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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling beleidsplan 

Voor een gemeente is het belangrijk om beleid te hebben. Vanuit Bijbelse grondlijnen wordt hiermee 

een kader vastgelegd waaraan besluiten en de praktijk van het gemeenteleven kunnen worden 

getoetst. 

Een beleidsplan is een notitie waarin is opgenomen: 

 waar de gemeente voor staat, vanuit Bijbels fundament (visie), 

 wat de gemeente de komende jaren van plan is (missie), 

 en hoe zij dat wil bereiken (plan). 

Het is niet de bedoeling dat het beleidsplan als een dwangbuis gaat voelen. Graag  willen we in 

afhankelijkheid van onze Heere en rekening houdend met mensen die we ontmoeten en 

omstandigheden waar we mee te maken krijgen een weg naar de toekomst zoeken. Daarbij is de 

Bijbel primair en in tweede instantie dit beleidsplan richtinggevend.   

1.2 Herziening beleidsplan 

Het laatste beleidsplan van wijkgemeente Centrum1 dateert van april 2009. Het was dan ook nodig 

om tot herziening over te gaan. Daarbij is het vorige beleidsplan getoetst op actualiteit. Waar nodig 

zijn delen herschreven of aangevuld met beleid dat gedurende de afgelopen jaren op andere 

plaatsen was vastgelegd. Ook zijn nieuwe beleidsonderdelen en thema’s uitgewerkt waar in het 

verleden nog niet beleidsmatig over was nagedacht. 

 

Aan de herziening van dit beleidsplan is gedurende 2017 en 2018 gewerkt door 25 à 30 

werkgroepen bestaande uit kerkenraadsleden én andere gemeenteleden. We danken allen die 

hebben bijgedragen voor hun inzet en medewerking. Wellicht dat de tekst op een aantal plaatsen 

wat uitgebreid is (zie beleidsvoornemen 1.4.1). Maar de nieuwe inzichten, wijzigingen van beleid en 

de beleidsvoornemens naar de toekomst toe stemmen tot vreugde en dankbaarheid. 

1.3 Uitvoering beleid 

Zowel bij de herziening als bij de uitvoering van het beleid zijn communicatie  met de gemeente en 

bewaking van de voortgang twee sleutelbegrippen.  

In dit beleidsplan zijn veel beleidsvoornemens opgenomen. Deze beleidsvoornemens zullen eerst 

verder worden uitgewerkt in concrete voorstellen, waarna deze voorstellen aan de (grote) 

kerkenraad worden voorgelegd. Na definitieve besluitvorming zullen de voornemens worden 

geïmplementeerd in het geldende beleid. In de toekomst zal het beleidsplan periodiek worden 

geëvalueerd en waar nodig worden herzien of aangevuld. Daarnaast zal er een nauwgezette 

voortgangsbewaking van de uitvoering van alle beleidsvoornemens komen (zie beleidsvoornemen 

1.4.2). 

                                                      
1 Hervormde wijkgemeente Centrum is onderdeel van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
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1.4 Beleidsvoornemens 

1.4.1 Beleidsvoornemen – kernachtig beleidsplan 

We zijn dankbaar dat er zovelen hebben bijgedragen om te komen tot dit beleidsplan. Voo r de 

leesbaarheid zal het goed zijn als de nieuwe taakgroep Beleid en ontwikkeling (zie paragraaf 3.6) 

tot een kernachtiger beleidsplan komt, zonder aan de inhoud tekort te doen.  

1.4.2 Beleidsvoornemen – uitwerking beleidsvoornemens in plan 

Op korte termijn zullen de beleidsvoornemens zoals verwoord in dit beleidsplan worden uitgewerkt 

in een zodanig plan van aanpak dat alle beleidsvoornemens binnen de periode 2019 tot en met 

2023 ter hand zijn genomen. Bewaking van de voortgang (overall) vindt plaats door de ouderling-

beleidsvorming. 
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2 Plaatsbepaling en taakafbakening 

2.1 Identiteit 

Wij achten het van groot belang dat de hervormd-gereformeerde identiteit gestalte krijgt binnen 

onze wijkgemeente. Daarbij willen we met deze identiteit ook op langere termijn onze plek innemen 

binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en van de Protestantse gemeente 

te Hilversum (PgH), en daaraan bijdragen. 

 

Voor ons betekent de hervormd-gereformeerde identiteit het volgende. In de verkondiging staan 

Jezus Christus en Zijn verlossende werk centraal. Ons geloof is gebaseerd op feiten, zoals die in de 

Bijbel verwoord staan. Wij horen en ervaren dat God handelt, naar ons toekomt en aan ons Zijn 

beloften schenkt. De (kinder)doop als teken en zegel van Gods verbond is voor ons dan ook van 

grote betekenis. 

 

Wij hechten waarde aan het belijden van de kerk der eeuwen. Daarbij delen we in en willen we 

voortbouwen op het geloof en het belijden van ons voorgeslacht, zoals dat ook is verwoord in de 

belijdenisgeschriften van de PKN. Het gaat daarbij om een levende band met deze geschriften, die 

ook stof voor de prediking vormen. Kenmerkend is verder dat in de kerkdienst de bediening van het 

Woord en de doorwerking daarvan centraal staan. We hebben ontzag voor het Woord van God en 

beogen dat ook in de stijl van de kerkdienst tot uiting te laten komen alsmede in het zingen van 

Psalmen en liederen. In de zondagse dienst vindt ook de dienst van de gebeden plaats, met daarin 

een belangrijke plek voor de concrete persoonlijke voorbede. 

2.2 Gemeente-zijn 

Aan de basis van ons gemeente-zijn staat dat wij het geloof delen, zoals dat hiervoor verwoord is. 

Gemeenteleden zijn aan elkaar gegeven, en niet door ons gekozen. Naast de onderlinge 

ontmoeting met alle leeftijden zijn voor ons het delen van het geloof en het spreken daarover 

wezenlijke kenmerken van gemeente-zijn. Daarnaast vinden wij het onderlinge pastoraat door hart 

en oog voor elkaar te hebben een belangrijk aspect van ons christen- en gemeente-zijn. 

2.3 Roeping in Hilversum 

Wij vinden het van groot belang dat, vanuit de basis zoals die hiervoor is aangegeven, wij en ook de 

PgH als geheel gericht investeren in en blijvend invulling geven aan de roeping die gericht is op de 

mensen om ons heen. Dat uit zich in de missionaire opdracht om getuige te zijn van het Evangelie 

van Jezus Christus en de diaconale opdracht om om te zien naar de mens in nood.  

2.4 Samenwerking binnen de PgH - Herijking 

Wij vinden het van belang dat we ons ervan bewust zijn dat we onderdeel zijn van een gro ter 

geheel. Sinds jaar en dag nemen we onze plek in binnen de PgH, en de vraag is hoe we daar in de 

komende tijd inhoud aan willen geven. 

 

De PgH maakt een periode van bezinning door: hoe zijn we na 2025 kerk in Hilversum? 

 Dit houdt ten eerste een bezinning in op identiteit. Wijkgemeente Centrum heeft deze duidelijk 

verwoord (zie onderdeel ‘plaatsbepaling’), en dit is uitgangspunt voor ons handelen. Ook de 



 Beleidsplan 2019 - 2023  

6 
 

andere wijken hebben zich uitgesproken. Zichtbaar is dat onze gemeente een duidelijke eigen 

identiteit heeft, waarmee we aan het geheel willen bijdragen. 

 Ten tweede wordt een meer intensieve samenwerking binnen de PgH voorzien. Hierna wordt dit 

kort besproken, ook met het oog op onze inbreng voor de komende jaren.  

 Ten derde zullen er binnen de PgH keuzes worden gemaakt. Dit kan van invloed zijn op wijken, 

predikanten, gebouwen – dat is echter nu niet te overzien. Duidelijk is wel dat onze gemeente 

de identiteit, met daaraan verbonden de verkondiging van het Evangelie, op lange termijn 

levend wil houden en zo dienstbaar wil zijn aan het geheel. 

 

Onze wijkgemeente heeft ervoor gekozen om constructief bij te dragen aan het proces van herijking 

PgH, en wil dit blijven doen. Met betrekking tot concrete onderwerpen van samenwerking verwijzen 

wij naar paragraaf 16.2. 

 

Overigens merken we met dankbaarheid op dat er de laatste jaren sprake is van een ontwikkeling 

ten goede. De inbreng vanuit onze gemeente ontmoet steeds meer waardering, en ook de 

onderlinge contacten nemen toe en zijn hartelijker dan voorheen. Er wordt meer met elkaar 

meegeleefd en bijvoorbeeld de nieuwe missionaire gemeente Vitamine G wordt door de hele PgH 

gedragen. 

2.5 Overige kerkordelijke uitgangspunten 

Met het oog op de keuzemomenten die de kerkorde biedt en in lijn met de eerder door de 

kerkenraad geformuleerde uitgangspunten hechten wij aan de volgende zaken.  

 De Heilige Doop wordt bediend aan de kinderen van de gemeente en aan hen die belijdenis van 

het geloof hebben afgelegd en (als kind) niet zijn gedoopt (zie verder paragraaf 6.3). 

 Openbare geloofsbelijdenis wordt in principe afgelegd nadat eerst de catechese is gevolgd en 

de wijkkerkenraad met bedoelde belijdenis heeft ingestemd (zie paragraaf 12.1.4). Vervolgens 

is er toelating tot het Heilig Avondmaal. 

 Aan het Heilig Avondmaal is eenieder welkom die Jezus Christus erkent als Heere en die Zijn 

naam belijdt (zie verder paragraaf 6.5). 

 Het huwelijk tussen man en vrouw is een instelling van God naar het getuigenis van de Heilige 

Schrift. Andere levensverbintenissen dan dit huwelijk zullen niet worden gezegend of 

geregistreerd (zie ook bijlagen 20.6 en 21.2). 

 

Met inachtneming van het bovenstaande wil de kerkenraad leiding geven aan het leven en werken 

van de gemeente. Waar nodig zijn bovenstaande uitgangspunten in de plaatselijke regeling ten 

behoeve van het leven en werken van wijkgemeente Centrum van de PgH (zie hoofdstuk 19) 

opgenomen. 
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3 Opbouw van de gemeente 

3.1 Visie op gemeente-zijn in deze tijd 

De roeping van de gemeente is als volgt in de kerkorde verwoord.  

‘De gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van 

God in de prediking van het Evangelie en de viering van doop en avondmaal in de openbare 

eredienst, in de dienst van de gebeden, in de missionaire arbeid, in het diaconaat, in de herderlijke 

zorg, in de geestelijke vorming en ook in alle andere arbeid tot opbouw van het lichaam van 

Christus.’ (Art. IV-1). 

Wij geloven dat God zijn gemeente bijeen brengt en dat de Heilige Geest haar gaven schenkt aan 

de gemeente opdat deze wordt opgebouwd als lichaam van Christus. Dat houdt in dat de hele 

gemeente geroepen is om de liefde en de vrede van Christus te belichamen op de plaats waar zij 

gesteld is. Daar mogen wij het heil in Christus present stellen. Alle werkzaamheden in de gemeente, 

uitgewerkt in de diverse hoofdstukken van dit beleidsplan, zijn daarop gericht.  

 

De gemeente is er niet voor zichzelf, maar zij is een schakel in het grote heilsplan van God met 

deze wereld. Als we spreken over de opbouw van de gemeente, dan beogen we in afhankelijkheid 

van de Heilige Geest: 

 de Naam van God, de Vader te verheerlijken,  

 te groeien in de relatie en de verbondenheid met Jezus Christus,  

 liefdevol om te zien naar elkaar en naar de ander (diaconaat),  

 vrucht te dragen en licht te verspreiden in deze wereld (missionair-zijn). 

3.2 ‘Ambt van alle gelovigen’  

Het kerkenwerk wordt in belangrijke mate gedragen door vele vrijwilligers die in de kerk actief zijn. 

Zij leiden clubs, verenigingen, catechese en kringen, verwelkomen de bezoekers, verzorgen vervoer 

naar de kerk, doen pastoraal werk, zien om naar anderen, organiseren gemeenteactiviteiten, 

werken mee in het onderhoud van de kerk, enzovoort.  

 

Alle individuele leden van de gemeente dragen het ‘ambt van alle gelovigen’. Zij zijn ontvangers en 

dragers van de genadegaven die aan elk van hen door de Geest zijn toebedeeld (zie Mattheüs 

25:14-30 en 1 Korinthe 12:7-11 en 28). In elke gemeente is dus een rijke verscheidenheid aan 

gaven. En al die gaven zijn door de Geest gegeven om zowel binnen als ook buiten de gemeente 

ingezet te worden in de vervulling van de roeping van de gemeente om het leven in naam van 

Christus handen en voeten te geven. 

 

Een deel van de vrijwilligers is tevens ambtsdrager (zie paragraaf 3.3). Al de vrijwilligers werken 

samen met en worden ondersteund door een aantal professionele krachten: 

 een predikant (in principe 1,0 fte – tijdelijk 0,6 fte), 

 voor de kerkmuziek: een organist (in deeltijdfunctie),  

 voor het (uitvoerend) kerkbeheer: een kostersechtpaar (0,7 fte).  

Zolang de predikant voor een deel van zijn werktijd is vrijgesteld voor zijn werk als bijzonder 

hoogleraar (zie paragraaf 3.5) is er ondersteuning van: 

 een predikant als bijstand in het pastoraat (0,1 fte), 

 een jongerenwerker (0,3 fte – tot eind 2020), 
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 een predikant voor het vervolg op het Focustraject (0,05 fte – gedurende 2019). 

3.3 Ambtsdragers 

Naast het ‘ambt van alle gelovigen’ worden er drie bijzondere ambten onderscheiden: dat van 

predikant, ouderling(-kerkrentmeester) en diaken. Deze ambten zijn gegeven om de gemeente te 

hoeden, toe te rusten en om in de roeping tot vieren, getuigen en dienen te kunnen volharden. De 

Heilige Geest heeft in de gemeente een verscheidenheid aan gaven en diensten gegeven om de 

kerk van Christus te bouwen (zie Efeze 4:11-12).  

 

De ambten nemen niet de plaats van de gemeente in. De ambten vormen een bedding waarbinnen 

de gaven in de gemeente tot ontplooiing kunnen komen. De ambten van predikant, ouderling en 

diaken zijn aan elkaar gelijkwaardig en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

opbouw van de gemeente. De ambtsdragers werken samen in een collegiaal verband. In de 

ambtelijke vergadering, de kerkenraad, oefenen zij gezamenlijk hun leidinggevende dienst aan de 

gemeente uit. 

 

De bijzondere ambten zijn binnen onze gemeente voorbehouden aan mannelijke belijdende leden 

van de gemeente. In het Nieuwe Testament wordt op een aantal plaatsen gesproken over de gaven 

en ambten binnen de gemeente. In de brieven van Paulus doen vrouwen mee in het werk van de 

gemeente. Binnen de gemeente liggen er dan ook vele taken voor vrouwen. Zowel mannen als 

vrouwen mogen onze gemeente, zowel binnen sectieteams en taakgroepen (zie paragraaf 3.4) als 

daarbuiten, met de door God aan hen geschonken gaven dienen. Zie beleidsvoornemen 3.8.1. 

3.4 Organisatie van de gemeente, taak en opdracht kerkenraad 

De kerkenraad geeft algemene leiding aan de opbouw van onze gemeente in de wereld (conform de 

kerkorde). Alle zaken worden behandeld door of namens de kerkenraad in zijn geheel, tenzij de 

behartiging daarvan in de orde der kerk geheel of ten dele is opgedragen aan het consistorie, het 

college van diakenen of het college van kerkrentmeesters, waarbij de kerkenraad voor een goede 

samenwerking zorgdraagt.  

