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Beleidsdocument
2018 – 2021

De kerkenraad heeft er in 2017 voor gekozen om onderscheid te gaan maken tussen:
a)

een beknopt beleidsplan voor de komende 4 jaar om mee aan de slag te gaan;

b)

een meer statisch beleidsdocument hoe binnen de Hervormde gemeente van Zegveld het
gemeenteleven is georganiseerd;

c)

een beleidsmap waarin genoemd beleidsdocument, voor zover van toepassing, wat nader is
uitgewerkt en gedocumenteerd.

Het Beleidsdocument 2018-2021 is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 8 januari 2019.
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Woord vooraf
Hart van de gemeente
De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van broeders en zusters in
Christus, midden in ons dorp. Natuurlijk is een kerk ook een organisatie, hebben we een plaatselijke
regeling en is er een kerkgebouw, maar daarmee heb je de kern niet te pakken.
Dat blijkt ook wel uit hoe het begonnen is, 2000 jaar geleden. Niet als een organisatie, met
gemeenteavonden over de financiën en de stoffelijke zaken, maar, zoals het zo mooi staat in die tekst
over de eerste gemeente, Handelingen 2:42: ‘En zij…’ de leerlingen van Jezus Christus dus
‘…volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap van het brood en in de gebeden.’
Die tekst voert ons terug naar het begin. En naar het ‘hart van de gemeente’. Wie daar oog en oor
voor heeft, zal als vanzelf ook ‘hart voor de gemeente’ hebben. Het haalt de kerk immers onder het
stof van de gewoonte tevoorschijn.

Leren, leven en getuigen
Wat is het een zegen om dichtbij huis een plaats te hebben, waar we het geloof in vrijheid kunnen
beleven en belijden. Een plaats waar God ons wil ontmoeten in Woord en Sacrament. Een plaats om
samen te komen om te leren en te vieren. Een plaats waar het geloof wordt gewekt, gevoed en verrijkt
door de uitleg van het Woord, door samen te zingen en te bidden.
Naast de erediensten op zondag, zijn er tal van bijeenkomsten, zoals catechese,
clubs, zondagsschool, verenigingen en kringen. We oefenen ons daar in het luisteren naar de Bijbel,
omdat we geloven dat God daarin tot ons spreekt.
Allen die door een persoonlijk geloof aan Christus zijn verbonden, zijn in onderlinge liefde eveneens
aan elkaar verbonden. In de gemeente horen de verticale en de horizontale lijn bij elkaar en zijn ze
sterk op elkaar betrokken. ‘Wij zijn allen door één Geest tot één lichaam gedoopt’, schrijft Paulus in 1
Korinthe 12:13. We zijn aan elkaar gegeven en weten ons geroepen tot liefde en dienst aan elkaar.
We verlangen een gemeente te zijn waarvan de leden op elkaar betrokken zijn in de vreugde en
zorgen van het leven.
We hechten aan de eenheid van de gemeente. Dit betekent niet dat elk gemeentelid hetzelfde moet
gaan denken, voelen of doen, maar dat gemeenteleden zich met alle onderlinge verscheidenheid één
weten in Christus.
Als gemeente weten we ons in woorden en daden missionair en diaconaal betrokken, zowel op onze
directe omgeving als wereldwijd. Christus noemt Zijn gemeente het zout en het licht van de wereld.
Wanneer is zij dat? Als zij het licht van Christus verspreidt. Als de gemeente opvalt in de wereld,
doordat zij meer doet dan het gewone. Als zij ín de wereld niet ván de wereld is.

Niet op onszelf
In dat alles staan we – als Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland – niet op
onszelf, maar staan we in de rijke traditie van de Reformatie, zoals verwoord in de gereformeerde
belijdenisgeschriften. In de lijn van de kerk van alle eeuwen willen deze ons telkens weer
terugbrengen bij de Bijbel, die de basis vormt van al het werk door en binnen de gemeente.
Daarbij maken we deel uit van de ‘algemene christelijke kerk’, de wereldwijde, veelzijdige
gemeenschap van allen die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben lief gekregen. Door
Hem mogen we als kerk delen in de aan Israël geschonken verwachting.
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1. Organisatie en werkwijze
1.1
Inleiding
In het ‘Woord vooraf’ is gesteld dat de gemeente meer is dan een organisatie: zij is een
geloofsgemeenschap van broeders en zusters in Christus. Dat maakt haar meer dan ‘een vereniging’.
In dat licht is de kerkenraad ook meer dan een ‘bestuur’. De kerkenraad is voor alles bedoeld om de
gemeente te helpen echt een geloofsgemeenschap te zijn en te blijven.
In de kerkorde van onze Protestantse Kerk klinkt dat wat plechtiger: de ambten zijn ervoor ‘om de
gemeente bij het heil te bepalen’. Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren bij, en
(terug) te brengen tot wat haar in Hem geschonken is, de ambten ingesteld. De ambtsdragers
vertegenwoordigen Christus in het midden van de gemeente. Daarom dienen zij de gemeente en zijn
zij zowel met gezag bekleed, als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Tegelijk is de kerkenraad,
waarin de ambtsdragers van de gemeente samenkomen, ook de vertegenwoordiging van de
gemeente.
De kerk kent drie ambten, te weten predikant, ouderling en diaken. Alle ambtsdragers samen vormen
de kerkenraad. Zij weten zich door of namens de gemeente gekozen, en daarmee door God Zelf
geroepen tot het ambt. Zij worden bevestigd met gebruikmaking van de hertaalde klassieke
formulieren en na afleggen van de beloften, zoals die in deze formulieren zijn vastgelegd.
1.2
Samenstelling en taak
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente bestaat uit 14 ambtsdragers, te weten:
1 predikant,
5 (wijk-)ouderlingen,
1 ouderling-scriba,
1 jeugdouderling,
1 evangelisatieouderling,
2 ouderlingen-kerkrentmeester,
3 diakenen,
en heeft tot taak:
• de zorg voor de dienst van Woord en Sacramenten;
• het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
• de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
• het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
• het opzicht over de leden van de gemeente voor zover haar dat door de orde van de kerk is
opgedragen;
• de zorg voor de vermogensrechtelijke en personele aangelegenheden van de gemeente;
• het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
• het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
• het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
• het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van haar wordt gevraagd.
Dit alles opdat de gemeente zal mogen groeien in de genade en kennis van Hem, Die haar Hoofd is:
Christus. Hiertoe neemt, voorafgaand aan elke vergadering van de kerkenraad, een bezinning met
onderling opscherpen en bemoedigen, een belangrijke plaats in.
De predikant gaat voor in de eredienst en is geroepen tot de dienst van het Woord, van de
Sacramenten doop en avondmaal en van de gebeden. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en
exegese van het Woord. Bezinning is van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en
herderlijke zorg. Hiertoe behoort ook het benutten van de geldende regelingen voor primaire en
permanente nascholing, waartoe de kerkenraad hem de ruimte en de mogelijkheden biedt.
Daarnaast is tot opbouw van de gemeente aan de predikant het volgende toevertrouwd:
• het afnemen van de openbare geloofsbelijdenis;
• het bevestigen van ambtsdragers en het inleiden van hen die in een bediening worden
gesteld;
• het leiden van trouwdiensten en van diensten van rouw dragen en gedenken;
• de catechese en de toerusting;
• het verkondigen van het Evangelie in de wereld;
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•

en, zo hij daartoe geroepen wordt, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen en
bredere verbanden.
Samen met de ouderlingen:
• de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en het
opzicht over de leden van de gemeente.
De wijkouderling/ouderling-scriba is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant,
het opzicht over leer en leven van de gemeente en draagt zorg voor de gemeente als gemeenschap.
Hij is de predikant behulpzaam met goede raad, ziet toe dat alle dingen in de gemeente met orde
geschieden en verleent pastorale zorg aan hen die raad en troost behoeven. Ook heeft hij de taak toe
te zien op leer en leven van de predikant waarbij hij medeverantwoordelijk is voor de bediening van
Woord en Sacramenten, waarbij de ouderling ambtelijk tegenwoordig is in de kerkdiensten.
Tot opbouw van de gemeente is verder aan de ouderlingen toevertrouwd:
• het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping;
• en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
Samen met de predikant:
• de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en het
opzicht over de leden van de gemeente.
De jeugdouderling heeft als kerntaak de jongeren bij de kerkenraad te vertegenwoordigen. Tegelijk
zal deze broeder naar de jeugd toe, tolk van de kerkenraad zijn.
Twee lijnen komen samen in het jeugdouderlingschap: pastoraat en leiding geven/besturen. De
jeugdouderling heeft (samen met de predikant) pastorale zorg voor de jongeren (18-) en tevens geldt
hem de verantwoordelijkheid het jeugdwerk te faciliteren en te coördineren.
De evangelisatieouderling heeft als kerntaak en doel om samen met de Evangelisatiecommissie
mensen voor het eerst of opnieuw in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus.
Daarnaast zoekt hij naar vormen om gemeenteleden bewust te maken van de mogelijkheden en
middelen die er zijn voor evangelisatie.
Aan de ouderling-kerkrentmeester is de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden
van de gemeente van niet-diaconale aard, toevertrouwd. Tevens dient hij toezicht te houden op het
bijhouden van de registers van de gemeenteleden.
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de zorg voor de gebouwen en de orde daarin tijdens
de kerkdiensten. Het college van kerkrentmeesters laat zich hierin bijstaan door kosters, organisten en
commissies.
De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden/liefdegaven.
Hij is ambtelijk vertegenwoordigd in de kerkdiensten. Hij dient te onderscheiden waar nood is en met
een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Hij gaat voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar
roeping in deze leert verstaan. Het dienen aan de avondmaalstafel behoort ook tot zijn taak. En verder
• het mede voorbereiden van de voorbeden;
• het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.
Tot opbouw van de gemeente, met het oog op haar dienst in de wereld, is aan de diakenen
toevertrouwd:
• het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
• het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn;
• het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar
verantwoordelijkheid;
• het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat en zo zij daartoe
geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
De verschillende ambten en ambtsdragers staan niet op zichzelf of tegenover elkaar, maar geven
samen vorm aan het ene ambt van het Woord. Alle ambten zijn nodig om het Woord in zijn breedte tot
klinken te brengen.
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1.3
Verkiezing
De wijze van verkiezing van de ambtsdragers en de werkwijze van de kerkenraad is beschreven en
vastgelegd in de Plaatselijke Regeling die op 13 januari 2005 door de kerkenraad is vastgesteld. De
gemeente heeft op 16 februari 2017 de kerkenraad gedurende 6 jaar gemachtigd om bij
ambtsdragerverkiezingen dubbeltallen (ord. 3-6-4) op te stellen.
1.4
Moderamen
Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en handelt zaken af die geen
uitstel tot de volgende kerkenraadsvergadering kunnen lijden. Het moderamen van de kerkenraad
wordt jaarlijks in de eerste vergadering van het nieuwe jaar gekozen. Het moderamen bestaat ten
minste uit de predikant, een ouderling-scriba, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken.
1.5
Classis
Belangrijke zaken, waaronder door de classis voorgelegde ontwerp-wijzigingen van de kerkorde,
worden vooraf in de kerkenraad besproken.
1.6
Commissies
Als commissie van bijstand van de kerkenraad functioneren twee commissies: de Zendingscommissie
en de Evangelisatiecommissie. De taak van de commissies en het rooster van aftreden is vastgelegd
in hoofdstuk 2, respectievelijk hoofdstuk 1 van de beleidsmap.
Ten dienste van het college van kerkrentmeesters fungeert ook een aantal commissies. Deze zijn in
hoofdstuk 3 van de beleidsmap vastgelegd.
1.7
Gemeenteavonden
We nemen ons voor om per jaar 3 à 4 gemeenteavonden te beleggen, zoals een avond t.b.v. de
zending (GZB), een avond met het oog op het evangelisatiewerk (IZB), een diaconale avond, een
beleidsavond, een avond vanuit het College van Kerkrentmeesters, een thematische avond
(bijvoorbeeld rond het eventuele jaarthema) of een avond met een theologisch onderwerp. Als het
type avond zich daarvoor leent, kan dat ook gecombineerd worden met eventuele verkiezingen.
1.8
Opening winterwerk
Ter opening van het winterwerk wordt jaarlijks medio september een openingsweekend gehouden.
Tijdens en na dit weekend starten de diverse gemeenteactiviteiten weer, na enkele maanden
zomerstop. Tijdens het openingsweekend staat de morgendienst in het teken van opening winterwerk
op basis van het jaarthema van de HGJB. Op zaterdagmiddag en -avond wordt een
gemeentebarbecue c.a. georganiseerd door een daarvoor aangewezen commissie.
1.9
Kerkbode
De Kerkbode is het officiële orgaan van de Kerkenraad t.b.v. de Hervormde Gemeente Zegveld en
verschijnt driewekelijks.
1.10
Gemeentegids
Om de gemeente te informeren, is er een Gemeentegids waarin alle organen, verenigingen, clubs en
activiteiten van de gemeente worden benoemd.
1.11
Website op Internet
Onder het adres http://www.hervormdzegveld.nl hebben we als kerkelijke gemeente een eigen
website. Deze site wordt regelmatig geactualiseerd.

