
Bijlage 1  

Beleid inzake inzegening van een huwelijk, in het bijzonder na samenwonen voor het huwelijk 

Wij verstaan onder een huwelijk: een verbintenis tussen één man en één vrouw. Wij zien 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 willen wij het huwelijk met dankbaarheid in ere houden. 
Daarom sporen wij ieder in de gemeente die het leven wil gaan delen als man en vrouw aan om 
te komen tot het wettig gesloten huwelijk en dit begin ook te brengen in het huis en de 
gemeente van God om zijn zegen daarover te ontvangen. 
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. Essentieel is de trouwbelofte. 
Wie het leven als man en vrouw delen zonder getrouwd te zijn sporen wij ook aan om hun 
samenleven als man en vrouw te laten vastleggen in een wettig gesloten huwelijk.  

Indien twee gemeenteleden te kennen geven hun huwelijk in de kerk te willen laten inzegenen 
zal er met de betreffende wijkpredikant en wijkouderling een gesprek plaatsvinden. Hierbij 
wordt doorgesproken over de motivatie voor het huwelijk en over het verlangen naar de zegen 
van Christus in de navolging van Hem. 
Mocht in dit gesprek blijken dat dit bruidspaar voor het huwelijk samenwoont of anderszins al 
als zijnde getrouwd leven, zal het Bijbelse principe als voornoemd aan hen worden uitgelegd. 
Indien zij aangeven toch hun huwelijk in de kerk te willen laten inzegenen worden zij gevraagd 
hun motivatie daarvoor op schrift te stellen. Indien het bruidspaar erkent, dat zij onjuist hebben 
gehandeld en in navolging van Christus te willen leven, zal de inzegening van het huwelijk 
kunnen plaatsvinden.  

De kerkenraad zal bij zijn beslissing het advies van de wijkpredikant en de wijkouderling in 
vertrouwen overnemen tenzij er gewichtige redenen zijn om dit niet te doen. De kerkenraad kan 
vanuit omstandigheden van bijzondere pastorale aard besluiten een huwelijk in te zegenen. Dit 
ook omdat in de praktijk van de gebroken wereld waarin wij leven niet alle gevallen op dezelfde 
wijze beoordeeld kunnen worden.  
 

 

Bijlage 2 

Beleid huwelijk na een echtscheiding 

Rond een huwelijksaanvraag 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 (Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die 
pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel), 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. 



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. Daarbij 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:  

- 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).  

- 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. 

- 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 hersteld kan worden (“verbondsvernieuwing”).  

- Door daar waar een echtscheiding zich voltrokken heeft en de weg tot herstel van het 
huwelijk onmogelijk is geworden, te wijzen op de mogelijkheid dat een nieuwe relatie 
mogelijk is.  

 

 

Bijlage 3  

Beleid ten aanzien van homoseksualiteit 

In ons beleid maken we 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.  

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.  

Het gemeentelid zal 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.  

Wij willen ons in onze pastorale verantwoordelijkheid laten leiden door de Heilige Schrift. Zoals 
wij de Bijbelse gegevens verstaan, 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 Bijbel voorkomen, geven ons echter niet de vrijmoedigheid om hun 
geldigheid te beperken tot deze uitwassen.  



Wij zullen daarom, vanuit ons gelovig verstaan van de Schrift homofiele gemeenteleden 
oproepen om zich te onthouden van de homoseksuele gemeenschap. Daarbij zijn wij ons er 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.  

Wij wijzen 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. 

 

 

Bijlage 4  

Beleid ziekenzalving 

Wij zijn van mening dat er ruimte geboden kan worden aan het ontvangen van ziekenzalving. 
Zowel vergeving als genezing vinden hun grond in het offer van Christus. Daarom mogen wij in 
alle vrijmoedigheid voor een zieke broeder of zuster bidden om genezing. 

Daarbij is de zalving een begeleidend teken, want het is niet de zalf maar God Zelf, die door Zijn 
Geest genezing kan schenken.  Wij erkennen dat God ons ook genezing kan onthouden, ook na 
gebed en ziekenzalving.  