 

De organisatievorm bestaat uit een grote kerkenraad, die het algemene beleid vaststelt  (zie Ord. 4 

art 10 van de kerkorde), een kleine kerkenraad, die het beleid uitvoert en coördineert, en uit 

verschillende sectieteams en taakgroepen die werkzaamheden uitvoeren binnen de gemeente 

onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Voor de te onderscheiden taakgroepen en de 

verdeling over kleine en grote kerkenraad wordt verwezen naar onderstaand schema. De 

verantwoordelijkheid voor de dienst van Woord en sacramenten wordt daarbij nadrukkelijk 

toebedeeld aan de grote kerkenraad. Alle ambtsdragers vormen tezamen de grote kerkenraad. De 

kleine kerkenraad, het moderamen, coördineert en toetst het werk van de sectieteams en 

taakgroepen en voert uit wat in de grote kerkenraad is besloten. In de kleine kerkenraad zijn de 

verschillende taakgroepen vertegenwoordigd. 

 

Er komen (uiteindelijk) vier sectieteams (inclusief één sectieteam-senioren) binnen de taakgroep 

Pastoraat. Zij dragen gezamenlijk zorg, in overleg met de predikanten, voor het (crisis -)pastoraat 

aan alle meelevende en niet-meelevende gemeenteleden binnen onze gemeente, zie paragrafen 

7.2 en 7.3. 
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De taakgroepen en sectieteams voeren de werkzaamheden binnen de gemeente uit binnen de door 

de grote kerkenraad gestelde beleidskaders. Taakgroepen kunnen wel beleidsvoorstellen doen. Aan 

iedere taakgroep zijn twee of meer ambtsdragers verbonden, terwijl  deze verder uit gemeenteleden 

bestaat. Voor verdere concretisering zie onderstaand schema, paragraaf 3.6 en beleidsvoornemen 

3.8.2. 

 

 

3.5 Opdracht en taak van de predikant(en) 

De predikant heeft in het bijzonder de opdracht tot:  

 de bediening van Woord en sacramenten (door het voorgaan in de kerkdiensten), de bediening 

van doop en avondmaal, het afnemen van de openbare geloofsbelijdenis, het bevestigen van 

ambtsdragers en het leiden van trouwdiensten en afscheids- en gedenkdiensten, 

 de verkondiging van het Evangelie in de wereld,  

 de herderlijke zorg (door het bezoeken van gemeenteleden), het opzicht, het onderricht en de 

toerusting van gemeenteleden, 

 een aandeel in de communicatie (via nieuwsbrief, Kerkbrink en website).  

Sommige van deze taken deelt de predikant met de bijstand in het pastoraat en/of met ouderlingen.  

 

De huidige predikant is voor 40% vrijgesteld ten behoeve van het werk als bijzonder hoogleraar 

Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme aan de Protestantse Theologische Universiteit 

(leerstoel vanwege de Gereformeerde Bond), en derhalve voor 60% werkzaam binnen de 

gemeente. De leerstoel bekleedt hij tot en met ultimo 2020, met een optie bij wederzijds goedvinden 

om dit vijf jaar te verlengen. 

 

Taakgroepen (N.B. Hier komen nog gemeenteleden bij!)

Ambtsdrager

Kleine 

kerken-

raad

Grote 

kerken-

raad

Pasto-

raat

Diaco-

naat

Missio-

nair

Kerk-

beheer

Commu-

nicatie

Jeugd en 

geloofs-

opvoe-

ding

Vieren 

en ont-

moeten

Vorming 

& toerus-

ting

Beleid 

en 

ontwik-

keling

Totaal 

aantal 

taak-

groepen

Predikant 1 1 1 1 1 3

Ouderling-voorzitter 1 1 1 1 2

Ouderling-scriba 1 1 1 1

Ouderling-pastoraat 3 3 1

Ouderling-senioren 1 1 1

Ouderling-missionair 1 1 1

Ouderling-jeugd 1 1 1

Ouderling-

beleidsvorming 1 1 1 1 1 1 4

Ouderling-KRM 1 2 2 1 2

Diaken 1 3 1 3 1 1 1 5

Totaal aantal ambts-

dragers per taakgroep 6 15 6 3 3 2 3 2 3 2 2

Boventallig

Ouderling-voorzitter AK 1

Ouderling-KRM Penn.m. CvK 1

Totaal aantal KR-leden 17
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De bijstand in het pastoraat richt zich grotendeels op de herderlijke zorg voor ouderen en 

vervanging van de predikant bij diens afwezigheid. 

 

3.6 De taakgroepen en hun opdracht 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.4 zal de kerkenraad gaan werken met negen taakgroepen. Alle 

gemeenteactiviteiten en beleidsonderdelen zijn verdeeld over de te onderscheiden taakgroepen, zodat er 

voor elke activiteit of elk thema binnen onze gemeente een aanspreekpunt is binnen de kerkenraad. In 

een separaat schema is deze indeling uitgewerkt. Ook nieuwe activiteiten of beleidsonderdelen zullen 

plaats krijgen binnen deze taakgroep-indeling. 

Een taakgroep bestaat uit twee of meer ambtsdragers van wie één het aanspreekpunt binnen de 

kerkenraad is (verder: de taakgroepvertegenwoordiger), en minimaal één deel uitmaakt van de kleine 

kerkenraad (dit kan de taakgroepvertegenwoordiger zijn). Verder is in principe één vertegenwoordiger 

van de gemeenteactiviteiten die vallend  onder de taakgroep, lid van de taakgroep. Daarnaast kunnen 

gemeenteleden voor nader te benoemen taken lid zijn van de taakgroep. De taakgroepvertegenwoordiger 

stelt (eventueel in overleg met de taakgroepvoorzitter als dit een ander is – zie hierna) zijn taakgroep 

samen, waarna de kleine kerkenraad de voorgestelde leden benoemt. Tenslotte kunnen onder de 

(verantwoordelijkheid van de) taakgroep vele gemeenteleden activiteiten verrichten. 

3.6.1 Algemene taken  

Voor alle taakgroepen geldt dat zij primair verantwoordelijkheid dragen voor de onder hen vallende 

gemeenteactiviteiten en beleidsonderdelen. Uiteraard draagt de grote kerkenraad de 

eindverantwoordelijkheid, maar de taakgroepen zijn eerste aanspreekpunt voor deze gebieden. Elke 

taakgroep heeft de volgende algemene taken: 

 de coördinatie van de onder hun verantwoordelijkheid vallende gemeenteactiviteiten. Dit binnen de 

door de kerkenraad gestelde randvoorwaarden (kaders en eventueel budgetten), 

 de bewaking en tijdige voorbereiding van afgesproken beleidsvoornemens (zie beleidsplan),  

 het doen van (nieuwe) beleidsvoorstellen ten behoeve van de grote kerkenraad, 

 het desgewenst organiseren van toerusting voor (groepen van) leden van de taakgroep.  

 

De taakgroepvertegenwoordiger vormt de verbindingsschakel tussen de (grote) kerkenraad en de 

taakgroep. Voor de taakgroepvoorzitter (dit kan de taakgroepvertegenwoordiger of een ander 

taakgroeplid zijn) gelden in principe de volgende taken: 

 het bewaken van het optimaal functioneren van de taakgroep ten dienste van de gemeente, 

 het bewaken van tijdig en noodzakelijk (tussentijds) overleg tussen taakgroepleden en meewerkende 

gemeenteleden, 

 het (minimaal) eenmaal per jaar bijeenroepen van alle leden van de taakgroep om het functioneren te 

bespreken en (nieuwe) taken af te spreken. 

3.6.2 Specifieke taken per taakgroep 

Onze gemeente kent de volgende taakgroepen. 
  

De taakgroep Pastoraat: deze taakgroep zorgt ervoor dat wij als gemeente van Christus respectvol 

omzien naar elkaar en elkaar stimuleren. De taakgroep heeft via de ouderlingen-pastoraat een directe 

relatie met de pastorale teams, zodat via hen geluiden uit de secties bij de kerkenraad binnenkomen. 
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Onder de taakgroep Pastoraat vallen de diverse categorieën van gemeenteleden, alsook de nieuw 

ingekomen leden. Zie verder hoofdstuk 7, met name de paragrafen 7.1 tot en met 7.3. 

De taakgroep Diaconaat: deze taakgroep is verantwoordelijk voor het verlenen van hulp aan hen die dat 

nodig hebben, voor toerusting van de gemeente tot diaconale gemeente en voor de verwerving, het 

beheer en de besteding van de diaconale financiën. Daarnaast behartigt ze de belangen van ZWO2 en in 

het bijzonder de zending. De taken van dit college staan in de kerkorde uitgebreid beschreven. Zie verder 

hoofdstuk 8, met name de paragrafen 8.1 en 8.3. 

De taakgroep Missionair: deze taakgroep geeft invulling aan het missionair-zijn van onze gemeente. 

Enerzijds bestaat dit uit stimulering en ondersteuning van gemeenteleden die missionaire taken op zich 

nemen. Anderzijds bestaat dit uit concretisering en invulling van missionaire initiatieven, al dan niet in 

samenwerking met gemeenteleden. Zie verder hoofdstuk 10, met name de paragrafen 10.3 en 10.4. 

De taakgroep Kerkbeheer: deze taakgroep heeft als opdracht het zorgen voor het financieel beleid, de 

zorg voor de gebouwen en hun inrichting, de geldwerving, de ledenadministratie, overige administraties, 

de archivering en het personeel- en vrijwilligersbeleid en de kinderoppas. Ook dit werk is in de kerkorde 

uitgebreid beschreven. Zie verder hoofdstuk 11, met name de paragrafen 11.2 en 11.4. 

De taakgroep Communicatie: tot het werkterrein van deze taakgroep behoren alle zaken die met 

publiciteit van doen hebben zoals de Kerkbrink, de website, de maandelijkse nieuwsbrief, ondersteuning 

Actie Kerkbalans. Kortom, alle interne en externe communicatie. Zie verder hoofdstuk 14, met name de 

paragrafen 14.1 en 14.2. 

De taakgroep Jeugd en geloofsopvoeding: dit is de enige taakgroep die zich op een specifieke 

leeftijdscategorie richt. Het gaat om jeugdwerk, catechese, jeugdpastoraat en jeugddiaconaat,  

jeugddiensten, zondagsschool en ouderkringen geloofsopvoeding. Het spreekt vanzelf dat er raakvlakken 

zijn met de taakgroepen pastoraat en diaconaat. En eveneens zijn er dwarsverbanden met de taakgroep 

Vieren en ontmoeten. Zie verder hoofdstuk 12, met name de paragrafen 12.2 en 12.3. 

De taakgroep Vieren en ontmoeten: deze taakgroep denkt mee, in samenwerking met de predikant, over 

de (invulling van de) al dan niet bijzondere erediensten en is beleidsvoorbereidend op dit gebied, inclusief 

de sacramenten. Daarnaast onderhoudt zij contact met alle personen en groepen die met betrekking tot 

de erediensten (zoals organist, muziekcommissie, koren), maar ook in breder verband ontmoetingen of 

activiteiten organiseren. Zie verder onder andere de hoofdstukken 4 tot en met 6. 

De taakgroep Vorming & toerusting: tot het werk van deze taakgroep behoort alles wat met vorming en 

toerusting van vrijwilligers (onder andere kringleiders), gemeenteleden en ambtsdragers te maken heeft. 

Zie verder hoofdstuk 13. 

De taakgroep Beleid en ontwikkeling: deze taakgroep onder leiding van de ouderling-beleidsvorming 

draagt zorg voor de bewaking van de uitvoering van alle beleidsvoornemens en is zelf verantwoordelijk 

voor de voortgang en uitvoering van een aantal specifiek toegewezen beleidsterreinen.  

3.7 Commissies van bijstand 

De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door een aantal bijzondere commissies die onderdeel 

zijn van één van de hiervoor genoemde taakgroepen:  

 de damesbezoekkring – onderdeel van de taakgroep Pastoraat (zie paragraaf 7.5), 

                                                      
2 ZWO staat voor: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking  
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 de zendingscommissie – onderdeel van de taakgroep Diaconaat (zie hoofdstuk 9), 

 de kringenraad – onderdeel van de taakgroep Vorming & toerusting (zie paragraaf 13.2), 

 de activiteitencommissie – onderdeel van de taakgroep Vieren en ontmoeten. 

 

Het doel van de activiteitencommissie (AC) is het organiseren van gemeentebrede activiteiten waar 

gemeenteleden elkaar ontmoeten en samen bezig of in gesprek zijn . Hierbij kan worden gedacht 

aan serieuze, ontspannen en gezellige activiteiten, zoals preekbespreking, Open kerk, gezamenlijke 

maaltijd, opening en sluiting van het winterseizoen. 

De AC bestaat uit een aantal gemeenteleden. Een van hen is contactpersoon voor vragen en/of 

opmerkingen. Het contact met de kerkenraad verloopt via een lid van de wijkraad van 

kerkrentmeesters en via de taakgroep Vieren en ontmoeten. Waar nodig en/of wenselijk wordt 

contact gelegd met de contactpersoon van een club, vereniging, kring of een individueel 

gemeentelid. Op deze manier blijven de communicatielijnen kort en kunnen gemeenteactiviteiten 

efficiënt worden vormgegeven en ontwikkeld. 

De kerkenraad stimuleert de participatie vanuit de diversie gremia aan de AC.  

3.8 Beleidsvoornemens 

3.8.1 Beleidsvoornemen – positie van de vrouw 

Gelet op de ontwikkeling dat vrouwen steeds meer betrokken zijn en zullen worden bij sectieteams 

en taakgroepen, en mede omdat het gesprek hierover de afgelopen veertig jaar binnen onze 

gemeente niet is gevoerd, is het goed om de rol en positie van de vrouw binnen de gemeente  de 

komende jaren nader te onderzoeken en te bespreken. Vanuit de taakgroep Beleid en ontwikkeling 

wordt zo spoedig mogelijk een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep bereidt het gesprek in 

kerkenraad en gemeente voor. 

3.8.2 Beleidsvoornemen – implementatie nieuwe organisatievorm 

Er zal gefaseerd worden toegewerkt naar een organisatievorm waarbij gewerkt wordt met een grote 

en een kleine kerkenraad, sectieteams en taakgroepen, opdat het werk in de gemeente goed wordt 

verdeeld, de participatie van gemeenteleden wordt vergroot en kerkenraadsleden niet te zwaar 

worden belast.  

De volgende fasen kunnen worden onderscheiden:  

 de vergaderfrequentie van grote en kleine kerkenraad wordt in de loop van 2019 toegepast, 

 er wordt een schema opgesteld waarmee via natuurlijk verloop de bezetting van de kerkenraad 

wordt aangepast, 

 in relatie tot het hiervoor genoemde natuurlijk verloop groeien in de daaropvolgende jaren de 

kerkenraad en gemeente (verder) toe naar het werken met sectieteams en taakgroepen, waarbij 

de sectieteams en taakgroepen zijn vertegenwoordigd binnen de grote kerkenraad,  

 de ouderlingensecties worden uiteindelijk (afhankelijk van het natuurlijk verloop) herverdeeld 

naar drie secties. 
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4 Prediking 

4.1 Belang prediking voor de gemeente 

De prediking van Gods Woord is van oudsher het belangrijkste onderdeel van de liturgie van de 

eredienst. Met name in de preek ontmoet de gemeente God. God spreekt, de gemeente luistert. Het 

Evangelie van Jezus Christus en het Evangelie van vrije genade – in lijn met de Reformatie - moet 

centraal staan in de prediking (Marcus 16:15, 1 Korinthe 2:2). Daarnaast is van belang dat de 

inhoud van de prediking Bijbelgetrouw is. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron 

en norm van de kerkelijke verkondiging wordt de drie-enige God beleden als Vader, Zoon en Heilige 

Geest. God maakt zich bekend door de Bijbel in zowel het Oude als het Nieuwe Testament . Daarom 

is het belangrijk dat uit de hele Bijbel gepreekt wordt. Evenals in de Bijbel worden in de prediking 

van nu mensen aangesproken met betrekking tot alle facetten van het geloof en het christelijk 

leven. Onderwerpen als levensheiliging, vraagstukken over leven en dood, gezins - en 

huwelijksleven, hoe zijn wij gemeente van Christus en hoe leven wij als gemeenteleden onderling, 

hoe staan wij als gelovigen in deze wereld, wat dragen wij u it, zijn facetten waarover gepreekt 

moet/mag worden. Naast aandacht voor het werk van God en Jezus Christus in het verleden en in 

het heden is toekomstgerichtheid belangrijk in de preek, getuigend van een levende verwachting 

van de komst van het Koninkrijk van God. Ook de profetieën over de wederkomst mogen daarin een 

plaats hebben. Bovenal geloven wij dat de Heilige Geest zowel (gast)predikant als gemeente leidt in 

het preken en luisteren naar de prediking. 