5

2. Eredienst
2.1
Inleiding
Als we het hebben over de eredienst, bedoelen we de ontmoeting van God en Zijn gemeente
(kinderen, tieners, jongeren en volwassenen) tot eer van God en tot ons behoud. De eredienst is ook
een ontmoeting met elkaar.
De eredienst neemt een centrale plaats in, zij is de kern van het gemeentewerk. De kerkenraad wil
dan ook voortdurend aandacht hebben voor een Bijbelgetrouwe invulling van de erediensten, die
aansluit bij het geheel van de gemeente.

2.2
Woord en Sacrament
Het is God zelf die Zijn gemeente roept. Dit geldt ook voor de samenkomst van de gemeente. We
komen samen dankzij de roepende God. Hij heeft ons binnen de kring van Zijn verbond geroepen. We
lezen in de Bijbel dat van meet af aan de gemeente samenkomt (o.a. Handelingen 2:37-47) om het
Woord te horen en het brood te breken. Ook is het in het Nieuwe Testament na de allereerste
zendingssituatie gebruikelijk geweest om in de samenkomst van de gemeente de Heilige Doop te
bedienen. Het gaat dus, Bijbels gezien, in de eredienst om Woord en Sacrament.
In de gereformeerde traditie wordt de dienst van Woord en Sacrament gezien als de plaats van
ontmoeting tussen God en Zijn gemeente. In deze ontmoeting heeft God het initiatief en vraagt Hij om
het antwoord van het geloof en roept Hij op tot een leven gewijd aan Zijn dienst.

2.3
Liturgie
Onze huidige liturgie voor de eredienst vindt haar wortels in de tijd van de kerkhervorming. De
prediking van het Woord heeft hierin een centrale plaats. De eredienst bevat, kort gezegd, de
volgende elementen: De dienst begint met het zingen van een aanvangslied - in de morgendienst is
dat de (zondagsschool-)psalm en een kinderlied, ’s avonds zingen we de (zondagsschool-)psalm - en
stil gebed.
De dienst en de gemeente worden onder Gods hoede gesteld (votum en groet) en daarop wordt Gods
lof gezongen. Dan volgt - in de morgendienst - de dienst van schulderkenning, verootmoediging en
vergeving. Daartoe worden in de regel de Tien Geboden en de Nieuwtestamentische samenvatting
gelezen, maar als alternatief kan ook een enkele keer gekozen worden voor een ander gedeelte,
waarin de gemeente wordt opgeroepen tot een heilig leven.
Deze leefregel wijst de gemeente erop hoe God wil dat het leven van de gelovigen wordt ingericht en
leert ons dat wij daarbij in alles onvolkomen en schuldig blijven. Ook wijst de Wet de weg om in een
leven van dankbaarheid voor de Heere te leven. De lezing van de Wet wordt beantwoord met een
psalm/lied van verootmoediging of toewijding.
In het gebed dat volgt, wordt gebeden om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige
Geest.
In het lezen van de Schrift spreekt de Heere ons aan en in de prediking wordt dit Schriftwoord
uitgelegd en toegepast. In onze diensten maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling. Na de
preek stemt de gemeente zingend in met de verkondiging.
De dankbaarheid wordt ook duidelijk in de gaven die we geven, in het gebed waarin we ons opnieuw
toewijden aan de Heere, Hem bidden om Zijn genade en leiding in ons leven.
De collecten vinden plaats vóór de preek.
Tijdens de collecte in de morgendienst krijgen de kinderen tot zes jaar de gelegenheid om de kerk te
verlaten en naar de OpStap-groep in ‘De Voorhof’ te gaan.
Voorbede wordt gedaan met en voor gemeenteleden die bijzondere redenen hebben tot dankbaarheid
of voorbede hebben gevraagd vanwege bijzondere omstandigheden waarin zij verkeren, zoals ziekte
en rouw. Verder is er op gezette tijden voorbede voor kerk, overheid, onderwijs, Israël en predikanten
in het buitenland, die we als gemeente via de GZB financieel steunen. Ook de actualiteit kan leiden
tot voorbede.

6

Wetend dat de Heere onze gebeden hoort en op Zijn wijze beantwoorden zal, zingen we tot Zijn lof.
Met het ontvangen hebben van de zegen mogen we de kerk verlaten, uitgezonden om gezegend tot
zegen te zijn op de plaats(en) waar de Heere ons heeft gesteld en/of brengen zal.
In de avonddiensten belijden we ons gemeenschappelijk geloof met de kerk van alle eeuwen en alle
plaatsen. Dit wordt in de regel gedaan met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, maar
dit kan ook door het lezen van een ander gedeelte uit de belijdenisgeschriften van de kerk. De
gemeente stemt zingend in met het gemeenschappelijk beleden geloof.
Voorafgaand aan iedere dienst is er het consistoriegebed waarin de dienst en de voorganger aan de
Heere worden opgedragen. Na afloop van de dienst vindt - eveneens in de consistoriekamer dankzegging voor de dienst plaats en een kort nagesprek naar aanleiding van de preek.
2.3.1 Gemeentezang
Aangezien de eredienst de ontmoeting is van een almachtige en heilige God met Zijn gemeente, is zij
kostbaar en de inrichting daarvan is niet om het even. Als het goed is, wordt daarom altijd gezocht
naar vormen die het ontzag daarover weerspiegelen. De kerk van de Reformatie heeft daarbij altijd als
ideaal gehad: het Woord aan het woord, gepaard met een besef van heiligheid.
Het mag duidelijk zijn dat de oudtestamentische Psalmen daarin een geheel eigen plaats hebben,
omdat die ons immers in de Bijbel zelf zijn overgeleverd. Daarom mogen die ook nooit in het
vergeetboek raken. Het is een ernstig verlies wanneer de vertrouwdheid met de Psalmen afneemt. De
breedte van het geloofsleven komt onnavolgbaar in de Psalmen tot uitdrukking. Te denken valt daarbij
aan: gebed, schuldbelijdenis, geloof, vertrouwen, vergeving, dankzegging en lofprijzing. Bovendien
weten we ons in de Psalmen verbonden met het volk Israël en met de kerk der eeuwen. En we zingen
hiermee Christus na! De berijmde Psalmen zijn berijmingen van de Psalmteksten uit de Bijbel zelf,
maar bevatten ook onvolkomenheden en hebben niet hetzelfde gezag als de Bijbel.
In de liturgie geven we als gemeente prioriteit aan het zingen van de Psalmen. Het is daarbij goed als
regelmatig de betekenis van een Psalm wordt uitgelegd voordat we gaan zingen en/of wordt
aangegeven waarom we nu juist deze Psalm gaan zingen.
Daarnaast zingen we in reguliere erediensten één passend lied uit de bundel Weerklank (2016) en
een kinderlied voorafgaand aan de morgendienst. Het staat gastvoorgangers vrij om uitsluitend
Psalmen op te geven.
Bij ‘bijzondere’ erediensten, te denken valt aan belijdenisdiensten, christelijke (1e) feestdagen,
afsluiting van de VBW, de middagdiensten op bid- en dankdagen en huwelijksbevestigingen, is meer
vrijheid in de keuze en handhaven we de bestaande praktijk.
2.3.2 Type prediking
De prediking vormt, na de Schriftlezing, het hart van de eredienst. De verkondiging van het Woord is
niet minder dan het voertuig van de Heilige Geest. Hierbij gaat het om een schriftuurlijke prediking, die
in de huidige tijd landt. In het bevestigingsformulier voor predikanten wordt gezegd dat de predikant
‘de Heilige Schrift grondig en naar waarheid aan de gemeente zal uitleggen en toe-eigenen, zowel
aan allen als aan een ieder persoonlijk’. Het Heil in Christus wordt algemeen aangeboden met de
oproep tot geloof en bekering. Ook in de prediking is het belangrijk om met twee woorden te spreken:
zonde én genade. We vinden het verder belangrijk dat met eigentijds taalgebruik ook bevindelijk
(aandacht voor het werk van de Heilige Geest) wordt gepreekt.
Andere aandachtspunten voor de prediking zijn:
- regelmatige aandacht voor Israël;
- aandacht voor de verwachting van de wederkomst van Jezus Christus;
- oog houden voor de verscheidenheid in de gemeente;
- regelmatig ook kinderen en jongeren aanspreken, moeite doen om hen te bereiken;
- aansluiting zoeken bij de belevingswereld van de hoorders en praktische handreikingen bieden
voor het leven van alle dag.
Het is goed dat er regelmatig onderscheid is tussen de morgendienst en de avonddienst, waarbij in de
morgendienst een bepaald Bijbelgedeelte centraal staat en de avonddienst meer het karakter heeft
van een leerdienst/themadienst.
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Een spanningsveld is hoe je enerzijds breed kunt zijn, zodat de erediensten toegankelijk zijn voor
iedereen (ook rand- en buitenkerkelijken) en hoe je anderzijds diep kunt zijn, zodat de trouwe
gemeenteleden ook worden gevormd en toegerust.
2.3.3
Inzameling gaven
We kennen tijdens de eredienst twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de
instandhouding van Kerk en eredienst (beheer college van kerkrentmeesters) en de diaconie. Hiervoor
wordt een verdeelsleutel (35% diaconie, 65% kerkvoogdij) gehanteerd. De tweede rondgang is
bestemd voor een ander doel. Hierbij denken we aan specifieke doelen van het college van
kerkrentmeesters, het jeugdwerk, zendings- en evangelisatiewerk, het werk van de Gereformeerde
Bond en andere meer diaconale doelen. Jaarlijks wordt hiervoor een collecterooster opgesteld.
Iedere eerste zondag van de maand vindt er, tot nader order, bij de uitgang een derde collecte plaats
bestemd voor de restauratie van het kerkgebouw.
2.3.4 Oppas / OpStap
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in ‘De Voorhof’. Dit wordt door een ouder gecoördineerd.
Ieder half jaar wordt een rooster gemaakt. Afhankelijk van het aantal kinderen wordt er opgepast door
één of twee volwassenen en twee tieners/jongeren. Voor de kinderen van 4 tot en met 6 jaar is er de
OpStap-groep. Deze kinderen komen eerst naar de kerk en gaan tijdens de collecte onder begeleiding
van een volwassene en een tiener naar ‘De Voorhof’ voor een inhoudelijk programma op basis van
het OpStap-materiaal van de HGJB. Ook voor de OpStap is er een ouder die dit coördineert. Zowel bij
de oppas als de OpStap staat een collectebusje voor de onkosten (nieuw materiaal/speelgoed).

