

l

Gemeenteleden stimuleren om aan activiteiten op het gebied van vorming en
toerusting deel te nemen. Daarbij worden vormen gezocht die laagdrempelig
en dus toegankelijk zijn.
Door het aanbieden van vorming en toerustingsprogramma’s die specifiek
gericht zijn op bezinning en behandeling van aandachtsvelden in de
gemeente.
Door het aanbieden van vorming en toerustingsprogramma’s die aansluiten
bij actuele ontwikkelingen in de kerk en samenleving
Door het onderhouden van contacten met de kerkenraad en de diverse
kringen en verenigingen binnen de gemeente om goede afstemming van
activiteiten in de gemeente te verkrijgen.
Door nieuwe vormen van toerusting te ontwikkelen die aansluiten bij de
doelgroep(en) indien de gebruikelijke vorm de aansluiting met de doelgroep
verliest.

Vorming & toerusting
Doorlopende activiteiten:
l
l

l

l

Aanbieden van doopcatechese voor ouders die een kind verwachten of een
kind hebben laten dopen.
Aanbieden van huwelijkscatechese voor jongeren die zich voorbereiden op
het huwelijk of die kort geleden getrouwd zijn.
Aanbieden van bijbelstudieprogramma met kringleidersstructuur waarbij het
streven is dat iedere belijdenisgroep na het doen van openbare belijdenis
zich aansluit als nieuwe bijbelkring.
Aanbieden van bezinningsmoment in de week van voorbereiding op het
Heilig Avondmaal

Vorming & toerusting
Bijzondere actiepunten periode 2022-2026:
l

l

l

Aanbieden van “Kompasavonden” die bedoeld zijn als toerusting op actuele
onderwerpen die spelen in kerk en samenleving en waar gemeenteleden
ruimte wordt geboden om vragen te stellen en antwoorden te vinden.
Ontwikkelen van een nieuwe vorm van toerusting gericht op de senioren in
de gemeente, dit in de plaats van Safina die al jaren te maken hebben met
afnemende aantallen in leden door enerzijds vergrijzing en anderzijds geen
aanwas van nieuwe leden.
Aan het Focus programma van de IZB een bijdrage leveren met als doel de
gemeente te ondersteunen bij het vervullen van haar missionaire roeping.

Vorming & toerusting (catechese)
Hoe krijgt dit vorm (1):
l
l

l

l
l
l

Het aanbieden van voorbereidende catechese voor kinderen van groep 8 van de
basisschool.
Aanbieden van catecheseprogramma voor jongeren vanaf 12 jaar; tot 21 jaar
worden zij jaarlijks uitgenodigd, daarna blijven zij ook welkom.
Catechese programma gebaseerd op een meerjaren lesplan (“curriculum”) waarbij
de belangrijke bijbelse thema’s gedurende de periode dat jongeren de catechese
bezoeken meerdere keren worden behandeld en waarbij de diepgang toeneemt.
Werken met eigentijds materiaal waarin werkvormen aangeboden worden die
aansluiten op de belevingswereld van de jongeren.
Jongeren persoonlijk uitnodigen aan begin van ieder seizoen
Opkomst van jongeren registreren zodat opvallend verzuim gesignaleerd wordt en
jongeren persoonlijk benaderd kunnen worden om hen te stimuleren of, indien
gewenst, vormen van bijstand aan te bieden.

Vorming & toerusting (catechese)
Hoe krijgt dit vorm (2):
l

l
l

l
l

Het persoonlijk gebed en lezen van de Bijbel stimuleren door jongeren actief bij
te laten dragen tijdens de les en door huiswerkopdrachten welke vanuit
lesmateriaal worden aangereikt.
Stimuleren van 18+ jongeren om de belijdeniscatechese te gaan volgen.
Voor 18+ jongeren catechese aanbieden in vorm van bijbellezen en het gedeelte
wat gelezen is te behandelen om op deze manier zelfstandig bijbel lezen te
stimuleren.
Jongeren inwijden in het leven van kerk en gemeente.
Jongeren uitdagen om na te denken over hoe volgeling van Jezus te zijn in de
samenleving van nu.

Kerkmuziek
Uitgangspunten:
l

De kerkmuziek heeft een dienende functie, voor God en naar de gemeente toe
in het ondersteunen van de samenzang.