4.2 Een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Zowel de predikant als de gemeente heeft een verantwoordelijkheid wat de prediking betreft. 

Daarbij is het van groot belang dat zowel predikant als gemeente open staat voor de woorden van 

God. Omdat de preek voor een groot gedeelte bepaald wordt door de predikant, wordt in de Bijbel 

op diverse plaatsen het belang van een voorganger voor de gemeente genoemd. Zowel de preek 

als de levenswandel van de (gast)predikant (als voorbeeld voor de gemeente) getuigt van een 

levende relatie met God.  

Een preek is begrijpelijk, anders bereikt de boodschap de gemeente niet en kan dit een ontmoeting 

met God via de preek in de weg staan. Het taalgebruik is zodanig dat het geen belemmering 

opwerpt voor de gemeente – eigentijds en passend bij de tijd waarin we leven. De prediking is 

gericht op de hele gemeente in al zijn diversiteit. En relevantie en actualiteit zijn van groot belang. 

Zie ook beleidsvoornemen 4.6.1. 

De verantwoordelijkheid van de gemeente bestaat uit het ondersteunen van de predikant waar 

mogelijk. De predikant heeft een belangrijke taak om de woorden van God te preken en verdient 

daarom de waardering en het respect van de gemeente (1 Timotheüs 5:17). Dit mag ook zeker een 

plaats krijgen in het gebed van de gemeente. Verder is het de taak van de gemeente  om in de 

communicatie met de predikant op een opbouwende manier te spreken over de preek. Daarnaast is 

het de verantwoordelijkheid van de gemeente om zich ook naast de kerkdiensten te verdiepen in 

het Woord van God en de leer van de kerk. Dit kan door zelfstudie of bijvoorbeeld doo r het 

participeren in een huiskring. 
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4.3 Communicatie predikant en gemeente 

Communicatie tussen predikant en gemeente is een voorwaarde om tot een op de gemeente 

toegesneden keuze van onderwerp van de prediking te komen. Om de communicatie tussen 

gemeente en predikant te verbeteren is de klankbordgroep prediking geïnitieerd. Deze komt twee 

keer per jaar bij elkaar om de prediking binnen de gemeente te bespreken. De klankbordgroep 

bestaat uit predikant, twee kerkenraadsleden en vier andere gemeenteleden. Daarnaast is er veel 

directe communicatie tussen predikant en gemeenteleden via diverse kanalen. Mits dit op correcte 

manier gebeurt, wordt dit door zowel predikant als gemeenteleden zeer gewaardeerd.  Zie ook 

beleidsvoornemen 4.6.2. 

4.4 Gastpredikanten 

De keuze van de gastpredikanten is belangrijk voor de prediking in de gemeente. Selectie van 

gastpredikanten dient in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten hierboven genoemd. De 

huidige situatie waar de scriba op basis van ervaringen met gastpredikanten en aanbevelingen 

vanuit de gemeente gastpredikanten inroostert blijft bestaan, omdat blijkt dat dit in de praktijk goed 

werkt. De verantwoordelijkheid voor de evaluatie en verdere selectie van gastpredikanten ligt bij het 

moderamen. 

4.5 Preekbesprekingen 

Preekbesprekingen vinden plaats in de gemeente voor een verdere verdieping in de woorden van 

God en de ontmoeting met Hem en de gemeenteleden onderling. Deze preekbesprekingen kunnen 

gehouden worden na zowel de ochtend- als middagdienst. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 

leden vanuit de volledige breedte van de gemeente kunnen deelnemen aan de preekbespreking.  Zie 

beleidsvoornemen 4.6.3. 

4.6 Beleidsvoornemens 

4.6.1 Beleidsvoornemen – visuele middelen 

Het gebruik van visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van de preek zal worden onderzocht. 

Bijvoorbeeld het gebruik van een beamer en een scherm tijdens leer- of themadiensten. 

4.6.2 Beleidsvoornemen – alternatief voor klankbordgroep? 

Onderzocht zal worden of er naast of in plaats van de klankbordgroep prediking een alternatieve 

vorm van interactie kan komen om de communicatie tussen wijkpredikant en gemeente te 

bevorderen. 

4.6.3 Beleidsvoornemen – intensivering inhoudelijk gesprek 

Naast de preekbesprekingen zal worden gezocht naar alternatieven om het inhoudelijke gesprek 

over Gods Woord door de prediking te intensiveren, bijvoorbeeld door het aandragen van een 

gespreksonderwerp in combinatie met het koffiedrinken na de dienst.  
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5 Eredienst 

5.1 Algemeen 

De gemeente dankt haar ontstaan en voortbestaan aan de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige 

Geest; ze is door en voor Hem. Bij het werk van de Vader denken we met name aan schepping, 

roeping, verbond en verkiezing; bij het werk van de Zoon met name aan verzoening, 

rechtvaardiging en verlossing; bij het werk van de Heilige Geest met name aan toe -eigening, 

heiliging en vernieuwing. 

 

Als gemeente belijden wij in de eredienst dat wij geloven in een heilige, algemene christelijke kerk 

en in de gemeenschap der heiligen. Als plaatselijke gemeente maken wij deel uit van een 

gemeenschap die Jezus Christus, Gods Zoon, verenigt door Woord en Geest. De gemeenteleden 

zijn allereerst aan Christus verbonden en daardoor ook aan elkaar. Wij belijden in de eredienst dat 

God Zijn gemeente wil ontmoeten en dat de gemeente samenkomt om haar Heere en Heiland en in 

Hem elkaar te ontmoeten, Hem te belijden en te prijzen.  

 

De eenheid in Jezus Christus komt het sterkst tot uiting in de wekelijkse samenkomsten van de 

gemeente. De gemeente van Jezus Christus komt samen als vierende, belijdende, biddende, God 

lovende en erende, horende en lerende gemeenschap. 

5.2 Liturgie en orde van dienst 

Aan de eredienst wordt vorm gegeven in de liturgie. Daarom is het belangrijk om zorg te besteden 

aan de invulling van de liturgie, zodanig dat deze is afgestemd op de preek en eventueel het thema 

van de dienst. Hoewel, zoals hierna aangegeven, binnen onze gemeente vaak een vaste invulling 

van de liturgie bestaat, is er ruimte om deze in voorkomende gevallen af te wisselen.  

Zie ook beleidsvoornemen 5.11.1. 

 

Na de afkondigingen en de voorzang begint de dienst met votum en groet. In  het votum wordt 

duidelijk in Wiens Naam de gemeente bijeen is en van Wie wij onze hulp mogen verwachten 

(Psalmen 124:8). De groet spreekt de predikant uit namens de Heere, waardoor we mogen weten 

dat God door Zijn Geest in ons midden is en waarmee we beli jden van onze God afhankelijk te zijn. 

 

De samenzang is een wezenlijk onderdeel van de liturgie. Deze wordt verder uitgewerkt in 

paragraaf 5.6. 

 

Het gebed aan het begin van de dienst is een bidden om vergeving en schuld, verootmoediging, de 

opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest. In het dankgebed heeft ook de 

voorbede een plaats. 

 

De lezing van de wet en de geloofsbelijdenis is een vast onderdeel van de eredienst. De wijze 

waarop deze worden verwoord in de eredienst kan worden afgewisseld. De Tien Geboden leren ons 

onze zonden kennen en zijn ons gegeven als regel van dankbaarheid. Christus heeft de wet 

vervuld. De wet omvat alles en laat ons Gods wil voor ons leven weten. Wie de Tien Geboden 

hoort, wordt opgeroepen om de Heere te eren, en geroepen tot eerbied voor zijn schepping en de 

menselijke samenleving. 
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De gemeente belijdt haar geloof, veelal met de apostolische geloofsbelijdenis of met de 

geloofsbelijdenis van Nicea. Hierdoor verbinden we ons ook met de kerk van alle tijden en van  alle 

plaatsen, dat is met allen die Jezus als Heere erkennen. Ook worden we opgeroepen om te leven 

uit de belijdenis. 

 

De Schriftlezing is het centrale moment in de eredienst: Gods Woord wordt geopend. De preek is 

hier nauw mee verbonden. De gelezen Bijbelgedeelten worden uitgelegd en mogen doorwerken in 

het geloofsleven van de gemeente. 

 

Met de collecte, de inzameling van de gaven, brengen wij tot uitdrukking dat wij onszelf, ons leven 

en al onze bezittingen als offer van de dankbaarheid aan God willen geven. Hierbij geldt geen 

dwang, maar vrijwilligheid. 

 

Ten slotte geeft de predikant de zegen van onze drie-enige God aan de gemeente mee. 

 

Op gezette tijden worden de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal bediend (zie hoofdstuk 6) 

volgens de daarbij behorende orde van dienst. 

5.3 Bijbelvertaling 

In de erediensten wordt de Herziene Statenvertaling gebruikt.  

5.4 Leerdienst (middagdienst) 

De opzet van de middagdienst heeft als doel om de gemeente, zowel jong als oud, toe te rusten. 

Binnen onze gemeente is de opzet van de middagdienst vrijwel identiek aan de opzet van de 

morgendienst. Graag zouden we meer gemeenteleden actiever bij de middagdiensten willen 

betrekken. We willen met elkaar overwegen of een andere opzet daartoe kan bijdragen. Zie 

beleidsvoornemen 5.11.2. 

5.5 Kerkmuziek 

Onder kerkmuziek verstaan wij muziek die geschreven is met het oog op gebruik in de kerkelijke 

liturgie. Dit ter onderscheiding van de geestelijke muziek die vooral buiten de liturgie functioneert, 

zoals op samenzangavonden, tijdens concerten en religieuze bijeenkomsten. 

 

Kerk en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hebreeuwse muziek is zowel vocaal als 

instrumentaal. Het Oude Testament geeft aanwijzingen voor het bestaan van zeer goed 

georganiseerde koorzang, zie Kronieken en Nehemia. Zang en dans werden begeleid door 

muziekinstrumenten: lier en fluit, trompet en ramshoorn. In de tempeldienst was een vast en 

aanzienlijk aandeel voor muziek gereserveerd.  

 

Veel muziek is en wordt geschreven om zowel in de eredienst als daarbuiten t e gebruiken. Pas na 

1860 werd het kerkelijke orgelgebruik en het gebruik van kerkmuziek tijdens de protestantse 

eredienst redelijk algemeen. In paragraaf 5.5 staan de praktische zaken centraal. Paragraaf 5.6 

behandelt de kerkmuziek in het licht van de liturgie. 
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5.5.1 Profiel kerkmuziek 

De Grote Kerk beschikt over een historisch Rütter-orgel uit 1854. Dit orgel is, na plaatsing in 1979, 

grondig gerestaureerd en aangevuld zodat het zeer geschikt is voor gebruik in de eredienst en voor 

concerten. Sinds 2018 is daarnaast in de kerkzaal een vleugel permanent opgesteld, die eveneens 

zeer geschikt is voor begeleiding van liederen in de eredienst. Ook voor concerten en 

kooruitvoeringen is deze vleugel uitermate geschikt. De kerkzaal heeft vanwege het interieur een 

aantal beperkingen om meerdere instrumenten op te stellen. De kerkzaal is zeer geschikt voor de 

meer traditionele uitvoeringen van kerkmuziek. Wijkgemeente Centrum heeft een vaste organist in 

dienst. Deze professionele kerkmusicus begeleidt zowel de erediensten a ls trouw- en rouwdiensten. 

5.5.2 Doel kerkmuziek 

In de brochure 'Liturgie in de Hervormde gemeente' schrijft professor Van den Brink: "Als het gaat 

over kerkmuziek en hoge kwaliteit, moeten we oppassen dat we kwaliteit niet vereenzelvigen met 

wat in een beperkte 'elite' gewaardeerd wordt. Mensen met weinig muzikale en literaire scholing 

moeten goed kunnen begrijpen en meemaken wat gezongen wordt". Het begrijpen en meemaken 

van wat er gezongen wordt, vormt de kern van ons beleid met betrekking tot kerkmuziek. De g rote 

waarde van liederen in samenkomsten of de liturgie is dat men vaak meer kan zingen dan zeggen. 

Het is van groot belang om die hoge, soms grote woorden gezamenlijk te zingen. Je hoort jezelf niet 

terug, maar voelt je als het ware geborgen bij degenen met wie je samen zingt. Dat maakt ook dat 

liederen zo kunnen raken en ontroeren. Zie beleidsvoornemens 5.11.3 en 5.11.4.  

5.6 Zingen in de dienst 

Muziek inspireert en het zingen van een lied brengt de woorden tot leven. In muziek en lied brengen 

we God de eer en kunnen we onze gevoelens uiten van dankbaarheid en vreugde, maar ook van 

zorg en verdriet. We putten daarbij uit een rijke traditie. Tijden veranderen echter en daarmee ook 

het karakter en de vorm van de kerkdienst en van de liederen die graag gezongen worden.  

5.6.1 Visie op gemeentezang 

Het zingen in de dienst is een oud gebruik in de gemeente. In het zingen is er verootmoediging en 

wordt God aangeroepen en geprezen. Het is een gave van God om in muziek de gevoelens te 

vertolken. We willen aan het zingen in de dienst invulling geven met oog op het geheel van de 

gemeente. Onze gemeente is vanuit de traditie een psalmzingende gemeente. De Psalmen 

verbinden ons met Israël. Van belang is ook dat de Heere Jezus Psalmen heeft gezongen en 

vervuld. In navolging van Hem past het om de Psalmen een belangrijke plaats te geven in ons 

zingen. In onze gemeente zingen we uit de psalmberijming van 1773 (zie beleidsvoornemen 

5.11.5). 

 

De Bijbel laat daarnaast ook zien dat in het Nieuwe Testament de gemeente ook andere liederen 

zingt. In aansluiting hierop heeft de kerk in de loop der eeuwen een grote hoeveelheid liederen 

voortgebracht, die nog dagelijks wordt uitgebreid. Met name wordt daarmee vrijuit gezongen over 

het verlossingswerk van Jezus Christus. Sinds 2010 zingt onze gemeente tijdens de eredienst een 

enkel lied uit de Hervormde zangbundel (1938) en/of uit de bundel Op Toonhoogte (2005). 