2.4
Diensten met een bijzonder karakter
Naast de reguliere diensten zijn er ook verschillende erediensten met een bijzonder karakter. In
diensten waarin de Sacramenten worden bediend, als ook in diverse andere diensten (openbare
geloofsbelijdenis, bevestiging ambtsdragers, huwelijksdiensten), wordt gebruik gemaakt van de
hertaalde klassieke formulieren.
2.4.1 De Heilige Doop
De Heilige Doop wordt in een eredienst in het midden van de gemeente bediend aan de kleine
kinderen van de gemeente. In voorkomend geval wordt de Heilige Doop bediend aan oudere kinderen
of aan volwassenen, nadat zij – direct voorafgaande aan de doop – in het midden van de gemeente
belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Inhoud en betekenis van de Heilige Doop vinden we,
gegrond op Gods Woord, uitgelegd in het klassieke doopformulier. Dit formulier zal dan ook - in de
zogeheten hertaalde versie - tijdens de eredienst, voorafgaand aan de bediening van de Heilige Doop,
worden gelezen. Om de bediening van het Sacrament zuiver te houden, zal tijdens een doopgesprek
gesproken worden over de leer van de Heilige Doop. In geval van kinderdoop wordt dan tevens
gesproken over de verantwoordelijkheid van de doopouders of wettige vertegenwoordigers voor een
door het christelijk geloof gestempelde opvoeding.
Doopouders of andere wettige vertegenwoordigers kunnen de doopbelofte slechts afleggen indien zij
(doop)lidmaten zijn van onze gemeente. Indien één van de beide doopouders niet gerechtigd is tot het
afleggen van de doopbelofte, kan deze haar of zijn instemming betuigen met de belofte die door haar
echtgenoot of zijn echtgenote is afgelegd. Voorts zal – indien zorgen hieromtrent daartoe aanleiding
geven – het belang worden onderstreept van het door de ouders afleggen van openbare belijdenis
van het geloof en van een trouwe kerkgang. De doop verplicht de doopouders immers om hun
kinderen in de weg van het geloof voor te gaan en degenen die na het afleggen van belijdenis
gedoopt zijn, zelf in de weg van het geloof te gaan.
De Heilige Doop is een zeker en betrouwbaar teken van de inlijving in de gemeenschap met Christus.
Dit is een eenmalig, uniek gebeuren, waarin het in de eerste plaats gaat om het handelen van God en
dat is gefundeerd op Zijn beloften. Daarom wordt aan opdragen en de zogeheten geloofsdoop, van
wie reeds eerder (als kind) is gedoopt, geen medewerking verleend.
De Heilig Doop wordt in de regel bediend in de morgendienst in het midden van de gemeente,
voorafgaand aan de verkondiging. De doopvragen worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen
kinderen. Op het moment van de doop worden de andere aanwezige kinderen in de kerk uitgenodigd
om naar voren te komen om de doop van dichtbij te kunnen zien. Ook zal er van het moment van de
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doop een foto worden gemaakt. Na de dienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om de
doopouders te feliciteren en Gods zegen toe te wensen.
2.4.2 Openbare belijdenis van het geloof
Inhoud en betekenis van de openbare belijdenis van het geloof vinden we, gegrond op Gods Woord,
uitgelegd in het hertaalde belijdenisformulier uit het Dienstboek (1955). Dit formulier zal dan ook - in
de zogeheten hertaalde versie - in de dienst van openbare belijdenis van het geloof worden gelezen.
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van de
gemeente tijdens een zondagse eredienst. In deze belijdenis spreekt men de overgave uit aan de
drie-enige God, aanvaardt men de roeping om in een leven van waarachtige bekering de Heere te
dienen en om getrouw te zijn in Woord en gebed, zowel in het midden van de gemeente als
persoonlijk. Zij die reeds gedoopt zijn, willigen hiermee tevens het verbond in, dat aan hun voorhoofd
is betekend en verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament na de openbare
belijdenis van het geloof.
Tevens houdt de openbare belijdenis in:
• een beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de
belijdenis in gereformeerde zin van de kerk;
• een toegang vragen tot het Sacrament van het Heilig Avondmaal;
• een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.
Zij die belijdenis willen afleggen, volgen de belijdeniscatechese en kunnen na instemming van de
kerkenraad als nieuwe lidmaten worden aangenomen.
2.4.3 Heilig Avondmaal
Inhoud en betekenis van het Heilig Avondmaal vinden we, gegrond op Gods Woord, uitgelegd in het
klassieke Avondmaalsformulier. Dit formulier zal dan ook - in de zogeheten hertaalde versie - in de
diensten rond de bediening van het Heilig Avondmaal worden gelezen. Het Heilig Avondmaal wordt in
een eredienst in het midden van de gemeente gevierd, in de regel vier maal per jaar. De viering van
het Avondmaal wordt in de avonddienst afgesloten met een dienst van dankzegging voor het
Sacrament. De kerkenraad draagt zorg voor een ordelijke en heilige viering van het Avondmaal. Met
het oog daarop wordt de zondag voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal bij voorkeur
in de ochtenddienst voorbereiding gehouden, waarin de gemeente wordt opgewekt tot
verootmoediging en vertrouwen. Als regel houdt de kerkenraad voorafgaand aan de viering van het
Heilig Avondmaal censura morum (letterlijk: beoordeling van de zeden), waarbij er ook voor de
gemeente gelegenheid is om met de kerkenraad zorgen rond belijdenis en wandel van
avondmaalgangers te delen, teneinde deze zo mogelijk door pastorale zorg of vermaning weg te
nemen. Aansluitend aan het censura morum is er een voorbereidingssamenkomst met de gemeente,
waarbij we met elkaar in gesprek gaan naar aanleiding van (een deel van) het Avondmaalsformulier.
Het Heilig Avondmaal staat open voor belijdende leden van de Hervormde gemeente te Zegveld. Ook
belijdende leden van andere kerkelijke gemeenten zijn van harte welkom om deel te nemen aan het
Avondmaal, indien zij in hun gemeente toegang hebben tot de tekenen van brood en wijn. Daartoe
worden zij opgeroepen om zich voorafgaand aan de bediening van het Avondmaal of daarna met de
kerkenraad in verbinding te stellen.
Voor gemeenteleden die verlangen aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, maar die niet meer in
staat zijn de eredienst bij te wonen, kan gebruik gemaakt worden van de thuisviering. Hierbij zijn een
ouderling en diaken aanwezig en wordt er via de kerkradio meegeluisterd met de dienst.
2.4.4 Bevestigingsdienst nieuwe ambtsdragers
De (her-)bevestiging van ambtsdragers vindt plaats in een dienst op zondag. Bij een eerste
bevestiging gebeurt dit onder handoplegging.
Na de dienst krijgt de gemeente de gelegenheid om deze broeders Gods zegen toe te wensen.
2.4.5 Huwelijksdiensten
Inhoud en betekenis van het huwelijk vinden we, gegrond op Gods Woord, uitgelegd in het klassieke
huwelijksformulier. Dit formulier zal dan ook - in de zogeheten hertaalde versie - in de huwelijksdienst
worden gelezen. Het huwelijk is een instelling van God en staat onder Zijn bijzondere zorg. De
bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden van de gemeente in een door de
kerkenraad belegde eredienst. Voorafgaand aan de huwelijksdienst zijn er één of meerdere
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huwelijksgesprekken met het aanstaande bruidspaar, waarin gesproken wordt over de betekenis van
het huwelijk aan de hand van het huwelijksformulier en over de invulling van de dienst.
De kerkenraad ziet toe op het heilig houden van het huwelijk als verbond tussen man en vrouw. Een
huwelijk tussen hen die tevoren reeds samenleefden, kan dan ook alleen bevestigd en ingezegend
worden, nadat beiden tot het inzicht zijn gekomen dat het op deze wijze als man en vrouw
samenleven niet juist is en dit hebben erkend in een gesprek met (een deel van) de kerkenraad.
Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend worden.
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle situaties uitgesloten, zodat dus ook
kerkelijke bevestiging van een tweede huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal per situatie bezien en
besproken worden. De kerkenraad zal op pastorale wijze met betrokkenen in gesprek treden, zowel bij
een dreigende scheiding als met betrekking tot een tweede huwelijk.
De kerkenraad onderkent het belang van toerusting met betrekking tot het huwelijk en het heilig
houden daarvan, en streeft ernaar om met het oog daarop regelmatig huwelijkscatechese aan te
bieden voor gemeenteleden die pas getrouwd zijn.
2.4.6
Diensten rond overlijden
Op verzoek van de familie kan in de kerk of in het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’ een dienst van
Woord en gebed gehouden worden, voorafgaand aan de begrafenis.
Met het oog op een dienst voorafgaande aan een crematie neemt de kerkenraad een zeer
terughoudende houding in.
Een dienst voorafgaande aan een begrafenis heeft niet het karakter van een door de kerkenraad
belegde eredienst, maar is in de gereformeerde visie een familieaangelegenheid. Daarbij is de
predikant aanwezig om de familie (niet de gemeente) bij te staan door vooral in de verkondiging van
het Evangelie woorden van troost en uitzicht te spreken vanuit het Woord van God. De predikant leidt
de uitvaart niet, maar is hierbij aanwezig en vervult de rol van pastor.
Vooraf wordt met de familie overlegd over de inhoud en de vorm van deze dienst. De kerkenraad
draagt verantwoordelijkheid voor de inbreng van degene die voorgaat in de dienst.
Op de begraafplaats wordt het geloof beleden en het Onze Vader gebeden. Ook kan er nog een
Psalm/lied gezongen worden.
Een ouderling sluit na de begrafenis de dienst af met Schriftlezing en gebed, als de familie dit op prijs
stelt.
Op de zondag na het overlijden wordt vóór de dienst, bij het welkom heten van de gemeente, dit
overlijden formeel afgekondigd. In de dienst wordt voor het dankgebed een moment van herdenken
gehouden.
2.4.7
Overige diensten
Naast de diensten op zondag worden door de kerkenraad diensten belegd op:
• Biddag en Dankdag
Op de tweede woensdag in de maand maart wordt er een Biddag gehouden en op de eerste
woensdag in de maand november een Dankdag. Op deze dagen worden er zowel ’s middags als
’s avonds kerkdiensten belegd. De middagdienst, te houden onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad, wordt speciaal afgestemd op de schoolkinderen. Deze zogenaamde ‘schooldiensten’
worden belegd in samenwerking met de Jorai-school in Zegveld.
In de diensten op Bid- en Dankdag neemt de dienst der gebeden een grote plaats in.
• Goede Vrijdag
Op deze dag wordt er ’s avonds een eredienst belegd.
• Kerst, Pasen, Pinksteren
Ook op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag begint de morgendienst om 9.30
uur, maar dan met het zingen van enkele liederen.
In de regel vindt op Tweede Kerstdag de Kerstfeestviering van de zondagsschool plaats, behalve
wanneer de Tweede Kerstdag op een zondag valt. In dat geval vindt de viering van de
zondagsschool plaats op Eerste Kerstdag in de avond.
• Hemelvaartsdag
Op deze dag wordt er ’s morgens een dienst belegd.
• Oudejaarsdag
Op deze dag wordt er ’s avonds een dienst belegd. In deze dienst gaat het erom Gods licht te
laten schijnen over alles wat er in het voorbijgegane jaar is gebeurd.
• Nieuwjaarsdag
Op deze dag wordt er ’s morgens een dienst belegd. Na afloop is er in ‘De Voorhof’ gelegenheid
elkaar even te ontmoeten.
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Hoofdstuk 3