Hoe krijgt dit vorm:
l Bekwame organisten die het geestelijk klimaat van de gemeente aanvoelen
l Overleg over de muziek tussen predikant en dienstdoende organist
l In de reguliere erediensten wordt gezongen uit de psalmberijming in
tweevoud (van 1773 en 1968) en uit de bundel Weerklank
l In speciale diensten kunnen andere liederen worden gezongen
l Nagaan hoe jongeren bij de muzikale begeleiding te betrekken
Ø

Bijlage 5

Nader uitwerking beleid m.b.t kerkmuziek

Diaconie
Uitgangspunten:

•
•
•
•
•

Het college bestaat uit acht diakenen.
Zij dienen in de erediensten en aan de avondmaalstafel.
Zij bieden zowel financiële als niet-financiële ondersteuning.
De hele gemeente heeft een diaconale taak, niet alleen de diakenen.
Verdeling van de uitgaven:
- Plaatselijk + landelijk 50 procent.
- Wereldwijd 50 procent.

Diaconie
Hoe krijgt dit vorm:

•
•
•
•

Er wordt gestreefd naar een afbouw van het vermogen van de diaconie (op
een verantwoorde wijze).
Het diaconale draagvlak vergroten binnen de gemeente door:
(1) wekelijks een toelichting op de collectes te plaatsen in de weekbrief
(2) om jaarlijks een aantal diaconale doelen te verantwoorden/toe te lichten in
de Zin.
Meer bestemmingscollectes, waardoor de gemeente gerichter kan geven.
Monitoren en bijsturen van de verdeling van de uitgaven plaatselijk/landelijk
en wereldwijd.

Kerkrentmeesters
Uitgangspunten:
l

l
l

l

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de stoffelijke belangen van
de gemeente op de beleidsterreinen ‘medewerkers’, ‘organisatie’, ‘gebouwen’
en ‘geld’.
Het college bestaat uit minimaal vier ouderling-kerkrentmeesters en
maximaal drie kerkrentmeesters.
Het college is ook verantwoordelijk voor:
- Beheer en administratie hervormde begraafplaats
- Ledenadministratie van de gemeente
- Beheer kerkelijke archieven
- Financiële administratie
Het onderhoud in Hekendorp wordt verzorgd door de Stichting tot behartiging
van de godsdienstige belangen te Hekendorp.

Kerkrentmeesters
Hoe krijgt dit vorm:

l

Evenwicht aanbrengen tussen inkomsten en uitgaven.
Meer aandacht voor doelgroepen bij geldwerving (Kerkbalans).
Specifieke acties voor geldwerving initiëren.
Financiële reserves niet te veel af laten nemen.
Meerjaren onderhoudsplan voor gebouwen uitvoeren.
Alleen correctief onderhoud voor De Hoeksteen en de kosterswoningen.
Meer inzet van vrijwilligers voor diverse taken en bij het onderhoud.

Ø

Bijlage 6

l
l
l
l
l
l

Meerjarenbegroting

Veilige gemeente
Uitgangspunten:
l
l
l

Alle gemeenteleden hebben recht op een veilige gemeente.
We zijn geroepen tot goede zorg voor elkaar, met name voor de jeugd (en
mensen in een kwetsbare positie).
We zijn ons bewust dat door afhankelijksheidsrelaties tussen groepsleiding
en deelnemers in het jeugdwerk (of tussen ambtsdrager en gemeentelid)
grensoverschrijdend gedrag voor kan komen.

Hoe krijgt dit vorm:
l Benoemen van vertrouwenspersonen die zichtbaar zijn voor gemeenteleden
en laagdrempelig te benaderen zijn. Zij functioneren als meldpunt.
l VOG’s vragen aan vrijwilligers en beroepskrachten die werken met
minderjarigen (en mensen in een kwetsbare positie).

Voortgang
Uitgangspunt:
l

Per onderwerp is beschreven hoe zaken vorm krijgen. Hierop wordt
gemonitord, en er is ruimte voor initiatieven die in lijn liggen met de
geformuleerde uitgangspunten.

Actiepunten:
l

Het is de verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad en in het
bijzonder van het moderamen om hierop toe te zien.