Overigens worden in erediensten waarin een uitgeschreven liturgie wordt gebruikt ook liederen uit 

andere bundels gezongen. 
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5.6.2 Doel gemeentezang 

Waarom zingen wij in de kerk? In de eerste plaats om God te loven en te prijzen, maar we mogen 

ook laten weten wat er in ons leeft. Ons zingen is gericht op wat God gedaan heeft, maar kan ook 

op de toekomst gericht zijn. De samenzang draagt wezenlijk bij aan het geestelijk leven van de 

gemeente. Het bewustzijn van wat er gezongen wordt, door oud en jong, vinden wij daarom zeer 

belangrijk. Is de inhoud in overeenstemming met Gods Woord, maar klinkt ook de taal van deze 

tijd? Het ligt voor de hand om in aansluiting op het invoeren van de Herziene Statenvertaling in 

2010 ook de te hanteren psalmberijming te herzien. Vanuit het Focustraject is naar de 

verstaanbaarheid van onze eredienst gekeken. Dit heeft ook alles te maken met de teksten van de 

te zingen liederen. De laatste jaren zijn er diverse bundels verschenen die veelvuldig in erediensten 

worden gebruikt. Het is goed om op korte termijn hierin een keuze te maken. Zie beleidsvoornemen 

5.11.5.  

 

Muzikaal gezien is een belangrijk criterium dat een melodie zingbaar moet zijn voor een gemeente. 

Hierbij valt niet alleen te denken aan de mogelijkheden voor instrumentale begeleiding, ook de 

woord-toonverhouding in de liederen is belangrijk. Als we ons sterk maken voor muzikale 

vernieuwing, willen we ervoor zorgen dat we: 

 de Psalmen niet verdringen, maar ten volle meenemen in muzikale vormen, 

 liederen die we zingen steeds kritisch op hun Bijbelse inhoud toetsen, 

 thematisch niet eenzijdig worden, maar zingen over alle onderwerpen die in de volle breedte 

van het leven met de drie-enige God thuishoren. 

Zie beleidsvoornemens 5.11.6 tot en met 5.11.8. 

5.7 Gedenken van overledenen  

Wij gedenken op respectvolle wijze de overledenen uit de gemeente. Het is goed om gezamenlijk 

hen te gedenken die ons ontvielen en samen troost en bemoediging te vinden in het woord van 

onze God. We doen dat op de volgende wijze. 

 Overleden gemeenteleden worden in principe aan het begin van de eerstvolgende morgendienst 

herdacht met een minuut stilte. Dit geldt voor alle in onze ledenadministratie voorkomende 

gemeenteleden bij wier begrafenis de gemeente betrokken is of van wier overlijden we door de 

nabestaanden op de hoogte zijn gesteld. 

 Wanneer we als wijkgemeente betrokken zijn bij de begrafenis, wordt een in memoriam 

geplaatst in het eerstvolgende nummer van Kerkbrink. 

 Wanneer we via nabestaanden vernemen dat iemand is overleden, wordt daarvan in de 

eerstvolgende Nieuwsbrief melding gemaakt. 

 De gemeenteleden worden op de hoogte gebracht van een overlijden via de website, de chrch -

app en de afkondigingen in de kerk. 

 In de morgendienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we als gemeente,  

samen met de nabestaanden, de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden. 

Tijdens de dienst worden de namen van deze overleden gemeenteleden genoemd. Na de dienst 

ontmoet de kerkenraad de nabestaanden om samen te zijn, na te praten en koffie te drinken 

met elkaar. 

5.8 Kinderen in de eredienst 

Kinderen (tot ongeveer 12 jaar - zie paragraaf 12.1.2) zijn een wezenlijk deel van de gemeente en 

horen erbij. Enerzijds is het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau bezig zijn met de Bijbel, 
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anderzijds is het goed wanneer zij tijdens de eredienst aanwezig zijn. De kinderen moeten voelen 

dat ze erbij horen en dat we samen gemeente zijn.  

 

Tijdens de morgendienst (met uitzondering van de vakanties) is er zondagsschool voor kinderen in 

de basisschoolleeftijd. Om hen ook te betrekken bij de diensten gelden de volgende afspraken. Op 

de eerste zondag van de maand zitten de kinderen eerst bij hun ouders in de kerk. De voorzang is 

een Psalm die de kinderen hebben geleerd, terwijl er ook een (kinder)lied uit Op Toonhoogte wordt 

gezongen. Vlak voor de preek gaan zij naar de zondagsschool. Na de collecte en voor de zegen 

komen ze terug in de kerkzaal. De predikant houdt zo mogelijk een kort praatje voor de kinderen, 

aansluitend bij het vertelrooster van de zondagsschool. Zie beleidsvoornemen 5.11.9.  

 

Op de feestdagen Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag, Hemelvaartsdag en Eerste Pinksterdag 

beginnen de kinderen ook in de kerk en gaan ze vlak voor de preek naar de zondagsschool. Op 

deze dagen blijven zij daar tot het einde van de dienst. Omdat er tijdens deze diensten een 

uitgeschreven liturgie is, kan er voor het kinderlied een andere bundel dan Op Toonhoogte worden 

gebruikt. 

 

Bij een belijdenisdienst of dienst waarin ambtsdragers worden bevestigd gaan de kinderen voor de 

dienst naar de zondagsschool. Na de preek komen ze de kerkzaal in om de belijdenis of bevestiging 

mee te maken. Zie beleidsvoornemen 5.11.10. 

 

Bij doopdiensten zijn de kinderen vanaf het begin van de dienst aanwezig. De kinderen van de 

zondagsschool zingen voorafgaand aan het moment van de doop voor in de kerk een dooplied. De 

predikant spreekt de kinderen toe en de kleuterbijbel wordt door  een kind uitgereikt aan de 

doopouders. Meteen na de doop gaan de kinderen naar de zondagsschool.  

 

Afscheid van de oudste kinderen van de zondagsschool is op de laatste zondag voor de 

school(zomer)vakantie. Eventueel zingt een kinderkoor tijdens deze dienst. Zie ook 

beleidsvoornemen 5.11.11. 

5.9 Aangepaste dienst 

Eén à twee keer per jaar wordt er een middagdienst om 15.00 uur gehouden gericht op onze 

gemeenteleden met een verstandelijke beperking. De dienst en de preek zijn begrijpelijk voor 

kinderen. Ook tijdens deze diensten kan een kinderkoor eventueel zingen. Deze dienst is voor alle 

gemeenteleden, waarmee de dienst om 17.00 uur komt te vervallen. Voor de aangepaste diensten 

is een coördinator aangesteld. We proberen de datum steeds af te stemmen met de pred ikant van 

Sherpa om te voorkomen dat er vlak na elkaar verschillende aangepaste diensten plaatsvinden.  

5.10 Diensten rondom Kerst 

Kerst is vaak een moment om niet-gelovigen uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk. Het is 

goed om bij de invulling van de diensten rondom Kerst hier rekening mee te houden. Daarom 

worden de Kerstdiensten op de volgende wijze ingevuld.  

 Tijdens de dienst op Eerste Kerstdag is een uitgeschreven liturgie aanwezig en is er meer 

gelegenheid om kerstliederen (in de dienst) te zingen.  

 De Kerstviering met en voor de kinderen vindt jaarlijks wisselend plaats op een avond in de 

week voor Kerst of in de morgendienst van Tweede Kerstdag. De zondagsschoolleiding kiest, in 
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overleg met het moderamen, de data. Voor deze viering worden ook de kinderen van de 

KinderBijbelKeetweek (zie paragraaf 10.3.3) uitgenodigd.  

 Indien de Kerstviering voor de kinderen niet op 2e Kerstdag wordt gehouden, zal er een dienst 

van Woord en muziek worden gehouden waaraan (muzikale) gemeenteleden en/of een koor hun 

medewerking verlenen. 

 Op Kerstavond vindt er een missionaire activiteit plaats. Zie paragraaf 10.3.3, punt 3.  

 Tijdens de Kerstdiensten (inclusief aansluitende of tussenliggende zondagen) hangt er  

kerstversiering in de kerk. Na Tweede Kerstdag wordt deze verwi jderd. Een kerstboom staat 

alleen tijdens de Kerstviering met de kinderen in de kerk. 

5.11 Beleidsvoornemens 

5.11.1 Beleidsvoornemen - gebruiken kerkenraad rondom eredienst 

We onderzoeken het hoe en waarom van de gebruiken van de kerkenraad rondom de eredienst, 

zoals het consistoriegebed, de handdruk door ambtsdragers aan predikant, afkondigingen en stil 

gebed. 

5.11.2 Beleidsvoornemen - enquête middagdienst 

We gaan onderzoeken hoe we de middagdienst een mogelijk betere invulling kunnen geven. Door 

middel van een enquête zal de gemeente worden gevraagd om mee te denken. Op basis van de 

enquête-uitkomsten zal de taakgroep Vieren en ontmoeten voorstellen voor de kerkenraad 

formuleren. 

5.11.3 Beleidsvoornemen - instelling muziekcommissie 

Er wordt een muziekcommissie ingesteld binnen de taakgroep Vieren en ontmoeten. Deze 

commissie heeft als taak meerdere aspecten van kerkmuziek te behandelen. Naast het zingen in de 

dienst valt hierbij te denken aan doordeweekse activiteiten en organisatorische zaken. De 

commissie krijgt ook een actieve rol in het organiseren van samenzangavonden en concerten, 

alsmede een ondersteunende rol bij religieuze bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de vespers in de 

Stille Week. Hierbij is het wenselijk om samenwerking te zoeken met andere (wijk)gemeenten in 

Hilversum. 

5.11.4 Beleidsvoornemen - gebruik instrumenten 

Er is momenteel een groot tekort aan (professionele) kerkmusici. De landelijke kerk (PKN) voorziet 

over een aantal jaren een groot tekort aan organisten (en koorleiders). Aan conservatoria studeren 

per jaar nog maar acht kerkmusici voor de PKN af. Maar ook in de amateursector - driekwart van de 

gemeentezangbegeleiders is amateur - zijn jongeren nauwelijks voor orgelles te interesseren. Op 

termijn zal de vraag of het orgel voornamelijk het enige instrument is om God te prijzen, in onze 

wijkgemeente besproken worden.  

5.11.5 Beleidsvoornemen - gebruik zangbundels 

In de kerkenraadsvergadering van 23 april 2009 is besloten dat een standpunt over een 

Psalmberijming, anders dan die van 1773, na het in gebruik nemen van de Herziene  Statenvertaling 

zal worden heroverwogen. Het gesprek hieromtrent willen we uitbreiden met het bespreken van 

mogelijk te gebruiken bundels, zoals: Weerklank, Zingen in tweevoud, Het Liedboek voor de kerken 
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(1973), de nieuwe bundel Op Toonhoogte, maar ook andere mogelijkheden. Momenteel worden in 

bijzondere diensten, daar waar een liturgie voor wordt afgedrukt, regelmatig liederen geselecteerd 

uit voornoemde bundels. De beoogde muziekcommissie (zie beleidsvoornemen 5.11.3) zal hiermee 

aan de slag gaan en in 2019 een selectie van mogelijkheden maken die inhoudelijk én praktisch 

voldoet aan visie en doel van de gemeentezang. Na deze selectie zal de gemeente in de vorm van 

een interactieve gemeenteavond hierover worden geraadpleegd.  

5.11.6 Beleidsvoornemen - diensten op christelijke feestdagen 

De invulling van de erediensten op christelijke feestdagen leent zich bij uitstek om God met liederen 

te loven en te prijzen. In deze diensten gaan we hiervoor meer ruimte in de liturgie opnemen. Hierbij 

valt te denken aan het zingen van liederen voor de dienst en een ruimere keuze van liederen in de 

liturgie. Participatie van koren en muzikale gemeenteleden in de eredienst kan hierin 

ondersteunend werken. Dit gaan we daarom ook meenemen in de liturgie op christelijke feestdagen.  

5.11.7 Beleidsvoornemen - keuze van lied 

Eén keer in de maand wordt er een specifiek kinderlied gezongen in de dienst, naast het door de 

zondagsschool aangeleerde lied als aanvangslied. Het voornemen is om elke club of vereniging in 

de gemeente de mogelijkheid te geven een lied of Psalm aan te dragen voor een dienst.  

5.11.8 Beleidsvoornemen - meer vrijheid predikant bij liedkeuze 

De predikant krijgt de vrijheid om liederen passend bij de dienst te kiezen uit de beleidsmatig 

geselecteerde bundels, zonder restrictie over aantal en moment. 

5.11.9 Beleidsvoornemen - gesprekje kinderen 

Er zal worden overwogen of en zo ja op welke wijze met de kinderen een gesprekje kan worden 

gevoerd, wanneer zij terugkomen van de zondagsschool in de kerk. 

5.11.10 Beleidsvoornemen - uitleg formulieren kinderen 

Omdat tijdens diensten van belijdenis of bevestiging van ambtsdragers ook de kinderen aanwezig 

zijn, zal in overleg met de predikant worden bezien welke formulieren (eventueel hertaalde 

formulieren) in de dienst worden gebruikt, of dat wellicht de formul ieren in eenvoudig Nederlands 

aan de kinderen kunnen worden uitgelegd. 

5.11.11 Beleidsvoornemen - bijdrage projectkoor 

Momenteel heeft onze gemeente geen kinderkoor. Wel is er een projectkoor. In overleg met de 

leiding van dit projectkoor zal worden overlegd hoe de bijdrage van dit koor meer structureel kan 

worden ingevuld. 
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6 Sacramenten 

6.1 De sacramenten 

Sacramenten zijn tekenen die Gods Woord zichtbaar maken en het geloof in Jezus Christus 

versterken. In de sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal zi jn de kenmerken van 

een verbond dat God met mensen gesloten heeft duidelijk aanwezig. Gods liefde is de bron van het 

verbond en Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond. De doop en het avondmaal - die voor 

ons in het verlengde liggen van respectievelijk besnijdenis en Pascha/Pesach - zijn tekenen van dit 

nieuwe verbond. De doop is het teken voor de gelovigen en hun kinderen. Het avondmaal is het 

teken voor gelovigen die Christus willen dienen en volgen. Deze sacramenten vragen van 

gemeenteleden dezelfde geloofsbelijdenis; ze zijn derhalve gelijkwaardig aan elkaar en staan naast 

de prediking en ondersteunen deze. 

6.2 Bijbelse achtergrond van de Heilige Doop 

De Bijbel spreekt alleen in het Nieuwe Testament over de doop, in eerste instantie de doop door 

Johannes (Markus 1:4). Na de doop door Johannes kwam de doopinstelling door de Heere Jezus 

(Mattheüs 28:18-20). De indruk kan ontstaan dat het hier gaat om een sacramentele handeling die 

met het christendom voor het eerst is ontstaan. Echter in het Oude Testament , met name in 

Leviticus, lezen we al over verschillende reinigingsvoorschriften die door God zijn ingesteld. De 

verzoening stond in al deze handelingen ook al centraal. Daarnaast bestond het Joodse 

doopgebruik, de proselietendoop. 

 

De doop van Johannes wordt in de Bijbel gekarakteriseerd als de doop van bekering tot vergeving 

van zonden. Dit was een nieuwe vorm van dopen: anders dan de proselietendoop, maar nog niet de 

christelijke doop - al is het wel een voorbereiding daarvan. Johannes wijst ook vooruit naar de 

eigenlijke doop die met Jezus zal komen (Mattheüs 3:11). Pas na Pinksteren dopen de discipelen in 

de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze doop is een opneming in de gemeente 

van Jezus Christus. 

 

In de doop gaat Gods belofte voorop. De doop verbindt de dopeling met het sterven en de 

opstanding van Jezus Christus (Romeinen 6:3-4). Op Golgotha is mét en ín Jezus de zondige mens 

gestorven. En mét en ín Zijn opstanding is de mens opgestaan tot een nieuw leven. Door de Geest 

worden wij tot één lichaam met Christus gedoopt (1 Korinthe 12:13).  