Gemeentewerk

3.1
Pastoraat/Bezoekwerk
Pastorale zorg is de eeuwen door een kerntaak van de gemeente van Christus geweest. In de Bijbel
zien wij dat de Christelijke gemeente vanaf het begin oog had voor elkaar. In het eerder genoemde
gedeelte, Handelingen 2, zien we dat de gemeente volhardde in de gemeenschap. Men was
betrokken op elkaar. Er was zelfs sprake van spontane gemeenschap van goederen. Hiermee is de
grondgedachte van de pastorale gemeente gegeven.
3.1.1 Consistorievergadering
In deze vergadering komen pastorale aangelegenheden (ook de persoonlijke) aan de orde. Van deze
vergadering worden geen notulen gemaakt. Eventuele algemene pastorale afspraken worden in
kerkenraadsverband gemaakt en vastgelegd.
3.1.2 Huisbezoek
Dit gebeurt door de ouderlingen. Het werkgebied van de ouderlingen is verdeeld in vijf wijken
(hoofdstuk 2.3. van de beleidsmap). De scriba, de jeugdouderling en de evangelisatieouderling
hebben een kleine wijk of worden vrijgesteld.
De bedoeling is dat elke twee jaar alle bezoekadressen worden bezocht. Het huisbezoek kan
plaatsvinden aan de hand van een jaarthema, dat mogelijkerwijs voor twee jaar wordt vastgesteld.
3.1.3 Wijkteam
Om het onderlinge pastoraat te bevorderen, heeft elke wijk een wijkteam. Het wijkteam werkt onder
verantwoordelijkheid van de wijkouderling en is naast de ouderling samengesteld uit een
bezoekbroeder, een diaken, een evangelisatiemedewerker en een bezoekdame. Jaarlijks wordt een
vormingsavond voor wijkteams belegd. Het functioneren van de wijkteams is nader omschrijven in
hoofdstuk 2.1 van de beleidsmap.
3.1.4 Ziekenhuis en crisispastoraat
Het pastorale bezoek in het ziekenhuis berust bij de predikant en/of de wijkouderling. Crisispastoraat
primair bij de predikant.
3.1.5 Overig pastoraat
Met betrekking tot de pastorale bearbeiding van de gemeente heeft de kerkenraad een overzicht
opgesteld waarin is aangegeven hoe de pastorale zorg van de predikant en de ouderlingen gestalte
krijgt bij geboorte en doop, overlijden en rouwverwerking, huwelijk en huwelijksproblemen, alsook bij
ziekte en zorg. Het dooppastoraat is nader omschreven in hoofdstuk 2.5 van de beleidsmap.
3.1.6 Bezoekwerk ouderen/kerkradio
Betreffende het ouderen bezoekwerk zijn ook afspraken gemaakt. Ds. H.G. de Graaff bezoekt alle 75
plussers. Zij ontvangen ook zes keer per jaar het blad Lichtspoor. De verspreiding daarvan vindt
plaats bij de kerkbode. Alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder krijgen jaarlijks bezoek van de
wijkouderling en/of de bezoekbroeder/-zuster. De predikant bezoekt jaarlijks de kerkradioluisteraars en
probeert één keer in de twee jaar bij alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder langs te gaan.
In de weken waarin op dinsdagavond geen Zonklank-uitzending plaatsvindt, wordt er bij toerbeurt een
meditatie, met bijpassende zang, voor de kerkradio gehouden door de ouderlingen. De kerkenraad wil
dit werk continueren. Verder zijn de ouderenmiddagen belangrijk. Dit wordt in het deel Diaconie
besproken. Met name voor de ouderen is er een vierwekelijks Bijbelleesuur overdag.

3.2
Catechese
De geschiedenis van de Emmaüsgangers (Lukas 24) zou als uitgangspunt kunnen dienen voor de
invulling van de catechese. Allereerst dienen catechisanten te weten dat wij mensen van nature de
verkeerde kant uit lopen in dit leven. Daarmee is het een belangrijke taak in de catechese om
jongeren te wijzen op de noodzaak van geloof en bekering, te wijzen op de betekenis van de
verzoening door Christus Jezus. Niet onbelangrijk is, om daarbij jongeren de betekenis van de doop te
leren verstaan en hun eigen verantwoordelijkheid.