 

  



Bijlage 5 - Beleidsplan Kerkmuziek van de Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp 

1. Kerkmuzikale situatie 

De Hervormde Gemeente van Oudewater-Hekendorp is een traditionele Gereformeerde 
Bondsgemeente waar vanouds (sinds de jaren ‘ 20 van de vorige eeuw) alleen psalmen uit de 
berijming van 1773 worden gezongen. Sinds 2006 wordt gebruik gemaakt van de bundel ‘Psalmen 
in tweevoud’ waarin naast ‘1773’ ook de berijming van 1968 is opgenomen. In elke dienst worden 
er ca. 2 psalmen door de dienstdoende predikant uit de berijming van 1968 opgegeven. Sinds het 
midden van de jaren 90 van de vorige eeuw wordt er ritmisch gezongen in een gedragen tempo. 
Sinds 2018 worden ook ca. 2 liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Tijdens de diensten 
wordt het orgel bespeeld. In de speciale diensten kunnen er ook liederen gezongen worden uit 
andere liederenbundels. Deze liederen dienen in overleg met de dienstdoende organist te worden 
gekozen in verband met de “zingbaarheid”. Voor de invulling van dit overleg zie de aparte 
werkafspraken. 

Tijdens de diensten wordt gebruik gemaakt van het monumentale Kam-orgel uit 1840 
(Oudewater) en het Boogaard orgel uit 1996 (Hekendorp). Daarnaast kan er in Oudewater gebruik 
worden gemaakt van het (historische) Wadsworth/Oldknow-koororgel, wat in 2008 in het koor 
van de kerk geplaatst werd. Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van andere 
instrumenten zoals de vleugel of zelf meegenomen instrumenten. De kerkenraad laat de 
instrumentkeuze over aan de organisten en predikanten die dit in samenspraak kunnen bepalen. 
Voor de invulling van dit overleg zie de aparte werkafspraken. 

2. Doel en functie kerkmuziek 

Het doel van de kerkmuziek moet een dienende functie zijn. Het orgelspel moet in voorspel en 
begeleiding tot samenzang uitnodigen. De teksten –met alle facetten van het leven- kunnen door 
de begeleiding dichter bij de gemeente gebracht worden. Elke organist zal daar met zijn of haar 
geschonken talenten vorm aan geven. In elke eredienst en zeker tijdens vieringen van het Heilig 
Avondmaal is het gewenst dat de organist liederen of gezangen speelt die aansluiten bij de 
geloofsbeleving van de gemeente. De vreugde van het evangelie mag doorklinken in de 
kerkmuziek. De melodie zal in de gevallen waarbij deze onbekend is- door de organist letterlijk 
(be)geleid moeten worden zodat de gemeente zich gesteund weet door de organist. 

3. Uitvoering kerkmuziek 

a. Kerkmusici: Voor de begeleiding van de erediensten is er op dit moment een conservatorium 
geschoolde hoofdorganist met daarbij een zoveel als nodig aantal overige ‘goede gewone 
organisten’  welke de samenzang kunnen begeleiden zoals in punt 2 omschreven. 
Bij vertrek van de huidige hoofdorganist, zal opnieuw vastgesteld worden welke kwalificaties 
gewenst zijn voor de hoofdorganist. 
Het heeft de aandacht van de hoofdorganist om ook andere (jonge) mensen uit de gemeente 
aan de orgelstudie te krijgen. Als de hoofdorganist deze taak niet kan uitvoeren kan dit ook 
gedelegeerd worden. 
De taakomschrijving van de hoofdorganist is vastgelegd in een apart document. 

b. Verantwoordelijkheden: De musici hebben als taak de samenzang naar behoren te 
begeleiden. Zij dienen het geestelijk klimaat van de gemeente aan te voelen en zich daar naar 
te schikken. De algemene kerkenraad is verantwoordelijk voor de aanstellingen van nieuwe 
organisten en geeft bij gelijke geschiktheid voorrang aan organisten welke meeleven in de 
eigen gemeente. Het college van kerkrentmeesters laat zich bij de benoeming van ‘gewone’ 



organisten desgewenst adviseren door de hoofdorganist. Voor de benoeming van een 
hoofdorganist geldt een sollicitatieprocedure. Aanstellingen worden in de Algemene 
Kerkenraad bij meerderheid van stemmen goedgekeurd.  
 