6.3 Praktische en pastorale aspecten rondom de doop 

In wijkgemeente Centrum wordt de doop aan de kinderen van de gemeente bediend. Voor hen die 

als kind niet gedoopt zijn maar die Jezus Christus belijden en deel uit willen maken van zijn 

gemeente, is er de volwassendoop. Ter voorbereiding op de bediening van de doop hebben de 

predikant en de ouderling-pastoraat een pastoraal gesprek met de doopouders. We hechten er 

waarde aan dat tijdens de doopdienst de kinderen in de kerk worden uitgenodigd om voorin de kerk 

bij de doopvont van dichtbij getuige te zijn van de bediening van de doop. Voorafgaand krijgen zij 

van de predikant op eenvoudige wijze uitleg over de betekenis van de doop.  
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6.3.1 Beantwoording van de doopvragen door de ouders 

Bij de bediening van de doop aan de kinderen kunnen belijdende en doopleden de doopvragen 

beantwoorden. Overigens wordt bij een alleen gedoopte doopouder wel gevraagd om ook te komen 

tot openbare geloofsbelijdenis, omdat de doopvragen in feite belijdenisvragen zijn. 

6.3.2 Bediening van de doop aan kinderen van ouders van wie één geen lid is  

Ook in het geval slechts een van beide doopouders belijdend of dooplid is van de gemeente, kan de 

doop worden bediend. De doopvragen uit het formulier zullen dan uitsluitend beantwoord worden 

door de doopouder die belijdend of dooplid is. Aan de doopouder die geen lid is, wordt vervolgens 

het ja-woord gevraagd op de volgende vraag: ‘Wil je, waar mogelijk, je man/vrouw ondersteunen bij 

de geloofsopvoeding van jullie kind?’  

6.3.3 Doopvraag aan de gemeente 

Net zoals ouders en gemeente door de bediening van de doop samen delen in wat God door de 

doop belooft, zo delen zij ook samen in de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Geloven doe je 

niet alleen: niet als kind, niet als ouderpaar, niet als gelovige. Het is nodig elkaar te ondersteunen in 

geloofsleven én geloofsopvoeding. Na de bediening van de doop wordt daarom aan de gemeente 

gevraagd de doopouders te ondersteunen bij het grootbrengen van hun kinderen bij Gods  beloften. 

Deze steun wordt concreet geboden in momenten van geloofsgesprek (opvoedkringen,  huiskringen) 

en collectieve geloofsopvoeding (zondagsschool, clubs, catechese).  

6.4 Bijbelse achtergrond van het Heilig Avondmaal 

In de Bijbel vinden we in de evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas de instelling van het Heilig 

Avondmaal door Jezus. ‘En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te 

eten, voordat Ik ga lijden’ (Lukas 22:15). Het vurige verlangen van Jezus mogen we ook 

doortrekken naar het vieren van het avondmaal nu in de gemeente van Christus: een aansporing 

voor ons om avondmaal te (blijven) vieren. 

 

Over de directe instelling van het Heilig Avondmaal door Jezus lezen we dit te blijven doen tot Zijn 

gedachtenis (Lucas 22:19-20). Een duidelijke opdracht van Jezus om vol te houden. De 

gedachtenis van Christus moet centraal staan en in het bijzonder he t verlossingswerk van Christus 

(Zie Lukas 22:20). Door het vieren van het avondmaal mogen we ook verzekerd zijn van de belofte 

van het nieuwe verbond, waar we door het geloof deel van uitmaken.  

 

Het vieren van het avondmaal in de eerste christengemeenten vinden we diverse malen terug in 

Handelingen en de brieven van Paulus. Hieruit blijkt dat dit vanaf het begin van de Kerk een 

belangrijk sacrament is geweest, zie bijvoorbeeld Handelingen 2:42 en 46. De Bijbelse opdracht om 

het avondmaal te blijven vieren, totdat Hij komt, is ons in liefde door de Heere Jezus aangereikt. In 

die liefde willen we graag het Heilig Avondmaal blijven vieren.  

6.5 Praktische en pastorale aspecten rondom het avondmaal 

In wijkgemeente Centrum is een ieder welkom aan het Heilig Avondmaal die Jezus Christus erkent 

als Heere en die Zijn naam belijdt. In principe zijn dit de belijdende leden van de gemeente. Maar 

ook gasten en doopleden die van harte in Jezus Christus geloven zijn welkom aan het avondmaal. 

Van doopleden die aan het avondmaal gaan wordt overigens wel verwacht dat zij daarna ook 
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daadwerkelijk Zijn naam persoonlijk belijden in een belijdenisdienst en daaraan voorafgaand 

belijdeniscatechese (gaan) volgen. Indien overigens het leven van gemeenteleden die deelnemen 

aan het avondmaal, voor zover ons bekend, niet in overeenstemming is met de Bijbelse lijnen, zoals 

onder andere ook verwoord in dit beleidsplan, zal daar in het huisbezoek aandacht aan worden 

geschonken (zie ook paragraaf 7.1). Het al dan niet deelnemen aan het avondmaal blijft echter een 

persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God. 

 

Het avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd. Het is goed om deze vieringen, waar mogelijk, te 

koppelen aan (het begin van) de adventstijd en lijdenstijd. Uitbreiding van het aantal vieringen wordt 

(op korte termijn) overwogen, zie beleidsvoornemen 6.7.1. 

 

De essentie van censura morum is dat we, voordat we aan het avondmaal komen, ons eerst 

wensen te verzoenen met onze naaste met wie er problemen zijn. Censura morum wordt in principe 

op de vrijdag, negen dagen voor de viering van het avondmaal, gehouden. Gemeenteleden worden 

uitgenodigd om dit vooraf te melden bij de scriba, indien zij daarvan gebruik wensen te maken. Zie 

verder beleidsvoornemens 6.7.2 en 6.7.3. Op de zondag voorafgaand aan de viering van het 

avondmaal wordt een voorbereidingsdienst gehouden. In deze dienst wordt ook het eerste deel van 

het formulier gelezen. Zie overigens beleidsvoornemen 6.7.4. Daarnaast wordt op de vrijdag voor 

de viering van het avondmaal een bezinningsbijeenkomst gehouden.  

6.6 Gebruik van formulieren 

Op dit moment maken wij bij doop en avondmaal gebruik van de klassieke formulieren. Ook in de 

toekomst zal onze gemeente bij deze vieringen een formulier gebruiken. Al vele jaren wordt van 

verschillende kanten, ook vanuit onze gemeente, aandacht gevraagd voor de verstaanbaarheid van 

de formulieren. Zie in dit verband beleidsvoornemen 6.7.4. 

6.7 Beleidsvoornemens 

6.7.1 Beleidsvoornemen - aantal vieringen avondmaal  

In vroeger jaren zien we dat de viering van het Heilig Avondmaal vaker dan vier maal per jaar 

plaatsvond, namelijk iedere zondag, of twaalf keer per jaar, of zes keer per jaar. Ook tijdens de 

gemeenteavond in februari 2018 waren er positieve reacties op het voorstel om vaker het 

avondmaal te vieren. Op korte termijn wordt overwogen om binnen onze gemeente een extra viering 

te houden op Witte Donderdag (in een extra bijeenkomst) of op Goede Vrijdag, beide zonder een 

voorbereidingsdienst. Daarnaast kan worden overwogen om het aantal vieringen verder uit te 

breiden. Dit hangt wellicht ook af van het gebruik van het formulier (z ie beleidsvoornemen 6.7.4) en 

het al dan niet houden van een voorbereidingszondag.  

6.7.2 Beleidsvoornemen - toelichting gebruiken 

Omdat veel gebruiken (en de geschiedenis) met betrekking tot het avondmaal lang niet bij ieder 

gemeentelid bekend zijn, stellen wij voor om op korte termijn een standaard-toelichting te schrijven 

en deze op de website en in de nieuwsbrief op te nemen, met betrekking tot de volgende 

onderwerpen: 

 censura morum, 

 rol van ouderlingen tijdens de viering, 
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 rol van diakenen tijdens de viering, 

 avondmaalslinnen, 

 avondmaalscollecte. 

Grotendeels kan daarbij gebruik worden gemaakt van de toelichtingen die ten behoeve van de 

gemeenteavond op 1 februari 2018 zijn gebruikt.  

6.7.3 Beleidsvoornemen - overdenken tucht 

In relatie tot het houden van censura morum zal de kerkenraad het aspect van tucht nader 

overdenken. In hoeverre functioneert dit binnen onze gemeente, dan wel hoe kunnen we dit op een 

waardige wijze laten functioneren in deze tijd? 

6.7.4 Beleidsvoornemen – nieuwe set formulieren 

Vanwege het gedateerde taalgebruik en de verouderde zinsbouw in de klassieke formulieren, en 

vanwege andere Bijbelse accenten (zie ook paragraaf 6.4 – in de klassieke formulieren ligt meer de 

nadruk op zelfonderzoek en beproeving dan op de nodigende Christus), zal worden omgezien naar 

een andere set formulieren.  

Toen dit medio 2017 in de kerkenraad werd besproken, bleek een (slapende) Gereformeerde -

Bondscommissie opnieuw bezig te zijn om de formulieren in te korten en te herzien. Nu 

ondertussen is gebleken dat deze commissie niet functioneert, is medio 2018 binnen onze 

wijkgemeente een commissie samengesteld, bestaande uit drie kerkenraadsleden en drie leden uit 

de werkgroepen ‘Sacramenten’ en ‘Pastoraat rondom het huwelijk’. Zij zullen vóó r of zo spoedig 

mogelijk na 31 december 2018 een voorstel aan de kerkenraad doen welke set formulieren het best 

binnen onze gemeente kan worden ingevoerd. Het gaat dan om bruikbare formulieren uit het 

Dienstboek PKN, zoals bijvoorbeeld de in 2012 aan het Dienstboek PKN toegevoegde set onder de 

naam ‘Beproevingen met het oog op de gereformeerde liturgie’ . 
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7 Pastoraat 

7.1 Visie 

De apostel Petrus krijgt in Johannes 21 tot driemaal toe een opdracht: weid Mijn lammeren, hoed 

mijn schapen, weid mijn schapen. Vanuit deze opdracht zien we dat pastoraat herderlijke zorg 

betekent, dat wil zeggen: inhoud geven aan het omzien naar elkaar.  

Pastoraat is zorg voor elkaar in de vorm van luisteren, onderwijs, bemoediging en –incidenteel waar 

nodig- vermaning (zie ook paragraaf 6.5), vanuit Gods liefde en bewogenheid met de ander en 

vanuit Gods Woord.  

7.2 Organisatie 

Pastoraat richt zich op alle gemeenteleden, zie beleidsvoornemen 7.5.1. Pastoraat krijgt vorm zowel 

vanuit de bijzondere ambten van predikant, ouderling en diaken, als het ‘ambt van alle gelovigen’.  

 

Naast het spontane pastoraat dat plaatsvindt tussen gemeenteleden onderling, is er in de gemeente 

ook gestructureerd pastoraat. Dit gestructureerde pastoraat is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de predikanten en ouderlingen, ondersteund door sectieteams (pastorale 

teams). Onze wijkgemeente is hiervoor verdeeld in vier secties (zie paragraaf 3.4) die worden 

toegewezen aan de ouderlingen-pastoraat, of ouderling-senioren. Een sectieteam bestaat, naast de 

ouderling, uit één of meerdere pastorale medewerkers en een diaken. 

7.2.1 Pastorale medewerkers 

In elk sectieteam zijn pastorale medewerkers (bezoekbroeders en –zusters) werkzaam. Binnen een 

sectieteam kunnen zij een specifiek aandachtsveld hebben (bijv. niet -meelevende-, nieuwe, of 

alleenstaande gemeenteleden). Pastorale medewerkers zijn niet als zodanig ambtelijk bevestigd. 

Wel wordt de benoeming van een pastorale medewerker aan de gemeente kenbaar gemaakt. 

7.2.2 Geheimhouding 

Allen die belast zijn met pastoraal bezoekwerk beloven geheimhouding met betrekking tot wat  

tijdens hun werkzaamheden vertrouwelijk tot hen komt. 

7.2.3 Rapportage 

Alle afgelegde pastorale bezoeken en alle contacten (ook bij geen interesse) door predikanten, 

ouderlingen, pastorale medewerkers en diakenen worden tijdig vastgelegd in het Leden Registratie 

Protestantse Kerk (LRP). 

7.2.4 Doelgroepen 

Het bezoekwerk richt zich op de volgende doelgroepen:  

 jongeren tot circa 23 jaar, zie paragraaf 12.6 van het beleidsplan, 

 gemeenteleden van 23 tot 75 jaar, zie beleidsvoornemen 7.5.2, 

 gemeenteleden van 75 jaar en ouder, 

 nieuwe gemeenteleden.  
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7.3 Activiteiten per doelgroep 

7.3.1 Pastoraat aan gemeenteleden van 23 tot 75 jaar  

Dit krijgt voornamelijk gestalte door: 

 huisbezoeken door leden van de sectieteams, waarbij gestreefd wordt naar een frequentie van 

minimaal één bezoek per twee jaar aan deze gemeenteleden, 

 bezoeken door predikant en sectieteam bij bijzondere gebeurtenissen of omstandigheden, zoals 

opname in het ziekenhuis, moeite, geboorte, huwelijk, jubileum, echtscheiding, nazorg na een 

overlijden, belijdenis, jong-gelovigen, enzovoort. De predikant en het sectieteam stemmen 

onderling af met elkaar, 

 crisispastoraat, in eerste aanleg een taak van de predikant. Desgewenst kan hij doorverwijzen 

naar professionele hulpverleners, zie beleidsvoornemen 7.5.3,  

 bezoekwerk bij ‘zoekende’ gemeenteleden, waarbij het sectieteam eventueel samenwerkt met 

de missionaire commissie. 

 het onderlinge pastoraat tussen gemeenteleden. Dit kan tot stand komen via persoonlijke 

contacten in huiskringen die met regelmaat samenkomen voor ontmoeting en Bijbelstudie, zie 

verder paragraaf 13.2.  

7.3.2 Pastoraat aan gemeenteleden vanaf 75 jaar 

Dit krijgt inhoud door: 

 huisbezoek door leden van het sectieteam-senioren met een frequentie van minimaal eenmaal 

per jaar, 

 huisbezoek bij gemeenteleden vanaf 80 jaar door een van de predikanten met een frequentie 

van eenmaal per jaar. De predikanten stemmen dit onderling af met elkaar,  

 bezoeken bij bijzondere gebeurtenissen of omstandigheden, zoals opname in het ziekenhuis, 

moeite, jubileum, nazorg na een overlijden, enzovoort, door predikanten en sectieteam-

senioren, 

 crisispastoraat, in eerste aanleg een taak van de predikant. Desgewenst kan hij doorverwijzen 

naar andere (professionele) hulpverleners, zie beleidsvoornemen 7.5.3, 

 het onderlinge pastoraat tussen gemeenteleden. Dit kan onder andere tot stand komen via 

persoonlijke contacten in huiskringen die met regelmaat samenkomen voor ontmoeting en 

Bijbelstudie, zie paragraaf 13.2 en beleidsvoornemen 7.5.4, 

 bezoek door bezoekdames, met het doel senioren extra te bezoeken.  

7.3.3 Pastoraat aan nieuwe (meelevende) gemeenteleden 

Leden die zich nieuw bij onze gemeente voegen, verdienen bijzondere aandacht. Zowel het eerste 

kennismakingsbezoek dat bij voorkeur relatief snel plaatsvindt als het reguliere vervolgcontact wordt 

(uiterlijk vanaf medio 2019 - zie paragraaf 10.3.4) afgelegd door leden van de sectieteams. 

 

De scriba vraagt nieuwe gemeenteleden om zich voor te stellen in de maandelijkse nieuwsbrief. Met 

enige regelmaat, minimaal eens per twee jaar, wordt een avond voor nieuw ingekomen 

gemeenteleden georganiseerd, voor nadere kennismaking met gemeente en kerkenraad.  