11

Het tweede is dat jongeren leren zien, dat geloven niet alleen noodzakelijk is voor hun behoud, maar
ook nog eens een keer de moeite waard is. Wat is het rijk als er brandende harten zijn bij een
geopende Bijbel. Belangrijke Bijbelse grondnotie hierbij is, dat de Heere God niet wil dat geloof
gebaseerd is op losse ervaringen of gevoelens. Nee, het gaat om een vaste basis: Gods Woord aan
ons. Het geloven in en het vertrouwen op dat Woord. Het indachtig gemaakt worden aan dat Woord
door het werk van de Heilige Geest.
De Emmaüsgangers worden door de Heere Jezus opgezocht daar waar ze zijn, zowel fysiek als
mentaal. Jezus zoekt ze niet waar ze eigenlijk hadden moeten zijn. Dat is een geweldige troost in het
Evangelie. Dat mag ook betekenis hebben voor de catechese. We zoeken de jongeren, zowel fysiek
als mentaal, waar ze zich bevinden. Dit betekent ook dat de ontwikkelingspsychologie niet buiten
beschouwing mag blijven. Iedere leeftijdsfase heeft eigen aandachtspunten en benaderingswijzen.
E.e.a. is geanalyseerd en de kernmerken zijn per leeftijdsfase hier kort omschreven:
10-12 jaar:
Kenmerken: nieuwsgierigheid, cognitieve instelling (kennis opdoen);
13-16 jaar:
Kenmerken: geen openheid voor feitjes en weetjes, meeste weerstand tegen
de Bijbel, vooral identificatie: Abraham, David, Maria, etc. of vanuit eigen
leefwereld: popidolen;
17 jaar en ouder:
Kernmerken: hernieuwde belangstelling voor Bijbelverhalen, behoefte aan
kennis, blijkens onderzoek Kampen-Utrecht grote interesse in: vriendschap,
relaties, wonderverhalen, leven na de dood, geloof praktiseren (heeft de Bijbel
bestendigheid?), meer van de Bijbel willen weten.
Consequenties voor de catechese
10-11 jaar:
Voor kennisoverdracht zou het goed zijn om ook de kinderen in groep 7 en 8
catechese te geven. Dit zou bijvoorbeeld in samenspraak met de school
kunnen plaatsvinden.
11-12 jaar:
Het accent voor deze jongeren ligt op het cognitieve weten. Het is goed om dit
moment aan te grijpen, om zoveel mogelijk kennis van de Bijbel bij te
brengen.
14-17 jaar:
In deze leeftijdsfase zal, meer nog dan in andere, het accent moeten vallen
op: wat valt er te zien, te doen en te denken? Goede catechese is hierin een
leerproces, waarbij niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de handen
worden aangesproken. Vooral het element van de visualisering is hier erg
belangrijk. Daarnaast zijn (positieve) identificatiefiguren in de gemeente van
onschatbare waarde. Uit onderzoek blijkt dat de meeste jongeren juist in deze
leeftijdsfase afhaken. We zullen als kerkenraad onder ogen moeten zien dat
een maximale doelstelling voor deze groep wel eens zou kunnen zijn ‘om ze
erbij te houden’.
18 jaar en ouder:
Jongeren in deze fase groeien naar een eigen bestaan. Waarin eigen keuzes,
waarden en normen belangrijk zijn. Ze zijn in staat om meer genuanceerd
over zaken als geloofs- en levensvragen na te denken. In deze fase zal met
name benadrukt moeten worden, dat geloven meer dan de moeite waard is.
Concretisering voor de catechese
Groep 8:
Na de Kerstvakantie starten we met de kinderen van groep 8 met de
basiscatechese, waarin de nadruk ligt op de (verdere) kennismaking met het
Woord van God. In de bijeenkomsten komen zowel het Oude als het Nieuwe
Testament aan bod. Uitgangspunt daarbij is de heilshistorische lijn waarbij de
trits schepping – zondeval – verlossing verdisconteerd is.
12-15 jaar en
Voor deze groep heeft leren te maken met visualisatie en met identificatie. De
16/17 jaar:
kern van de stof wordt middels een presentatie door de predikant of een
catecheet uitgewerkt. De verwerking vindt vervolgens plaats in kleinere
groepen met een leidinggevende vanuit de gemeente. We hopen dat dit
gemeentelid tevens een identificatiefiguur voor de jongeren kan zijn. Deze
zogenaamde ‘mentorcatechese’ wordt gegeven aan de groep van 12-15 jaar
op basis van de methode ‘Follow Me’ van de HGJB. De groep 16-17 jaar
ontvangt plenair catechese, waarbij ook het geloofsgesprek belangrijk is.
18 jaar en ouder:
In deze groep komen de kernbegrippen van het christelijk geloof aan de orde
en is er ook ruime aandacht voor Bijbelse normen en waarden. Omdat in deze
fase belangrijke keuzemomenten gemaakt worden, is het goed om met elkaar
te ontdekken wat de Bijbel vindt. Bijv. huwelijk of samenwonen, waarom wel of

12

niet? Het geloofsgesprek zal voortdurend
predikant/catecheet moeten hebben.

de

aandacht

van

de

3.3
Jeugdwerk
Bijbels gesproken is het zondermeer duidelijk, dat jong en oud samen in één gemeente een plaats
hebben. God is de God die van geslacht op geslacht de trouw bewaart en door de generaties heen
Zijn werk voortzet. Ouderen hebben daarbij geen prioriteit op jongeren, evenmin jongeren op ouderen.
Het is een gereformeerde grondovertuiging dat de gemeente verbondsgemeente is, ingelijfd in het
verbond met Israël (Romeinen 11). Hierbij is het initiatief van God uitgegaan. Dit verbond wordt dan
ook het ‘verbond der genade’ genoemd. De gemeente van Christus omvat de gelovigen met hun
nageslacht. En de kleine kinderen zijn lidmaten (leden) van de gemeente van Christus (eerste vraag
doopformulier). En ‘als het kind bij de gemeente hoort, hoort de gemeente bij het kind te zijn’ (dr. J.
Hoek). Praktisch houdt dit in dat er met jongeren en kinderen in de eredienst en bij allerlei andere
activiteiten in de gemeente rekening gehouden wordt. De kerkenraad voelt dit ook als een belangrijke
verantwoordelijkheid. Veel ouders vinden dat hun kinderen meer aandacht in de eredienst zouden
moeten krijgen. Misschien kunnen speciale jeugd- of themadiensten mede eraan bijdragen onze
kinderen en jongeren te bewaren bij het Woord. Veel jongeren komen ’s avond naar de eredienst, ’s
morgens zijn er beduidend minder jongeren.
De kerkorde geeft ook nadrukkelijk aandacht aan het jeugdwerk, o.a. in Artikel XI.3: ‘De geestelijke
vorming van de jonge gemeenteleden vindt plaats in de geloofsopvoeding thuis en in de gemeente, en
in het werk met en ten behoeve van de jeugd’.
Deze vormende en opvoedende roeping willen we dus ook in ons jeugdwerk (de zondagsschool, de
clubs en de jeugdvereniging) gestalte geven. Dit geldt ook voor de catechese, waar in paragraaf 3.2
over is geschreven. Het valt niet altijd mee om voldoende kader te vinden om onze kinderen en
jongeren te begeleiden. Het bekwamen van het kader behoeft daarnaast voortdurend de aandacht.
3.3.1 Commissie voor het Jeugdwerk
Er is een commissie voor het jeugdwerk, waarvan de jeugdouderling de voorzitter is. Zie ook 2.51
‘reglement voor jeugdwerk’. In deze commissie wordt het jeugdwerk op elkaar afgestemd. Het is het
platform waar het wel en wee van de verschillende clubs wordt besproken. Ook worden hier de
financiële middelen beheerd. Verder worden hier gezamenlijke activiteiten voorbereid, zoals rondom
opening winterwerk of destijds het jaarfeest.
3.3.2 De zondagsschool
De zondagsschool is van oudsher een werkvorm die ooit bedoeld was als evangelisatiemiddel. Men
wilde zo kinderen van onkerkelijke ouders bereiken. In de loop der jaren is de zondagsschool echter
meer bedoeld voor kinderen van de gemeente van 4-12 jaar. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en
een Psalmvers aangeleerd. Een hoogtepunt is de jaarlijkse Kerstfeestviering in de kerk. Men gebruikt
het materiaal van de Hervormde Zondagsscholenbond. De laatste jaren zien we dat het aantal
kinderen dat de zondagsschool bezoekt, terugloopt. Samen met de leidinggevenden van de
zondagsschool willen we nadenken welke plaats de zondagsschool in de gemeente heeft en hoe dit
kinderwerk in de toekomst kan worden voortgezet.
3.3.3 Jeugdclubs
Er zijn verschillende clubs waar kinderen vanaf 8 jaar voor worden uitgenodigd. De bedoeling van dit
jeugdwerk is de kinderen, afgestemd op hun leeftijd, in aanraking te brengen met het Evangelie en
hen vanuit het Woord van God te vormen om hun plaats in de gemeente en de samenleving in te
nemen. Tevens is de club een plaats van ontmoeting voor de kinderen en jongeren van de gemeente.
Naast de behandeling van een gedeelte uit de Bijbel is er ook gelegenheid voor creatieve en
ontspannende activiteiten. Er wordt gewerkt met het materiaal van de HGJB. In totaliteit nemen circa
100 kinderen aan de clubs deel. Aan dit clubwerk doen soms ook kinderen mee die van huis uit
minder betrokken zijn, of kinderen die elders betrokken zijn. De leidinggevenden worden gevraagd
door de jeugdouderling.
Er zijn in de gemeente de volgende jeugdclubs:
• Meisjesclub Esther
(8 en 9 jaar, groep 5 en 6 van de basisschool);
• Jongensclub Juda
(8 en 9 jaar, groep 5 en 6 van de basisschool);
• Meisjesclub Mirjam
(10 en 11 jaar, groep 7 en 8 van de basisschool);
• Jongensclub Obadja
(10 en 11 jaar, groep 7 en 8 van de basisschool);
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• Tienerclub Discover
(12 en 13 jaar, klas 1 en 2 middelbare school);
• Tienerclub Het Visnet
(14 en 15 jaar, klas 3 en 4 middelbare school).
De werkwijze is verder uitgewerkt in het ‘draaiboek voor het jeugdwerk’ (Hoofdstuk 2 beleidsmap).
3.3.4 Jeugdvereniging ‘De Rank’
De jeugdvereniging is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. Zij komt bij elkaar op zondagavond na de
kerkdienst. Er wordt gewerkt in groepjes die de avond voorbereiden. De jeugdvereniging kent een
bestuur waarbij de voorzitter en presidente (2e voorzitter) na overleg met de kerkenraad
(jeugdouderling) op basis van een voordracht door het bestuur worden gekozen door de leden. Een
aantal keren per jaar vindt er met de predikant een preekbespreking plaats.
3.3.5 Regionaal open jeugdwerk (ROJ)
Deze vorm van jeugdwerk beoogt de jongeren van 16 plus een verantwoorde plaats van
ontspanning en gesprek te bieden op de zaterdagavond. Dit jeugdwerk gaat mede
Hervormde Gemeenten Kamerik, Kockengen, Nieuwer Ter Aa, Harmelen, Benschop,
Oudewater, Vinkeveen, Wilnis, en Woerden. Het team legt jaarlijks verantwoording
vergadering van jeugdouderlingen, maar staat verder op zichzelf.

ontmoeting,
uit van de
Linschoten,
af aan de

3.3.6 Oppas/OpStap
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in ‘De Voorhof’. Dit wordt door een ouder gecoördineerd.
Zie verder par. 2.3.4.