4. Organisatie 

De predikanten geven tijdig aan de dienstdoende organist de liturgie door. Zo nodig is er overleg.  

Zie verder het document met de werkafspraken en taakomschrijving van de hoofdorganist. 
Daarbij is de regeling kerkmuziek-I van kracht. 

5. Muzikale Niveau 

a. Het orgelspel dient goed verzorgd te zijn en kan aansluiten bij de kalender van het kerkelijk 
jaar. Het is goed als dit voor de gemeente herkenbare kerkmuziek is c.q. bewerkingen of 
melodieën van psalmen, gezangen of andere liederen zijn.  

b. In de eredienst worden de bundels ‘Psalmen in tweevoud’ en ‘Weerklank’ gebruikt. In speciale 
diensten kan de predikant hiervan afwijken en in overleg met de organist kiezen voor een lied 
uit een andere liederenbundel. 

6. Medewerking van anderen dan de onder punt 3 genoemden aan de eredienst 

Tijdens bijzondere diensten kunnen tijdelijk gevormde zanggroepen onder begeleiding van 
vleugel of andere instrumenten hun medewerking aan de dienst verlenen. 

Voor de bijzondere diensten kan een commissie worden samengesteld die, samen met de 
predikant, de liedkeuze bepaalt, e.e.a. met inachtneming van de functionerende regeling voor de 
kerkmuziek. 

In 2022 wordt gestart met het onderzoeken of jongeren meer bij de muzikale begeleiding van de 
eredienst kunnen worden betrokken.  

7. Ontwikkeling de komende jaren 

De komende tijd zal worden nagedacht hoe muziek in en rond de kerkdiensten de komende jaren 
kan ontwikkelen / groeien. En hoe we de jeugd daarin kunnen betrekken. 

Daarbij willen we zoeken naar een manier om de huidige smaak van de jeugd te verbinden aan 
het doorgeven van de traditie waar we als gemeente in staan. Dit vereist nadenken over een visie 
vanuit de Bijbel op muziek in de dienst.  

8. Dit beleidsplan is opgesteld in februari 2017, en geactualiseerd en opnieuw vastgesteld in 
2022 en geldt voor de periode van het beleidsplan van 2022-2026. 

9. Kerkmuzikale activiteiten buiten de eredienst 

Er worden regelmatig concerten gegeven in Oudewater waarbij één of beiden orgels worden 
gebruikt. Het college van kerkrentmeesters dient hiervoor toestemming te geven. De 
hoofdorganist draagt zorg voor de juiste conditie van de orgels. 

  



Bijlage 6 – Meerjarenbegroting 

 

 

 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Baten

Kerkbalans 280.000 281.680 283.370 285.070 286.781 288.501

Collectes 72.994 73.432 73.873 74.316 74.762 75.210

Rentebaten/dividenden 9.045 9.045 9.045 9.045 9.045 9.045

Baten onroerend goed 51.879 61.865 63.040 64.238 65.459 66.702

Subsidies 26.508 26.508 26.508 26.508 26.508 26.508

Overige kerkelijke organen 19.010 19.010 19.010 19.010 19.010 19.010

Overigen 1.535

Begraafplaats (netto) 0 0 0 0 0 0

460.971 471.540 474.846 478.187 481.564 484.977

Lasten 

Pastoraat 198.617 206.656 210.789 215.005 219.305 223.691

Gebouwen 112.415 114.551 116.728 118.945 121.205 123.508

Salarissen (kosters, organisten) 101.212 78.736 80.801 82.907 85.055 87.246

Verplichting/bijdrage andere organen (PKN) 18.646 18.758 18.870 18.984 19.098 19.212

Kerkdiensten, Catechese, etc. 3.996 4.072 4.149 4.228 4.308 4.390

Beheer en administratie 18.473 18.824 19.182 19.546 19.917 20.296

Overige kerkelijke organen 19.010 19.124 19.239 19.354 19.470 19.587

Diverse 276 276 276 276 276 276

472.645 460.997 470.034 479.245 488.634 498.206

Totaal resultaat -11.674 10.543 4.812 -1.057 -7.070 -13.229