Tevens worden de nieuwe lidmaten voor deze avond uitgenodigd.  
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7.4 Consistorievergadering 

Predikanten en alle ouderlingen komen minimaal twee maal per jaar bij elkaar  in een 

consistorievergadering. Minimaal eenmaal per jaar zullen hierbij ook de pastorale medewerkers 

aanwezig zijn. Tijdens deze vergaderingen worden de voortgang van het pastoraat en bijzondere 

pastorale aandachtspunten met elkaar besproken, waardoor de pastorale zorg met elkaar wordt 

afgestemd en gedeeld. 

7.5 Beleidsvoornemens 

7.5.1 Beleidsvoornemen – omgang niet-meelevende gemeenteleden 

Binnen onze wijkgemeente kennen we meelevende gemeenteleden en niet -meelevende leden. De 

vraag kan gesteld worden wie Bijbels gezien nu tot de gemeente behoren. Ten aanzien van de niet-

meelevende leden is het daarbij zinvol om na te denken over de op hen gerichte pastorale zorg. In 

het kader van het Focustraject wordt meer ingezet op het vaker aangaan van natuurlijke en logische 

contacten met mensen die (nog) niet geloven. Is het bezoeken van niet -meelevende leden die we 

niet of nauwelijks kennen, te zien in die lijn? In overleg met de taakgroepen Pastoraat en Missionair 

zal worden nagedacht hoe pastoraal om te gaan met niet-meelevende gemeenteleden die wel in het 

LRP als lid staan geregistreerd.. 

7.5.2 Beleidsvoornemen – doelgroep 23-40 jaar 

In de consistorievergadering zal worden nagedacht over het specificeren van een bijzondere 

doelgroep voor het pastoraat, bestaande uit gemeenteleden van 23-40 jaar. 

7.5.3 Beleidsvoornemen – inzet PPH-geschoolde-gemeenteleden 

Er wordt overwogen om gemeenteleden met een opleiding Psycho Pastorale Hulp (PPH) te 

(her)activeren voor het crisis- en extra-pastoraat. 

7.5.4 Beleidsvoornemen – aandacht voor 75+gemeenteleden 

In een consistorievergadering zal worden nagedacht over het vragen van gemeenteleden of kringen 

om een of twee andere gemeenteleden van 75 jaar en ouder (die daaraan behoefte hebben) te 

’adopteren’ en hen regelmatig te bezoeken. Op deze manier intensiveer t het contact met deze 

gemeenteleden. 
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8 Diaconaat 

8.1 Visie, missie, organisatie 

8.1.1 Visie 

De dienst aan het Woord van God, waartoe een kerkelijke gemeente geroepen is, komt behalve in 

bijvoorbeeld prediking en pastoraat, ook tot uitdrukking in het diaconaat. Kort  gezegd wordt 

hieronder verstaan de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en daarbuiten; 

het motto daarbij is ‘helpen waar geen helper is’. De instelling die deze dienst uitoefent, is de 

diaconie. De oproep tot diaconaat is overal in de Bijbel te vinden. We denken hierbij niet alleen aan 

de instelling van het diakenambt in Handelingen 6, maar ook en vooral aan bekende Bijbelse 

verhalen zoals de voetwassing en de barmhartige Samaritaan. En uit het Oude Testament de 

bekende tekst Micha 6:8: ‘Hij heeft u, o mens, bekend gemaakt wat goed is en wat Hij van u vraagt: 

niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw 

God.’ Het gaat erom dat we zoveel mogelijk in de voetsporen proberen te treden van de grote 

Diaken van de kerk, onze Heere Jezus Christus. 

8.1.2 Missie 

De diaconale roeping geldt voor de hele gemeente, en daarmee voor ieder gemeentelid. 

Verschillende aspecten ervan worden in de kerkorde globaal beschreven. De voornaamste zijn:  

 gaven in dienst stellen van de naaste, 

 verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben, 

 getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt , 

 deelnemen aan arbeid ten behoeve van algemeen maatschappelijk welzijn.  

 

De gemeenteleden die voor hun diaconale dienst in het ambt bevestigd worden, hebben een 

speciale verantwoordelijkheid. In aanvulling op de algemene opdracht als gemeentelid hebben deze 

diakenen volgens de kerkorde de volgende taken: 

 inzamelen, beheren en besteden van de liefdegaven, 

 ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten en dienst bij het Heilig Avondmaal , 

 toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping, 

 aandacht voor sociale vraagstukken en verwijzing naar overheidsinstanties , 

 nemen/ondersteunen van initiatieven ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn, 

 dienen van de kerk in meerdere vergaderingen. 

8.1.3 Organisatie 

De diaconie van wijkgemeente Centrum heeft, evenals die van de andere wijkgemeenten, geen 

rechtspersoonlijkheid; deze is voorbehouden aan de diaconie van de PgH. Het bestuur hiervan, het 

College van Diakenen (CvD), ontplooit naast de vermogensrechtelijke aangelegenheden van 

diaconale aard vooral wijkoverstijgende en wijkgemeenschappelijke activiteiten, zoals het 

bevorderen van onderlinge contacten, het onderhouden van contacten met overheidsinstellingen en 

het verzorgen van publicaties richting gemeenteleden over diaconaat. Voor het overige worden vele 

vaak praktische zaken door het CvD aan de wijken overgelaten; zie ook de Plaatselijk e regeling van 

de PgH. Zo heeft het CvD aan de wijkdiaconieën het beheer toevertrouwd van een voorschotkas 

voor het doen van kleine uitgaven en het verstrekken van individuele bijstand of leningen tot een 
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bedrag van € 750 per geval. In de volgende paragrafen wordt de structuur van het diaconale werk in 

de wijkgemeente belicht en wordt beschreven hoe de diaconie aan de boven geformuleerde 

algemene opdracht en speciale taken invulling wil geven. 

8.2 Diaconie: werkwijze en verantwoording 

8.2.1 Werkwijze 

De diaconie geeft leiding aan het diaconale werk in de wijkgemeente. Vanaf 2018 zijn er drie 

diakenen, die volgens de kerkorde samen de Wijkraad van Diakenen (WvD) vormen, vaak 

aangeduid als wijkdiaconie. De diakenen hebben enkele basale taken:  

 ambtelijke aanwezigheid bij officiële diensten (diensten wijkgemeente Centrum, diensten 

Boomberg, trouwdiensten) met (mede-)verantwoordelijkheid voor collecten en dienst bij het 

Heilig Avondmaal, 

 deel uitmaken van de wijkkerkenraad en afvaardiging naar het moderamen en het CvD. 

 

De WvD kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; eventueel kunnen twee van 

deze functies bij dezelfde persoon rusten. De secretaris wordt bijgestaan door een secretarieel 

medewerker en de penningmeester door een financieel medewerker. Deze allen behoren tot de 

zogenoemde Taakgroep Diaconaat (zie paragrafen 3.4 en 3.6), die tevens verantwoordelijk is voor 

enkele verdere algemene activiteiten, zoals: 

 communicatie naar de gemeente door middel van afkondigingen voor de dienst, berichten in 

nieuwsbrief en Kerkbrink en bijdragen aan website en Chrch-app, 

 keuze of aanbeveling (bij CvD) van collectedoelen: vrije diaconale collecten, gelabelde 

collecten, thermometeracties, landelijke collecten, 

 organisatie collectantendienst, door jongeren, en verwerking opbrengsten collecten, door 

geldtellers; gedeelde verantwoordelijkheid met kerkrentmeesters.  

 

Met betrekking tot de landelijke collecten kiest wijkgemeente Centrum niet voor de doelen van Kerk 

in Actie (KiA) waar de andere PgH-wijkgemeenten hun opbrengsten voor bestemmen3, maar voor 

de alternatieven die door de GZB en Project 10 27, het diaconale orgaan van de GZB, worden 

geboden. Bij de 40-dagentijdcollecten sluit wijkgemeente Centrum wel aan bij de KiA-doelen en ook 

de avondmaalscollecte kent een gemeenschappelijk (KiA-)doel binnen de PgH. 

8.2.2 Verantwoording 

Veel diaconaal werk in de wijkgemeente wordt ‘in stilte’ gedaan. Maar de voornaamste activiteiten 

en besluiten worden regelmatig op de vergaderingen van wijkkerkenraad en CvD gerapporteerd. 

Daarnaast worden jaarlijks een jaarrekening, algemeen jaarverslag en jaarplan toegezonden aan 

het CvD en de wijkkerkenraad. 

8.3 Diaconaat in de wijkgemeente 

Bij het concreet invullen van diaconale taken spelen de identiteit van de wijkgemeente en de in het 

verleden gemaakte keuzes natuurlijk een rol; in vergelijking met de overige wijkgemeenten in de 

PgH legt wijkgemeente Centrum hier en daar andere accenten. Enkele activiteiten binnen de 

wijkgemeente die we van bijzonder belang achten zijn:  

                                                      
3 Zie kerkenraadsbesluit d.d. 19 november 2015 
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 afleggen van bezoeken aan kwetsbaren, zoals hulpbehoevenden, weduwen en weduwnaars, in 

samenwerking met de sectieteams, 

 behandelen van steunaanvragen: na bezoek en ‘intake’ eventueel verstrekken van eerste 

levensbehoeften, giften of leningen (zie beleidsvoornemen 8.6.1), 

 organisatie van een auto-ophaaldienst: vervoer naar en van de diensten van wijkgemeente 

Centrum, 

 facilitering van kerktelefoon, anders dan via internet: thuis beluisteren van kerkdiensten, 

 organisatie van een verjaardagfonds: donaties van jarigen ten behoeve van ouderen- en 

mogelijk jongerenwerk. Zie beleidsvoornemen 8.6.2, 

 verstrekken van kerstattenties aan ouderen en langdurig zieken, en van kerstgiften (financieel of 

in natura) aan hulpbehoevenden, 

 stimuleren van jeugddiaconaat: diaconaat voor en door jongeren.  Zie beleidsvoornemen 8.6.3. 

 

Het is veelal de bedoeling dat na het opstarten de dagelijkse gang van zaken grotendeels behartigd 

wordt door diaconale vrijwilligers, anders dan diakenen, maar wel onder verantwoordelijkheid van 

de taakgroep Diaconaat. Verder heeft dit diaconale werk natuurlijk een directe relatie met het 

pastoraat in de wijkgemeente. Zie beleidsvoornemen 8.6.4. 

8.4 Binnenlands diaconaat 

Lokaal, in Hilversum, of regionaal zijn er verschillende activiteiten waar de wijkdiaconie bij 

betrokken wil zijn, zijdelings of incidenteel. Veelal is er dan een diaken die als contactpersoon 

optreedt, terwijl het eigenlijke werk verricht wordt door diaconale vrijwilligers. De belangrijkste 

activiteiten betreffen: 

 Stuurgroep Samen-op-Vakantie: PgH-brede commissie met mandaat van het CvD die in 

Hydepark in Doorn een vakantieweek voor ouderen organiseert . 

 Hulp-in-Praktijk: interkerkelijke stichting die op het gebied van hulp ‘vraag en aanbod’ bij elkaar 

wil brengen. 

 Voedselbank: inzameling van houdbare producten en giften ieder voorjaar. 

 Inloophuis Wording: opvang dak- en thuislozen, openmaaltijdproject. 

 Inloophuis Voleinding: opvang eenzamen. 

 

Daarnaast is het goed wanneer er vanuit de wijkdiaconie contact is met de zogenoemde BD-

commissie. Dit adviesorgaan van het CvD dient gift- en projectvoorstellen in op het gebied van het 

binnenlands diaconaat. In dit verband streeft de wijkdiaconie naar een regelmatig contact met 

regionale stichtingen als Hospice Huizen en SchuldHulpMaatje Hilversum e.o., en landelijke 

organisaties als Stichting Gave, De Herberg en De Hoop. Zie beleidsvoornemens 8.6.5 en 8.6.6. 

 

Het diaconale werk plaatselijk en landelijk is niet los te zien van missionair gemeente zijn. Heel 

concreet komen beide activiteiten bijvoorbeeld samen in de opvang van vluchtelingen. Maar omdat 

‘Missionair werk in Nederland’ sinds januari 2008 een zelfstandig programma is binnen de PKN en 

geen deel (meer) uitmaakt van het diaconale en zendingsprogramma KiA, ligt het vooralsnog niet 

voor de hand diaconaat en ‘inwendige zending’ meer samen op te laten gaan. Daarvoor zijn de 

doelen en methoden van de laatste activiteit wellicht ook te verschillend van de ‘gewone’ zending. 
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8.5 Werelddiaconaat en zending 

Behalve de BD-commissie heeft het CvD als adviesorgaan de ZWO-commissie, die op het gebied 

van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking  (ZWO) gift- en projectvoorstellen 

indient. Onze wijkgemeente heeft een afgevaardigde in deze commissie die tevens lid is van de 

zendingscommissie, onderdeel van de taakgroep Diaconaat. 

 

Zending en werelddiaconaat zijn (wel) zeer aan elkaar verbonden en maken beide deel uit van KiA. 

Evangelieverkondiging wereldwijd ging en gaat vaak gepaard met, of werd en wordt voorafgegaan 

door, bestrijding van armoede, opbouwen van een menswaardig bestaan en bevordering van 

onderling respect. Op deze terreinen wordt door de wijkdiaconie samengewerkt met de 

zendingscommissie. De activiteiten van de zendingscommissie worden verder uitgewerkt in 

hoofdstuk 9. 

In dit verband is het goed op te merken dat er geen diaconale middelen besteed mogen worden aan 

bijvoorbeeld salarissen. Alleen al om deze reden is het nodig dat de zendingscommissie een 

zelfstandig adviesorgaan blijft van de kerkenraad en bijvoorbeeld niet opgaat in de WvD. 

8.6 Beleidsvoornemens 

8.6.1 Beleidsvoornemen – opsporen van stille armoede 

Er wordt, in samenwerking met de taakgroep Pastoraat, gezocht naar mogelijkheden om stille 

armoede en eenzaamheid effectiever op te sporen. 

8.6.2 Beleidsvoornemen – heroverwegen verjaardagfonds 

Doelstelling en organisatie van het verjaardagfonds worden heroverwogen.  

8.6.3 Beleidsvoornemen – invulling jeugddiaconaat 

Het jeugddiaconaat zal verder worden ingevuld. Naast de collectantendienst, de Servië -reizen en 

assistentie bij de Voedselbankactie zullen ook activiteiten worden ontplooid in samenwerking met 

stichting HiP en de recent opgerichte stichting Present. 

8.6.4 Beleidsvoornemen – contacten met vrijwilligers 

De contacten met vrijwilligers zullen worden verstevigd en er wordt gewerkt aan vergroting van het 

diaconaal bewustzijn van de gemeenteleden. 

8.6.5 Beleidsvoornemen – betrokkenheid binnenlands diaconaat 

Er wordt gezocht naar een bredere betrokkenheid bij het binnenlands diaconaat, bijvoorbeeld via de 

BD-commissie van het CvD of het diaconaal platform Aandacht Helpt voor hulp aan vluchtelingen: 

asielzoekers en statushouders. 

8.6.6 Beleidsvoornemen – aansluiting bij activiteiten in breder verband 

We zoeken naar aansluiting bij activiteiten die in breder verband worden georganiseerd, zoals de 

Micha-zondag, wat we al enkele jaren doen, en de 40-dagentijd. 
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9 Zending   

9.1 Bijbelse lijn 

Zending is het met mensen delen van het goede nieuws van het Koninkrijk van God, zowel hier als 

wereldwijd. Jezus zelf heeft aan zijn discipelen de opdracht daartoe gegeven in Mattheüs 28:19-20: 

‘Ga dan heen, onderwijs alle 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. En zie, Ik ben met u al 

de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’ Wij geloven dat, via de discipelen, deze opdracht 

ook op de gemeente betrekking heeft. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze opdracht, gericht op 

gebieden buiten onze landsgrenzen. 