3.4
Verenigingen / kringwerk
Kleine Bijbelstudiekringen hebben door de eeuwen heen een wezenlijke plaats ingenomen in het
leven van de gemeente en de kerk. Hierbij kunnen we o.a. denken aan het Piëtisme, de
opwekkingsbeweging van de achttiende en negentiende eeuw en het Réveil. Belangrijker is dat we dit
ook in de Bijbel terugvinden. Naast het opgaan (vermoedelijk in grote getale) naar de tempel, kende
men in de vroege christelijke gemeente (na Pinksteren) ook huiskringen (Hand. 2:42-64 , Hand. 12:12,
1. Kor. 16:19).
Met het oog op de onderlinge band en de zorg voor elkaar, kan de vereniging of Bijbelkring ook in
deze tijd van individualisme voor de opbouw van de gemeente van wezenlijke betekenis zijn. Wel is
het van belang de eenheid binnen het grote geheel van het lichaam van Christus in het oog te
hebben en vast te houden (dr. A. Noordergraaf).
3.4.1 Verenigingen
• Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
De Mannenvereniging komt om de drie weken bij elkaar. De Mannenvereniging is aangesloten bij
de Bond van Hervormde Mannenverenigingen, streek Wilnis. Bij toerbeurt wordt er een inleiding
over een bepaald Bijbelgedeelte of een gedeelte uit een belijdenisgeschrift gehouden. De
vereniging vergadert in het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’ en heeft een eigen bestuur met
statuten.
• Vrouwenvereniging ‘Lydia’
De Vrouwenvereniging vergadert van september tot en met mei op de tweede woensdag van de
maand. Zij is aangesloten bij de Hervormde Vrouwenbond. Er wordt gebruik gemaakt van de
Bijbelstudie uit de ‘Hervormde Vrouw’, het maandblad van de landelijke vereniging. Ook deze
vereniging heeft een eigen bestuur met statuten.
3.4.2 Bijbelkringen
Het woord zegt het al. Dit zijn kringen rond de Bijbel. Meestal wordt er Bijbelstudie gedaan aan de
hand van een Bijbelstudieboekje dat bij de IZB of elders voor dit doel wordt uitgegeven. Van de
bijeenkomsten wordt mededeling gedaan in de Kerkbode. We kennen de volgende Bijbelkringen:
o Jongerenkring
o Bijbelkring ‘Voorhof’
o Bijbelkring ‘Noadja’
o Bijbelleesuur
o Groeikringen
o Themagroepen
o Emmaüskring
o Gebedskring
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De jonge lidmatenkring, Jongerenkring, Bijbelkring ‘Voorhof’ en het Bijbelleesuur komen bij elkaar in
het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’. De overige kringen komen bij toerbeurt bij de deelnemers thuis
samen. Wat leeftijd betreft, is er geen onderscheid gemaakt. Wel werd de Bijbelkring ‘Voorhof’ als
vervolg op de jonge lidmatenkring gezien. In de praktijk gaat deze doorstroming echter niet (meer)
vanzelfsprekend. Het kan i.v.m. de betrokkenheid van de kringleden wenselijk zijn om met een aantal
nieuwe lidmaten op gezette tijden weer een afzonderlijke jonge lidmatenkring te starten. Dit is
inmiddels voor de eerste keer gebeurd in de vorm van de Jongerenkring. De Emmaüskring wordt
georganiseerd vanuit de Evangelisatiecommissie. Emmaüs richt zich zowel op meelevende
gemeenteleden als op zoekers en toetreders. Emmaüs wil namelijk gemeenteleden leren om samen
met anderen de weg van het geloof te gaan. De kringen beleggen in mei een gezamenlijke avond ter
afsluiting van het seizoen. Inmiddels fungeert er ook al geruime tijd een aantal (2 tot 4 stuks) breed en
qua leeftijd verschillend samengestelde ‘themagroepen’, die met elkaar de Bijbel naast de krant
leggen, om er zo achter te komen dat de Bijbel ook ver vooruit kijkt en veel actueler is dan alle
nieuwsbladen bij elkaar.
Eén keer per maand komt de gebedskring bij elkaar om te bidden voor de dingen die er in de
kerkelijke gemeente en in ons dorp gebeuren en voor de scholen.
In 2010 is een enquête gehouden onder de kringleden om te kijken of een andere opzet van het
kringwerk beter zou aansluiten. De conclusie was dat de kringleden bij voorkeur blijven bij de
bestaande opzet. De suggesties voor onderwerpen zijn gecommuniceerd met de kringleiders.

3.5
Evangelisatiewerk
De christelijke gemeente is geen doel op zichzelf (hoofdstuk 2). De gemeente is er tot eer van God. Ze
is geroepen om Gods licht in de wereld te verspreiden en Zijn daden te verkondigen (Filip. 2:14-16). In
het kader van zending en evangelisatie is het Woord van Jezus, gericht aan de discipelen, heel
duidelijk: Gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld; een stad op een berg (Math. 5:13 t/m
16). Kortom: de gemeente is er niet voor zichzelf, ze is er voor God en daarom ook voor de wereld. De
gemeente is van Godswege in de wereld gezonden om de blijde boodschap van het heil van God in
Jezus Christus te bewaren en door te geven in woord en wandel (zie ook hoofdstuk 2). Vanuit deze
Bijbelse visie wil de kerkenraad de komende tijd doordenken hoe we de missionaire opdracht van de
gemeente meer gestalte kunnen geven.
3.5.1 Evangelisatiecommissie
We kennen sinds 1998 ook een Evangelisatiecommissie. De evangelisatieouderling is voorzitter van
de commissie. De bedoeling is dat jaarlijks een werkplan, jaarverslag en begroting in de kerkenraad
wordt besproken. E.e.a. is vastgelegd in een reglement wat in de beleidsmap is ondergebracht. Zo
kan ook binnen de kerkenraad bezinning op de belangrijke roeping van de gemeente om een zoutend
zout en een lichtend licht te zijn, plaatsvinden. Een belangrijke vraag hierbij is: hoe bereiken wij de
mensen die van het Evangelie vervreemd zijn?
3.5.2 IZB
Als Gereformeerde Bondsgemeente hebben we grote affiniteit met het werk van de IZB (Inwendige
Zendingsbond). We gebruiken materiaal wat zij ontwikkelen met het oog op de toerusting van de
gemeente. Door de Evangelisatiecommissie wordt een aantal keren per jaar het evangelisatieblad
Echo of een ander aansprekende evangeliserende uitgave verspreid. Jaarlijks wordt een aantal keren
(o.a. de zogenaamde kerstcollecte) voor het werk van de IZB gecollecteerd.
3.5.3 Boekentafel
Ook hebben we een IZB-boekentafel, waar boeken, kaarten en cd’s verkocht worden. De winst
hiervan is voor de IZB. Deze boekentafel ressorteert onder de kerkenraad en wordt gerund door Marry
van Dam.
3.5.4 Vakantie Bijbel Week
In de herfstvakantie wordt er jaarlijks een Vakantie Bijbel Week (VBW) gehouden. Deze
bijeenkomsten, die gericht zijn op kinderen van 4-12 jaar, zijn vooral bedoeld om kinderen te bereiken
die van huis uit niet of nauwelijks in aanraking met het Evangelie komen. Uiteraard zijn hierbij de
kinderen van de gemeente ook hartelijk welkom. De VBW kent een stuurgroep die door de kerkenraad
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wordt benoemd. Voor de stuurgroep is de evangelisatieouderling het aanspreekpunt van de
kerkenraad. De zondag na de VBW wordt er een afsluitingsdienst in de kerk gehouden. Voor deze
dienst wordt een liturgie opgesteld. Ook zingen de kinderen in de dienst een aantal liederen en wordt
er een aantal liederen die de kinderen kennen als samenzang gezongen. Tijdens deze week worden
veel vrijwilligers ingeschakeld om alles in goede orde te laten verlopen. Dit draagt ook bij aan de
onderlinge verbondenheid van de gemeente.
3.5.5 Tienerkamp
Het is de laatste jaren gebruikelijk geworden om, mits e.e.a. qua menskracht realiseerbaar is, in
principe zo mogelijk jaarlijks ter afsluiting van het club- en catecheseseizoen, met de tieners van beide
tienerclubs een leuke activiteit buiten het dorp te ondernemen, vaak in de vorm van een meerdaags
kampeeruitje.
3.5.6 ‘Kringen’
Als gezegd, wordt vanuit de Evangelisatiecommissie
ook de Emmauskring al enige jaren
aangeboden. Meelevende gemeenteleden kunnen daaraan deelnemen samen met iemand die het
Evangelie van Jezus Christus (opnieuw) wil ontdekken. Het is feitelijk een introductiecursus christelijk
geloof, maar richt zich ook op het groeien in discipelschap.
Daarnaast worden er in het dorp thema-avonden aangeboden. Dit zijn laagdrempelige avonden
gericht op mensen van binnen en buiten de gemeente. De doelstelling is om met elkaar in gesprek te
zijn over diverse (actuele) onderwerpen, met de Bijbel, Gods Woord, als rode draad en waardoor een
band groeit.
3.5.7 Vrouwen-koffieochtenden
Sinds seizoen 2010–2011 worden in samenwerking met de evangelisatiecommissie van o.a. de
Kruiskerk laagdrempelige koffieochtenden voor vrouwen georganiseerd in ‘De Milandhof’. Voor deze
ochtenden wordt een thema gekozen en een spreekster uitgenodigd. De opkomst ligt veelal tussen de
60 en 100 dames, voor een groot deel ook van buiten Zegveld.

3.6
Zendingswerk
Als we spreken over zending bedoelen we het getuigen zijn buiten de grenzen van ons eigen land. In
dit verband denken we vooral aan het zogenaamde zendingsbevel van de Heere Jezus: ‘Ga dan
heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ (Math. 28:19).
3.6.1 Zendingscommissie
Om deze roeping in de gemeente gestalte te geven, functioneert er in de gemeente sinds lange tijd
een Zendingscommissie. De commissie geeft haar taak om de gemeente op haar roeping te wijzen
onder andere gestalte door het jaarlijks organiseren van een gemeenteavond over een thema vanuit
de zending en communicatie via de Kerkbode. Jaarlijks worden de dagboekjes (of kalender) van de
GZB verkocht. Ook wordt de gemeente opgeroepen de jaarlijkse Zendingsdag van de GZB bij te
wonen. De leden worden benoemd op voordracht van de commissie door de kerkenraad. Een
kerkenraadslid is voorzitter van de commissie. De commissie verricht haar werk in nauwe
verbondenheid met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Zie ook het reglement voor de
zendingscommissie 2.30.
3.6.2 Geldwerving
Elk jaar wordt er een aantal keren voor het werk van de GZB gecollecteerd. Om de bewustwording
van de gemeente te vermeerderen, zijn er zendingsbussen bij de uitgang van de kerk geplaatst. De
opbrengst van de zendingsbussen wordt bestemd voor een, door de commissie uitgekozen, GZBproject. Het project wordt aan de kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. De laatste jaren is onze
gemeente deelgenoot-gemeente en daarmee co-financierder voor een door de kerkenraad te bepalen
zendingsechtpaar.
3.7
Gezinnen
Veel onderzoeken hebben het beeld bevestigd, dat één van de grootste problemen onder christenen
vandaag is: het gebrek aan omgang met God, persoonlijk en ook samen als gezin. Een enquête
meldde zelfs dat in niet minder dan negentig procent van de kerkelijke gezinnen niet of nauwelijks
meer over geloofszaken wordt gesproken (dr. M. van Campen in het boek ‘Aangaande mij en mijn
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huis…’). Het wordt zelfs één van de belangrijkste oorzaken van kerkverlating genoemd. In de
christelijke gemeente zijn we geroepen oog voor elkaar te hebben. In de Bijbel komen we heel veel
aandacht voor het gezin tegen. Juist ook met het oog op de christelijke opvoeding kan de gemeente
veel betekenen voor onze gezinnen.
Vandaar dat er veel aandacht is voor de pastorale bearbeiding van (jonge) gezinnen. Vooral de
bediening van de Heilige Doop is een goed aanknopingspunt om de christelijke opvoeding in het gezin
ter sprake te brengen. Zie ook de werkwijze met betrekking tot het dooppastoraat (2.5). De kerkenraad
wil blijvend motiveren dat van jongs af tijd gemaakt wordt in de gezinnen om uit de (kinder-)Bijbel te
lezen en te bidden. Diverse hulpmiddelen zijn tegenwoordig voorhanden. Te denken valt aan
kleuterbijbels, kinderbijbels, uitgaven van de HGJB met het oog op de opvoeding, het opvoedingsblad
‘Aan de hand’, gebedenboekjes en dagboekjes die bij de IZB worden uitgegeven. Dit geldt ook voor
materiaal voor oudere kinderen. De kerkenraad wil hier gestructureerd, afgestemd op de leeftijd,
aandacht aan geven. Dit wordt gedaan dooronder andere het jaarlijks beleggen van één of meer
opvoedingsavonden.
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4. Diaconaat
1.

Wat verstaan we onder diaconaat?

1.a
Diaconaat in de Bijbel
Diaconaat is afgeleid van het Griekse woord diaconia, dat ‘dienen’ betekent. ‘Dienen’ is een
grondwoord in de Bijbel. Het valt op dat de Heere Jezus veel belang hecht aan de betekenis van het
dienen. Dit zien we bijv. als Hij Zich tot Zijn discipelen richt in Mattheüs 20: 26-28. De grootste is hij
die dient en niet hij die gediend wordt. De nadruk op het dienstkarakter van het discipel-zijn vindt zijn
grond in Jezus eigen leven. Lukas 22: 27: ‘Ik ben in het midden van u als één Die dient’ en ‘Hij kwam
om te dienen en Zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen’ (Markus 10:45).
Het leven van christenen behoort dan ook een leven te zijn van dienstbetoon in de ruimste zin van het
woord. Diaconia is dus een wijd begrip. Het heeft op veel meer betrekking dan op ‘armenverzorging’
alleen. Het heil en de zaligheid van de gemeente staat centraal.
Toch kreeg in het spraakgebruik in de Kerk van Christus het woord ‘diaconia’ gaandeweg meer de
betekenis van dienst der barmhartigheid, in de zin van hulp aan de arme (Handelingen 11:29),
ondersteuning (Romeinen 12:7).
1.b
Het ambt van diaken
De naam ‘diaken’ komt als uitdrukking voor het eerst in Filippenzen 1:1 voor. De taak van diaken
houdt verband met de stoffelijke gemeenschap in het leven van de gemeente. Handelingen 6 wijst op
opbouwwerk in de gemeente, waar aandacht is voor sociale, materiële en lichamelijke nood. Naast de
aandacht voor deze noden, is er nog een ander belangrijk punt. Diakenen zijn er namens Christus.
Evenals de in Efeze 4:11 genoemde ambtsdragers, zijn zij er om de gemeente toe te rusten met
dienstbetoon.
1.c
Gemeenteleden en diaconaat
In de geschiedenis van de kerk van Christus is het diaconaat allereerst opgepakt door de gemeente
zelf. In Handelingen valt te lezen hoe in de eerste christengemeente ‘allen’ alles gemeenschappelijk
hadden (2:44). En in 1 Korinthiërs 8 en 9 wekt Paulus de ‘hele gemeente’ op om deel te nemen aan
de ondersteuning van Jeruzalem. Er kan dan ook geen sprake zijn van overdracht van de diaconale
opdracht van de gemeente naar de diakenen. De gemeente is er volledig bij betrokken. Zoals allen
geroepen zijn om te geloven, zo worden ook allen geroepen tot de dienst aan de kerk en de wereld.
1.d
Het diaconaal werkterrein
Als het gaat om de omvang van het werkterrein geeft de Bijbel belangrijke aanwijzingen. Galaten 6:10
zegt: ‘Laat ons goed doen aan allen’. Paulus laat er direct op volgen: ‘maar eerst aan de huisgenoten
van het geloof’. Er is dus aandacht voor de geloofsgenoten. Diaconaal bezig zijn begint dus dicht bij
huis. Maar ook goed doen aan alle mensen zonder onderscheid naar kerk en geloof. Er is ook een
verantwoordelijkheid aan allen die ‘buiten’ zijn. Er is dus een werkterrein zo wijd als de wereld. Zoals
de wereld in beginsel het werkterrein is voor het Evangelie, is dit het ook voor het diaconaat. Een
belangrijk punt in het diaconale werk is dat dit werk plaatsvindt op basis van wederkerigheid en
gelijkwaardigheid. Het is zeker niet zo dat een helpend mens meer of hoger is dan een geholpen
mens. Immers, beiden mogen leven van de door Christus geschonken genade.
1.e
Diaconaat: Woord en daad
Er is een onlosmakelijke band tussen de verkondiging van Gods Woord en daadwerkelijk
dienstbetoon. Van loskoppeling kan geen sprake zijn. Diaconaat los van zijn wortels lijkt op hulp op
uitsluitend humanitaire gronden. Diaconaat heeft echter te maken met een opdracht van de christelijke
gemeente. Als ‘de handen van de kerk’ mag het niet worden losgemaakt van het Hoofd van de kerk:
Jezus Christus.
Het bovenstaande geeft ook het belang aan dat de gemeente onderwezen wordt in dat wat het Woord
ons leert over de diaconale opdracht. De kerkdienst vervult hierin een heel belangrijke functie. Daar
mag de verkonding (met een diaconale spits) plaatsvinden. Daar mag voorbede gedaan worden voor
mensen in nood en is er de inzameling voor de dienst van de barmhartigheid.
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2.
Uitgangspunten beleid
Gelet op bovenstaande Bijbelse lijnen, zijn we als leden van de Hervormde Gemeente te Zegveld
geroepen tot de dienst der barmhartigheid in de Kerk en in de wereld. De Heere Jezus Christus is voor
deze dienst de basis en het voorbeeld.
Om hieraan gestalte te geven, ziet de diaconie het volgende als haar taak:
o De gemeente toerusten en wijzen op haar roeping tot dienstbetoon;
o Voorzieningen treffen voor hen, die materiële zorg en hulp behoeven, alsmede voor ouderen en
hen die sociale en lichamelijke zorg(en) kennen.

3.

Aandachtsvelden / doelgroepen

3.a
Inventarisatie
De diaconale behoeften moeten regelmatig worden geïnventariseerd. Hierbij moet vooral gelet worden
op de volgende doelgroepen: verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, werklozen, ouderen,
eenzamen en langdurig zieken. Zeker nu de burgerlijke overheid, mede uit financiële overwegingen,
meer afstand neemt, zal er meer op de diaconie neerkomen.
3.b
Vrijwilligerswerk
a.
In meer of mindere mate voelen gemeenteleden zich betrokken bij elkaars zorgen en moeiten.
In allerlei vormen vindt zogenaamde ‘stille hulp’ plaats. Mensen helpen mensen op vrijwillige basis,
zonder dat deze hulp in de openbaarheid wordt gebracht. De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV)
is in onze gemeente inmiddels alweer een aantal jaren bezig met een team van vrijwilligers om in
bijzondere gevallen hulp te bieden, zoals thuishulp, klusjes in en om het huis, chauffeursdienst of een
bezoekje. Een goed initiatief wat onze steun verdient! De diaconie streeft naar een blijvende goede
samenwerking met de NPV en Zegveld Zorgt. Zie hieronder bij paragraaf 3.c, onderdeel d.
b.
Er zijn gemeenteleden die zich inzetten voor vormen van dienstverlening die reeds jaren
bestaan, zoals de ontvangstcommissie, het Zonklankteam, de bezoekdames en de bezoekbroeders.
Regelmatig wordt met gemeenteleden, die zich inzetten voor het diaconale werk, contacten
onderhouden.
3.c
Bestuurlijke activiteiten
a.
De diaconie participeert in de stichting ‘Rijn- en Lekstreek’. Deze stichting stelt zich ten doel
het behartigen van belangen van personen behorende tot, of zich betrokken voelend bij, bij de
stichting aangesloten kerken, voor zover die belangen vallen onder maatschappelijke dienstverlening.
Daarnaast stelt de stichting zich ten doel, op basis van haar grondslag ruime aandacht te geven aan
zingevingsvraagstukken en levensbeschouwelijke aspecten in de zorgverlening.
b.
Eén van de diakenen is vertegenwoordiger in de federatie van diaconieën. In vier
vergaderingen per jaar bespreken vertegenwoordigers van de diaconieën van vrijwel iedere kerk in de
gemeente Woerden (de stad Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld) zaken als contacten met de
gemeente Woerden, het Noodfonds, de vakantie-actie en de schoen doen actie.
c.
Het gemeentelijk minimabeleid heeft de aandacht en zorg van de diaconie. Door een
vertegenwoordiger van de federatie van diaconieën worden vergaderingen hierover zo veel mogelijk
bijgewoond en worden ambtelijke stukken en notulen van vergaderingen ontvangen.
d.
Eén van de diakenen is aanspreekpunt voor ‘Zegveld Zorgt’.
In de eerste helft van 2016 is ‘Zegveld Zorgt’ tot stand gekomen. Doel is om inwoners van Zegveld
hulp, zorg en ondersteuning te bieden en zo het welzijn van de inwoners te verhogen en hun
zelfredzaamheid bij ziekte of ouderdom te vergroten. ‘Zegveld Zorgt’ wil hierdoor bereiken dat
inwoners die op hulp zijn aangewezen, zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in het dorp kunnen
blijven wonen.
‘Zegveld Zorgt’ richt zich o.a. op inwoners, die een beroep doen op de WMO, geeft begeleiding bij de
aanvraag, helpt bij het zoeken van een oplossing, verleent hulp en zorg door het inzetten van
vrijwilligers, bij voorkeur in samenwerking met bestaande vrijwilligersorganisaties en
ontlast
mantelzorgers die overbelast zijn door vrijwilligers in te zetten.. ‘Zegveld Zorgt’ organiseert het aanbod
van hulp en zorg, o.a. door voor alle inwoners die hulp of zorg nodig hebben het aanspreekpunt te zijn
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(via de dorpsconsulent), contact te leggen met vrijwilligersorganisaties en te verwijzen en/of te
begeleiden naar professionele zorgaanbieders.
‘Zegveld Zorgt’ werkt o.a. samen met: WoerdenWijzer.nl (het digitale) loket van de gemeente
Woerden, de Zegveldse huisartsenpraktijk, bestaande vrijwilligersorganisaties (zoals de NPV) en
kerken en diaconieën.
e.
Eén van de diakenen is betrokken bij de Voedselbank.
De voedselbank in Woerden en omgeving biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel voor mensen
in financiële problemen. Wekelijks worden er voedselpakketten uitgedeeld.
Vanaf 2017 wil de diaconiej de samenwerking met de voedselbank meer invulling geven.
Gemeenteleden willen de diaconie actief betrekken om voedsel in te zamelen, zoals bijvoorbeeld
levensmiddelen waar vraag naar is, bijvoorbeeld wasmiddel, koffie, etc. Deze producten worden na
inzameling overhandigd aan de voedselbank en door hun verstrekt aan de mensen die hiervoor in
aanmerking komen. Geprobeerd wordt dit in te passen tijdens de bid- en dankdag.
f.
Eén van de diakenen is de contactpersoon voor Vluchtelingenwerk. De diaconie wil klaar
staan voor de naaste, om te dienen. Daarom wordt hulp geboden aan vluchtelingen. Dit gebeurt onder
andere door samenwerking met de gemeente Woerden (steunpunt Groene Hart) en de stichting Gave.
De stichting Gave wordt ook gesteund. Ook zijn er mensen uit onze gemeente betrokken als
vrijwilliger om vluchtelingen op weg te helpen (mentor-coach) en met de taal (taal-coach).
3.d
Ondersteuningen
In de gevallen waarin op de diaconie een beroep wordt gedaan om mensen in de gemeente te
ondersteunen, wordt eerst bezien of betrokkene in aanmerking kan komen voor (bijzondere) bijstand
van de burgerlijke gemeente of dat er andere mogelijkheden benut kunnen worden. E.e.a. wordt met
geheimhouding en zorgvuldigheid behandeld. Als gevolg van de economische crises en bezuinigingen
bij de overheid kunnen meer mensen in de knel komen. De diaconie dient alert te zijn om waar nodig
hulp te bieden bij (stille) armoede.
Rond Kerst en Pasen worden er aan gezinnen uit het dorp die van een minimum rond moeten
komen, boodschappenpakketten overhandigd. Gezinnen, die hiervoor in aanmerking komen, zijn
aangemeld via maatschappelijke instanties uit Woerden en omgeving of bekend bij de diaconie. De
grootte van het pakket is afhankelijk van de gezinssamenstelling. De pakketten worden uitgedeeld
door de diakenen.
3.e
Schoen Doen Actie
In samenwerking met de federatie van diaconieën van de Raad van Kerken in Woerden, Kamerik,
Zegveld en Harmelen vindt er elk najaar de Schoen Doen Actie plaats. Deze actie is voor alle
gezinnen, die moeten rondkomen van maximaal 110% van het minimuminkomen en die kinderen
hebben in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. Jaarlijks wordt dit vermeld in de Kerkbode en
gemeenteleden worden opgeroepen dit formulier te overhandigen aan naasten, die hiervoor in
aanmerking komen. Eén diaken is hiervoor verantwoordelijk.