9.2 Zendingscommissie 

In ordinantie 8 artikel 2 van de kerkorde van de PKN gaat het over de missionaire arbeid van de 

gemeente. In lid 4 van dit artikel staat: ‘De gemeente vervult haar missionaire opdracht elders in de 

wereld met behulp van het betreffende orgaan van de gemeente […]’ . De Zendingscommissie (ZC), 

ingesteld door en vallend onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, is een commissie van 

bijstand (zie paragraaf 3.7) van de gemeente om haar missionaire opdracht elders in de wereld in te 

vullen. De ZC bestaat uit gemeenteleden die door de kerkenraad worden benoemd. De ZC valt 

binnen het aandachtsgebied van de taakgroep Diaconaat en een van de diakenen participeert in de 

ZC. Een van de leden van de ZC participeert in de plaatselijke ZWO-commissie (zie paragraaf 8.5). 

9.3 Hoofdtaak Zendingscommissie 

De taak van de ZC is om de gemeente meer en meer bij haar zendingsopdracht te bepalen. De ZC 

zoekt hiervoor naar de geschikte middelen. De ZC kan voor haar werkzaamheden onder andere 

gebruik maken van de volgende kanalen/momenten: 

 via samenkomsten van de gemeente, als de eredienst, de huiskringen, de catechese, het 

jeugdwerk en de gemeenteavonden, 

 door middel van communicatie naar de gemeente via de nieuwsbrief, de Kerkbrink, de 

predikant, de website en de Chrch-app. 

9.4 Werkzaamheden Zendingscommissie 

De werkzaamheden van de ZC zijn als volgt te onderscheiden:  

 het leveren van de benodigde informatie voor de voorbede tijdens de kerkdiensten , 

 het verzorgen van de communicatie en publiciteit naar de gemeente van alle zendingszaken die 

relevant zijn, 

 het doen van voorstellen aan de kerkenraad met betrekking tot doelen voor collecten en van de 

zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk,  

 het jaarlijks uitbrengen van verslag aan de kerkenraad over de door de ZC verrichte financiële 

handelingen, 

 het doen van (beleids)voorstellen aan de kerkenraad betreffende zending , 

 de coördinatie van de verkoop en distributie van ‘Een handvol koren’, het Bijbels dagboek van 

de GZB, 

 het beleggen van een gemeenteavond met betrekking tot zending, 
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 het beheren van de opbrengsten van de zendingsbussen en het overmaken van deze 

opbrengsten naar de GZB of andere instanties. 

9.5 Samenwerking op het gebied van zending en werelddiaconaat 

In dit kader wordt verwezen naar paragraaf 8.5. Zending en werelddiaconaat zijn aan elkaar 

verbonden; op deze terreinen wordt binnen de taakgroep Diaconaat door de WvD samengewerkt 

met de ZC. Taken van de ZC in deze zijn: 

 het verzorgen van de publiciteit rond het avondmaalsproject en de landelijke collecten zending 

en werelddiaconaat, die in onze wijkgemeente bestemd worden voor respectievelijk de GZB en 

Project 10 27, 

 het bij de ZWO-commissie indienen van gift- en projectvoorstellen op het gebied van zending en 

werelddiaconaat, 

 het indienen van voorstellen van doelen van collecten:  

o gelabelde collecten en thermometeracties bij de ZWO-commissie. 

o vrije diaconale collecten bij de wijkdiaconie. 

9.6 Betrokkenheid bij de uitzending van zendingswerkers 

De uitzending van een zendingswerker vanuit de gemeente geeft extra betrokkenheid bij zending. 

Wanneer een gemeentelid zich oriënteert op uitzending als zendingswerker wil de ZC daarbij graag 

betrokken zijn en zo mogelijk ondersteuning bieden. Hierbij maakt de ZC gebruik van de expertise 

van de GZB of van een andere betrokken zendingsorganisatie. De ZC streeft ernaar deel uit te 

maken van de thuisfrontcommissie van een vanuit de gemeente uitgezonden gemeentelid. De 

betrokkenheid van de ZC kan (ook) gericht zijn op zendingswerkers die door een andere gemeente 

zijn uitgezonden. De ZC zal de door haar ondersteunde zendingswerkers uitnodigen om tijdens 

verlofperiodes verslag te doen aan de gemeenteleden van hun werkzaamheden.  

 

De gemeente is betrokken bij: 

 Sijmen en Annelies den Hartog die vanuit de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam als 

zendingswerkers van OMF/GZB zijn uitgezonden naar Thailand, 

 ds. Aleksandar Subotin en zijn gemeente in Servië.  

De opbrengst van de zendingsbussen in de kerk is tot eind 2020 twee keer een kwartaal lang 

bestemd voor het werk van Sijmen en Annelies den Hartog en twee keer een kwartaal voor het werk 

van ds. Subotin. Sijmen en Annelies den Hartog en ds. Subotin informeren de gemeente periodiek 

door middel van een nieuwsbrief.  

9.6.1 Relatie met Sijmen en Annelies den Hartog (Thailand) 

Sijmen en Annelies den Hartog zijn niet uitgezonden vanui t onze gemeente en onze gemeente 

participeert niet in de thuisfrontcommissie van Sijmen en Annelies. Omdat Sijmen in onze gemeente 

is opgegroeid, bestaat er een bijzondere band tussen hen en de gemeente. Onze gemeente wil zich 

daarom inspannen om een bijdrage te leveren aan hun uitzending, zowel in financiële zin als in 

betrokkenheid en gebed. Zie verder beleidsvoornemen 9.7.1. 

9.6.2 Relatie met ds. Aleksandar Subotin (Servië) 

In de zomer van 2015 heeft een groep jongeren uit onze gemeente tijdens een diaconale r eis naar 

Servië ervaren wat de werkzaamheden van ds. Subotin zijn. Vanuit deze groep is er een thuis -
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frontcommissie opgericht. Deze heeft een plan uitgewerkt om de gemeente in Servië meerdere 

jaren te ondersteunen. De thuisfrontcommissie verzorgt, in samenwerking met de diaconie, de 

communicatie met de gemeente. De sponsoring vanuit onze gemeente ziet er als volgt uit:  

1. algemene steun voor de gemeente, 

2. steun voor een pastoraal medewerker, 

3. steun ter vrije beschikking: op dit moment ondersteuning van vluchtelingen uit Syrië. 

 

Ad 1. Ds. Aleksandar Subotin heeft een gemeente in opbouw. Deze gemeente komt samen in het 

gebouw in zijn tuin en op diverse andere plaatsen in eenvoudige gebouwen tussen de Roma. Ds. 

Subotin probeert het woord en de daad aan elkaar te koppelen. Hij doet dit door goederen 

(etenspakketten in de winter) en diensten (o.a. werk op het land) te verdelen onder de 

hulpbehoevende Roma-bevolking. 

 

Ad 2. Ds. Subotin werkt samen met Mirko, een jonggelovige broeder die hem muzikaal ondersteun t 

en met grote regelmaat onder de Roma preekt. Met name door zijn verleden spreekt hij de jonge 

mensen zeer direct aan. Mirko ontlast ds. Subotin door hem mee te helpen met zijn werk in de 

breedste zin in de gemeente. 

 

Ad 3. Ds. Subotin is actief in zijn regio en richt zich op de zwakkeren in de samenleving. Hij richt 

zich, samen met Mirko en zijn zwager, vooral op de Roma-bevolking en op de Syrische 

vluchtelingen aan de Hongaarse grens. 

 

Onze gemeente doneert jaarlijks een bedrag van 3.600 euro, in drie ge lijke porties te verdelen over 

bovengenoemde drie subdoelen. Op dit moment wordt deze ondersteuning betaald uit het 

restbedrag van de diaconale reis in 2015 en uit de opbrengsten van de zendingsbussen. De 

financiële stroom verloopt via de Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Zij treedt op als intermediair 

tussen de gemeente en ds. Subotin. Zie verder beleidsvoornemen 9.7.2. 

9.7 Beleidsvoornemens 

9.7.1 Beleidsvoornemen – bezoek Thailand 

Het voornemen is om in 2019 of 2020 Sijmen en Annelies den Hartog in Thailand te bezo eken met 

een delegatie vanuit de gemeente. Een en ander in overleg met Sijmen en Annelies.  

9.7.2 Beleidsvoornemen – diaconale reis Servië 

Het voornemen is om in 2020 een diaconale reis naar ds. Aleksandar Subotin in Servië te maken. 

Daaraan voorafgaand kunnen gemeente-brede acties worden opgezet. Doel van dit project is om de 

jongeren van onze gemeente, en wellicht ook van andere kerken en gemeenten, kennis te laten 

maken met diaconale behoeftes en activiteiten in de wereld. In 2017 heeft ds. Subotin in 

samenwerking met de stichting HOE twee gebouwen gekocht. Via deze gebouwen worden er meer 

Roma bereikt dan voorheen. Dit zou een mogelijk doel voor het project ‘Grote Kerk in S ervië 

2019/2020’ kunnen worden.  
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10 Missionaire gemeente 

10.1 Bijbelse lijnen 

Op diverse plaatsen in de Evangeliën geeft Jezus aan dat Hij van zijn volgelingen verwacht dat zij 

Zijn getuigen zijn. In Mattheüs 5:13-16 zegt Jezus bijvoorbeeld dat wij het zout van de aarde zijn en 

het licht van de wereld, en ook dat wij ons licht moeten laten schijnen voor de mensen, zodat zij 

onze goede werken zien en daardoor de Vader in de hemel zullen verheerlijken. Opvallend is dat 

Jezus dit niet vraagt, maar dat Hij zegt dat het zo is. Het is opdracht en belofte tegelijk. Door Zijn 

kracht zijn wij zout en zijn wij licht. Het uitdragen van geloof door leven en werken is hierin als 

vanzelf verbonden met het christen-zijn. In Mattheüs 28:19 staat het zogenaamde zendingsbevel 

van 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. ’ Jezus 

geeft ons hier niet zomaar een opdracht die wij in eigen kracht moeten uitvoeren, want Hij vervolgt 

met de belofte: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ (Mattheüs 

28:20). 

10.2 Visie 

Het volgen van Jezus betreft ons gehele leven in alle facetten. Dus ook onze ontmoetingen van 

alledag, in ons huis, in de straat, op school, op ons werk enzovoort. In al deze omstandigheden zegt 

Jezus dat wij het zout en het licht zijn. Deze opdracht en belofte geldt voor alle gemeenteleden. 

Daarom is het belangrijk dat ieder gemeentelid zich daarvan bewust is en blijft, en aangemoedigd 

en toegerust wordt om hier in het persoonlijke leven invulling aan te (blijven) geven. Wij geloven dat 

God ons aan elkaar gegeven heeft om elkaar toe te rusten en te bemoedigen, opdat al het handelen 

van gemeenteleden erop gericht is iets van Jezus te laten zien aan mensen die Hem nog niet, of 

niet meer, kennen. 

 

Naast de missionaire opdracht van de individuele gemeenteleden persoonlijk heeft de gemeente in 

zijn geheel ook de opdracht om wervend te zijn. Dit kan door samen te komen en naar elkaar om te 

zien, God te dienen en als gemeente getuige te zijn. Hierbij is het belangr ijk dat wij dit zichtbaar 

maken aan buitenstaanders. Ook kunnen gemeenteleden samen bepaalde activiteiten initiëren, om 

daarmee inhoud te geven aan de missionaire opdracht van de gemeente. Vanuit de gemeente 

mogen en kunnen we elkaar dan helpen bij het invullen van deze taken. 

 

In de landelijke kerk en bij de IZB is het uitgangspunt van het missionair beleid door de jaren heen 

verschoven van een focus op randkerkelijken, via een “actiebeleid” tot een “relatie -evangelisatie”-

beleid. Verschillende studies, vooral vanuit de IZB, naar missionair gemeente-zijn en effectieve 

evangelisatie geven aanleiding om te kiezen voor evangelisatie vanuit een relatie.  

Evangelisatiemethoden gericht op vluchtige contacten eindigen regelmatig in teleurstelling onder de 

betrokken gemeenteleden. Een confronterende Boodschap uitdragen zonder eerst een 

vertrouwensband opgebouwd te hebben, zal in deze tijd zelden tot nooit leiden tot een langdurig 

contact. Deze inzichten zijn meegenomen in het beleid voor de komende jaren.  
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10.3 Uitwerking 

Bij het in de praktijk brengen van de in voorgaande paragraaf beschreven visie, richten we ons op 

onderstaande kernpunten: 

 toerusting, training en bemoediging, 

 de gemeente als missionaire gemeenschap, 

 activiteiten ter ondersteuning van de missionaire opdracht van de gemeente en van individuele 

gemeenteleden. 

10.3.1 Toerusting, training en bemoediging 

Door de prediking kunnen gemeenteleden worden gewezen op en aangespoord tot het getuige zijn 

van Christus in alle facetten van ons leven, zie ook hoofdstuk 4. Het is de opdracht van ieder 

gemeentelid om hier persoonlijk invulling aan te geven. Daarbij mogen we ons laten uitdagen om 

onze gaven te onderzoeken en kunnen we vertrouwen op de belofte van Christus dat Hij in deze 

dingen bij ons is.  

 

God roept ons niet omdat wij geschikt zijn, maar God maakt ons geschikt omdat Hij ons roept. 

Wanneer wij onze talenten en tijd willen inzetten voor de mensen om ons heen, zal God ons 

bekwaam maken en gaan gebruiken om tot Zijn doel te komen. Om elkaar te helpen deze dingen te 

onderzoeken, elkaar hierin te trainen en te bemoedigen, is het van belang dat hiervoor 

gelegenheden worden gecreëerd. De kringen en verenigingen hebben hierin een belangrijke rol, zie 

hoofdstuk 13. Ook tijdens gemeenteavonden, preekbesprekingen en pastorale gesprekken kan 

hieraan aandacht worden besteed. Aan bovenstaande is in de jaren 2017 en 2018 invulling gegeven 

door deelname van onze wijkgemeente aan het Focustraject van de IZB. Zie verder paragraaf 10.5. 

10.3.2 Gemeente als missionaire gemeenschap 

Activiteiten die hieronder vallen zijn (in willekeurige volgorde):  

Open kerk 

Op sommige zaterdagen wordt de kerk opengesteld, met name rond de christelijke feestdagen en 

op Open Monumentendag. Dit wordt verzorgd door de AC (zie paragraaf 3.7). Iedereen kan 

binnenkomen om de kerk te bekijken en een kop koffie krijgen. Er is orgelspel en er is ruimte voor 

gesprek. Tijdens de Open kerk rond Kerst en Pasen wordt door de missionaire commissie een 

uitdeelactie georganiseerd, waarbij wordt geprobeerd voorbijgangers te wijzen op  de betekenis van 

deze feestdagen. Zie beleidsvoornemen 10.6.1. 

Welkom heten bij de deur 

Twee keer per maand, en ook bij bijzondere diensten, zijn twee gemeenteleden ingeroosterd om 

voor de morgendienst eventuele gasten welkom te heten en indien nodig te i nformeren over de 

dienst, zondagsschool, liturgie enzovoorts. Zie beleidsvoornemen 10.6.2. 