4.

Diaconale activiteiten

4.a
Ouderenmiddag
Voor de ouderen en alleenstaanden in de gemeente wordt vijf of zes keer per seizoen een
ouderenmiddag georganiseerd. Een commissie, onder leiding van een diaken, bereidt de middagen
voor. De middagen worden o.a. ingevuld met een korte meditatie door de eigen dominee of een
gastspreker en een presentatie over een willekeurig onderwerp. Het laatste heeft een meer
ontspannend karakter. Eén middag/avond wordt georganiseerd door de jeugdvereniging. Men voelt
zich snel te jong voor een ouderenmiddag, persoonlijk uitnodigen is bevorderlijk voor een goede
opkomst.
4.b
Bezoekwerk
In de gemeente is een aantal diaconale bezoekdames en -broeders actief, die doorgaans oudere
mensen en alleenstaanden van tijd tot tijd bezoeken. Dit wordt één keer per jaar geëvalueerd.
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4.c
Zonklank
Zonklank is een muzikaal programma via de kerkradio (of eventueel een CD), waarmee mensen
elkaar kunnen feliciteren, bemoedigen of muzikaal ‘groeten’. Bijvoorbeeld bij ziekte, een verjaardag of
een jubileum.
4.d
Zieken
Alle gemeenteleden, die vanuit het ziekenhuis thuiskomen, krijgen bezoek van een diaken. Zij
ontvangen daarbij een fruitbakje.
4.e
Gehandicapten / mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking
- Mensen met een beperking worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de voor hen
georganiseerde vakantieweken;
- Enkele gemeenteleden zijn actief als vrijwilliger bij de zorgboerderij aan de Hoofdweg;
- Eén keer per jaar is er een diaconale collecte, die ziet op een organisatie die zich inzet voor mensen
met een beperking.
4.f
Jongeren en diaconaat
Het is belangrijk dat er in de gemeente een actieve betrokkenheid is van de jongeren bij het
diaconaat. De jeugdvereniging vervult hierbij een belangrijke rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
jaarlijks bezoeken van ouderen in de gemeente.
4.g
Jaarlijkse Rommelmarkt
Betrokkenheid van jongeren bij het diaconaat heeft ook al vele jaren vorm en inhoud gekregen via de
jaarlijkse rommelmarkt. Die wordt georganiseerd (meestal in april) door de rommelmarktcommissie,
onder verantwoordelijkheid van de diaconie (zie het reglement van de rommelmarktcommissie in
hoofdstuk 2 van de beleidsmap). Gebruikelijk is om de opbrengst van deze dag in het éne jaar te
bestemmen voor een project van de HGJB / GZB, en in het daarop volgende jaar voor een in
onderling overleg te bepalen ‘vrij’ doel. Op dit moment wordt nagedacht over een andere opzet,
waarbij de nadruk veel minder op het onderdeel ‘rommel’ komt te liggen, en de dag meer kenmerken
krijgt van een twee-tot-drie-punt-nul achtige familiemarkt. Ook deze ontwikkeling is te volgen op de
kerkelijke website.
4.h
Ontvangstcommissie
Nieuw ingekomen inwoners van Zegveld, en zij die binnen de gemeente verhuisd zijn, worden bezocht
door een lid van de ontvangstcommissie. Zij ontvangen een bloemetje, eventueel de gemeentegids en
de laatst verschenen Kerkbode. Eén maal per jaar worden de leden van de ontvangstcommissie
uitgenodigd om dit stukje gemeentewerk te evalueren.
4.i
Wijkteam
In elk wijkteam participeert ook een diaken (zie par. 3.1.3).
4.j
Kerstactie
Alle gemeenteleden van 72 jaar en ouder, ontvangen tijdens de Kerstperiode een boek of dagboekje
en een fruitbakje. Deze worden door de diakenen en vrijwilligers uit de gemeente uitgereikt. Een
diaken is hier verantwoordelijk voor.

5.
Motiveren gemeenteleden tot diaconaat
Het diaconaat is een Bijbelse opdracht voor alle gemeenteleden. Zij moeten hiervoor gemotiveerd en
gestimuleerd worden door:
- bezinning op onze Bijbelse roeping d.m.v. bijvoorbeeld de prediking. Afgesproken is om hier in ieder
geval één keer per jaar in een preek bij stil te staan;
- voorbede te doen voor hen die in nood zijn;
- hen in contact te brengen met mensen die hulp nodig hebben;
- hen bewust te maken van de gaven en mogelijkheden die zij hebben om anderen te helpen;
- het organiseren van een diaconale gemeenteavond;
- diaconaat aan de orde stellen tijdens de huisbezoeken / catechisaties;
- hen te informeren over diaconale aangelegenheden via de Kerkbode;
- het Project 1027 (naar analogie van Lucas 10:27) meer uitleggen, aanbevelen en aandacht aan
schenken.
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6.

Financiën

6.a
Inkomsten
Inkomsten worden verkregen door:
- algemene en doelgerichte collecten in de eredienst;
- rente van spaartegoeden;
- verhuur van het oude schoolhuis;
- giften.
6.b
Besteding van ontvangen middelen
De besteding van de middelen die door de diaconie ontvangen worden, is als volgt:
- plaatselijk diaconaat: zoals persoonlijke ondersteuningen, middelen m.b.t. zieken en bejaarden in
eigen gemeente;
- regionaal / landelijk diaconaat: missionair / evangelisatiewerk en diaconaat elders in Nederland;
- wereldwijd diaconaat: het betreft hier missionair / evangelisatiewerk elders in de wereld en
structurele hulp en noodhulp in het buitenland. Enkele voorbeelden zijn: GZB, ZOA, Woord en Daad,
Hulp Oost Europa, Project 1027 en noodhulp bij grote rampen, zoals aardbevingen en
overstromingen.
In verband met het aanwezige vermogen bij de diaconie, dat zij meer dan voorheen ten goede wil
laten komen aan de doelstelling, wordt jaarlijks een tekort begroot van € 10.000,- tot € 15.000,-.
6.c
Collectebeleid
Tijdens de kerkdiensten is de eerste collecte bestemd voor diaconie en kerkbeheer gezamenlijk. De
opbrengst van de collecte wordt als volgt verdeeld: 35% voor de diaconie en 65% voor kerkbeheer.
De tweede collecte wordt gehouden conform een door de kerkenraad vastgesteld collecterooster. Het
collecterooster wordt door de diaconie opgesteld en vóór 1 november bij de kerkenraad ingediend. In
de Kerkbode worden gemeenteleden periodiek geïnformeerd over het doel van diaconale collecten.
6.d
Financiële jaarstukken
- Jaarlijks wordt vóór 1 november een ontwerp-begroting door de administrerend diaken opgesteld.
De kerkenraad stelt vervolgens de begroting vast;
- Vóór 1 mei wordt de ontwerp-jaarrekening over het afgelopen jaar opgesteld en, na goedkeuring
van de diaconie, aan de kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad stelt de jaarrekening vast.

22

5. College van Kerkrentmeesters
P.M.
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