Nieuwe initiatieven  

Waar mogelijk worden nieuw te bedenken missionaire initiatieven voor de gemeente als geheel, of 

voor een aantal gemeenteleden, begeleid en ondersteund. Zie ook beleidsvoornemens 10.6.1 en 

10.6.3. 
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10.3.3 Ondersteuning van onze missionaire opdracht 

Activiteiten die hieronder vallen zijn (in willekeurige volgorde):  

Alpha 

Bijna elk jaar wordt er Alpha gehouden in onze gemeente. De cursus wordt georganiseerd en 

gegeven door het Alphateam. Diverse gemeenteleden werken mee door bijvoorbeeld een avond te 

openen als praatjesmaker of door de maaltijd te verzorgen. De cursisten staan vaak in een 

bepaalde persoonlijke relatie tot gemeenteleden. Soms gaan gemeenteleden samen met die vriend 

of kennis de cursus volgen. Al diverse malen zagen we deelnemers tot geloof komen, zich laten 

dopen en belijdenis van het geloof afleggen. Zie beleidsvoornemen 10.6.4. 

KinderBijbelKeet 

Al vele jaren organiseren wij in de zomervakantie de KinderBijbelKeet-week. De KinderBijbelKeet 

staat dan op een aantal locaties in Hilversum om kinderen met een programma van knutselen, 

spelletjes, poppenkast, muziek en dergelijke spelenderwijs bekend te maken met het Evangelie. Als 

basis voor deze activiteiten wordt het materiaal voor Vakantie Bijbel Werk (VBW) van de HGJB 

gebruikt. Veel kinderen met verschillende achtergronden, zowel buitenkerkelijk, christelijk als met 

een andere geloofsovertuiging, zijn hiermee al bereikt. De afgelopen jaren is ervo or gekozen om het 

aantal locaties te beperken tot twee per dag: een ochtend- en een middaglocatie. De huidige 

standplaatsen zijn in de Cornelis Drebbelstraat (bij basisschool de Wilge) en aan de Kloosterlaan 

(bij de Augustinusschool). De kinderen die de keet bezoeken, worden allemaal uitgenodigd voor de 

gezamenlijke slotdag op een locatie buiten de Grote Kerk. De komende jaren zal dit worden 

voortgezet. Om na de KinderBijbelKeet-week met de kinderen en ouders in contact te blijven, 

ontvangen de kinderen een verjaardagskaart, een uitnodiging voor het kinderkerstfeest en een 

uitnodiging voor de Brinkertjes. 

Missionaire dienst rondom Kerst 

Door het Interkerkelijk Kerstnachtdienst Comité wordt op Kerstavond in samenwerking met diverse 

plaatselijke partijen een Kerstevent met een missionair karakter gehouden op het marktterrein (tot 

2016 vond dit plaats op de Kerkbrink). Vanuit onze gemeente wordt in december 2018 weer 

meegewerkt aan dit event. Vanaf 2019 wordt er in principe op Kerstavond weer een eigen 

Kerstzangdienst georganiseerd. Indien er rondom Kerst echter veel kerstvieringen en erediensten 

vlak na elkaar worden gehouden binnen onze gemeente, dan kan er (weer) van dit beleid worden 

afgeweken.  

10.3.4 Bezoekwerk 

Het bezoekwerk bij passieve gemeenteleden en bij nieuw ingekomen gemeenteleden wordt uiterlijk vanaf 

medio 2019 overgenomen door de sectieteams (zie paragraaf 7.3.3 en beleidsvoornemen 7.5.1). 

10.4 Missionaire commissie 

De missionaire commissie (MC) heeft tot taak wegen te zoeken om de missionaire roeping op de 

agenda van de gemeente te houden. Daarbij zijn drie hoofdlijnen te onderscheiden:  

 het stimuleren van toerusting, training en bemoediging van gemeenteleden voor de missionaire 

opdracht, 
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 het meedenken met de gemeente om bestaande plaatsen en activiteiten ook  meer gericht te 

laten zijn op gasten en buitenstaanders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeentemaaltijd, 

fietstocht, volleybaltoernooi, erediensten en het kerkgebouw, 

 het bedenken en uitvoeren in samenwerking met anderen (o.a. de AC en andere 

geïnteresseerde gemeenteleden) van nieuwe initiatieven op missionair gebied.  

10.5 Het Focustraject 

Gedurende de jaren 2017 en 2018 heeft onze gemeente deelgenomen aan het IZB-Focustraject, een 

gemeentebreed bezinningsproces. Wij hebben deelgenomen omdat de visie van de IZB op het 

missionaire werk en de doelstellingen van het Focustraject volledig aansloten bij onze eigen visie (zie 

paragraaf 10.2). Vanuit de IZB was ds. K. van Meijeren gedurende deze twee jaar aan onze gemeente 

verbonden om het proces te begeleiden. In 2019 zal hij nog de volgende werkzaamheden verrichten:  

 ondersteuning van de MC, 

 toerusting van de kringleiders, 

 toerusting van de sectieteams. 

Zie ook beleidsvoornemen 10.6.5. 

10.6 Beleidsvoornemens 

10.6.1 Beleidsvoornemen – beter benutten plek in centrum 

 We onderzoeken hoe we onze plek in het centrum van Hilversum en ons gebouw (onder andere 

door participatie aan het leernetwerk Iconische Stadskerken) kunnen gebruiken om met mensen 

in contact te komen, om zo te bouwen aan relaties met buitenkerkelijken.  

 We onderzoeken of en hoe de Open kerk aan bovenstaand voornemen kan bijdragen.  

10.6.2 Beleidsvoornemen – welkom heten 

We breiden het welkom heten bij de deur uit tot meerdere diensten.  

10.6.3 Beleidsvoornemen – missionaire samenwerking 

In samenwerking met andere gemeenten (zie paragraaf 16.3) kan worden overwogen: 

 het aantal locaties van de KinderBijbelkeet (weer) uit te breiden naar vier,  

 te participeren in missionair camping- en buurthuiswerk van De Verbinding. 

10.6.4 Beleidsvoornemen – werving voor Alpha 

We gaan meer aandacht besteden aan het werven van cursisten voor Alpha: 

 door alle gemeenteleden onder hun eigen relaties, 

 via missionaire activiteiten. 

10.6.5 Beleidsvoornemen – vervolg na Focus 

Na 2018 de gemeente betrokken houden bij de Focus-community (Focusdagen, -gemeenten, -

materiaal). 
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11 Kerkbeheer 

11.1 Inleiding 

De verantwoordelijkheden van het bestuurlijke orgaan ‘College van Kerkrentmeesters van de 

Protestantse gemeente te Hilversum’ (CvK) liggen vast in de kerkorde van de PKN. Binnen dit 

kerkordelijk kader stelde de Algemene Kerkenraad op 25 februari 2013 de ‘Plaatselijke regeling 

Protestantse gemeente Hilversum’ (plaatselijke regeling) opnieuw vast. Deze regeling is herzien in 

2017 en te downloaden via de website van de PgH. Omdat de primaire verantwoordelijkheid voor de 

kerkelijke activiteiten bij de afzonderlijke wijkgemeenten ligt, zowel voor de inhoud als voor de 

organisatie, is door de wijkraad van kerkrentmeesters van wijkgemeente Centrum (WvK) een eigen 

beleidsplan opgesteld voor onze wijkgemeente. Dit hoofdstuk dient in samenhang met  het 

‘Beleidsplan van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum voor de jaren 

2014-2018 en volgende’ te worden gelezen.  

11.2 Taakverdeling CvK en WvK’s  

De visie op hoofdlijnen met betrekking tot vermogensrechtelijke zaken wordt door de Alg emene 

Kerkenraad en het CvK opgezet en uitgevoerd. Namens onze wijkgemeente maakt er altijd één 

ouderling-kerkrentmeester deel uit van het CvK, conform artikel 15 van de plaatselijke regeling. In 

artikel 20 wordt beschreven welke taken aan de wijkraden zijn toevertrouwd. De tendens is dat er 

steeds meer taken naar de wijkraden worden verplaatst. In lid 2 staan voor de WvK de volgende 

taken gespecificeerd: 

 het beheer van de wijkkas, 

 het onderhoud en de exploitatie van het kerkgebouw en overig onroerend goed , 

 de geldwerving, 

 de ledenregistratie van de wijkgemeente, waaronder het bijhouden van het doopboek, het 

belijdenisboek en het trouwboek, 

 kinderoppas. 

De WvK beheert de in- en uitgaven van de wijkkas en de exploitatie en verhuur van het 

kerkgebouw. Het beheer van wijkfondsen en vermogen is een CvK-aangelegenheid. Een belangrijk 

deel van de geldwerving wordt (nog) centraal geadministreerd. Vanaf 2018 is Actie Kerkbalans 

gedigitaliseerd. 

11.3 Opdracht WvK 

De opdracht van de WvK is het uitvoeren van de aan deze raad gedelegeerde taken, zie artikel 20 

van de plaatselijke regeling. Daarnaast houdt de WvK jaarlijks functioneringsgesprekken of 

evaluatiegesprekken met alle betaalde krachten. De WvK is zich bewust van het belang om een 

goede financiële positie van de wijkgemeente te behouden. Dit doet het WvK door: 

 de geldwerving te maximaliseren, met name via Actie Kerkbalans (zie beleidsvoornemen 

11.5.1), 

 potentiële nieuwe bronnen van geldwerving actief aan te boren, 

 een actief verhuurbeleid (zie beleidsvoornemen 11.5.2), 

 de financiële gang van zaken in de wijkgemeente zorgvuldig te bewaken.  
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11.4 Visie WvK 

De WvK wil op een verantwoorde wijze omgaan met middelen voor de instandhouding van alle 

praktische zaken rondom de wijkgemeente. Dit houdt onder andere in dat voor allerlei activiteiten en 

werkzaamheden vrijwilligers worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn onze hulpkosters en de 

klussers voor onderhoudswerkzaamheden. Beschikbare gelden worden ingezet tot opbouw van de 

gemeente. Sinds 2017 en volgende jaren betreft dit het Focustraject (en het vervolg), jeugdwerker 

en bijstand in het pastoraat. Door transparante informatievoorziening vanuit de WvK worden 

gemeenteleden gewezen op hun verantwoordelijkheid in zowel financiële als praktische zin.  

11.5 Beleidsvoornemens 

11.5.1 Beleidsvoornemen - geldwerving 

Al enkele jaren werkt de WvK met een persoonlijke aanpak in geldwerving. Deze aanpak wordt 

gecontinueerd en waar mogelijk geïntensiveerd. Waar mogelijk wordt sneller persoonlijk contact 

gezocht om zowel het geefgedrag als de ophaalsnelheid van toegezegde giften te optimaliseren. 

11.5.2 Beleidsvoornemen - verhuurbeleid 

De verhuurmogelijkheden van het kerkgebouw worden via mond-tot-mondreclame meer onder de 

aandacht gebracht. Waar mogelijk zal hierbij gebruik worden gemaakt van een folder, flyer of 

overzicht van beschikbare ruimtes met daarbij foto’s, kenmerken van de ruimtes en indicatieve 

huurprijzen. De verhuuropbrengsten worden verhoogd en de kosten verlaagd door inzet van 

enthousiaste vrijwilligers. 
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12 Jeugd en geloofsopvoeding 

12.1 Kerngedachte 

Door de doop zijn kinderen en jongeren volwaardig lid van de gemeente van Jezus Christus.  

12.1.1 Doop 

Kinderen horen erbij. God neemt ze op in Zijn verbond. Dit zien we terug in de instelling van de 

besnijdenis (Genesis 17). God spreekt als Zijn uitdrukkelijke wil uit dat de kinderen besneden 

moeten worden. Juist zij moeten ook het teken en zegel van het verbond ontvangen. Voor de niet -

Joden krijgt dit gestalte in de kinderdoop, zoals die ook in onze gemeente bediend wordt  (zie 

paragraaf 6.3). Ook kinderen kunnen aanspraak maken op Zijn beloften. Jezus zelf bevestigt dit in 

Markus 10:14b met de kinderzegen: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want 

voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.’ 

12.1.2 Kinderen en jongeren 

Onder kinderen verstaan wij de kinderen tot en met 12 jaar. Voor deze groep spreken we wel van 

jeugd, maar niet van jongeren. Onder jongeren verstaan wij de 12- tot 24-jarigen die nog geen 

belijdenis hebben gedaan, ook deze groep valt onder de jeugd. Jongeren ouder dan 24 raken veelal 

in een volgende levensfase waarin studeren, op kamers gaan en werken een grotere rol spelen en 

daarmee de binding verandert. De scheidslijn tussen kinderen en jongeren en ook de bovengrens 

van 24 moet echter niet te strak getrokken worden, deze grenzen zijn een indicatie.  

12.1.3 Volwaardig lid zijn 

Volwaardig lid zijn betekent dat de jonge leden van de gemeente serieus genomen worden in wie ze 

zijn en wat ze doen. De jeugd is niet alleen de kerk van de toekomst, maar zij is ook nu van waarde. 

Dit komt tot uiting in wat zij ons leren in een kritische vragende houding, in hun binding buiten de 

kerkelijke structuur om en bij kinderen in hun onbevangen geloof.  

12.1.4 De gemeente van Jezus Christus 

De gemeente is als een lichaam met vele leden. Christus is het hoofd, en w ij zijn de leden. Zoals bij 

de doop al beschreven, zijn ook de doopleden onderdeel van de gemeente. Natuurlijk hopen wij dat 

de gedoopte leden Jezus zullen leren kennen en zich, onder andere via het volgen van de 

catechese, het geloof eigen maken, gevolgd door het doen van geloofsbelijdenis. 

12.2 Kernwaarden  

De volgende kernwaarden zijn belangrijk wanneer we met en voor de jongeren werken in de kerk. 

Ze worden genoemd langs twee lijnen: de sociale, horizontale lijn en de lijn van de navolging van 

Jezus. Vervolgens worden ze gekoppeld aan de nu bestaande activi teiten. Uiteraard lopen deze 
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lijnen door elkaar, het is dan ook niet de bedoeling deze lijnen strikt te scheiden. Echter, de focus 

ligt in de lijn van de navolging op het leren volgen van Jezus. In de sociale lijn ligt de focus op het 

leren kennen van elkaar en het versterken van de gemeenschap.  

Kerkdienst:  Focus op navolging en sociale contacten 

Beleving / geloof / aanwezigheid / vriendschap / waarheid 

Zondagsschool: Focus op navolging 

Eigenheid / aanwezigheid / respect / kwetsbaarheid / waarheid  

Catechese:  Focus op navolging 

Waarheid / trouw / geloof  / veiligheid / aanwezigheid  

18+-catechese: Focus op navolging en sociale contacten 

Veiligheid / kwetsbaarheid / respect / trouw / geloof  

De Brinkertjes:  Focus op sociale contacten 

Genot / blijdschap / samenwerking / kwetsbaarheid / eigenheid 

Between:  Focus op sociale contacten 

Respect / vriendschap / veiligheid / genot / trouw / blijdschap / samenwerking  

Chriwoda:  Focus op sociale contacten 

Respect / vriendschap / veiligheid / genot / trouw / blijdschap / samenwerking 

12.3 Pastoraat 

In hoofdstuk 13 wordt aandacht geschonken aan het belang van huiskringen. Niet alleen de 

ouderling-pastoraat is aanspreekbaar, maar ook elk ander gemeentelid dat dichtbij staat, is 

geroepen om pastoraat te verlenen. Zo zijn ook de netwerken van clubs en catechese hiervoor 

geschikt. In dit geval zijn het de mentoren en de jeugdleiders die persoonlijk contact hebben met de 

kinderen en jongeren. Echter, net als bij de volwassenen, zijn er kinderen en jongeren die niet op 

catechisatie of een club zitten. De verantwoordelijkheid wordt hierbij verlegd van de jeugdleiders 

naar de jeugdouderling(en), de jeugdwerker en de pastorale jeugdmedewerkers. Het streven is om 

te inventariseren om hoeveel jongeren het gaat en deze groep te verdelen onder de 

jeugdouderling(en) en jeugdwerker. Bij het belijdenis doen door jongeren gaat de pastorale 

verantwoordelijkheid voor hen over naar de ouderlingen-pastoraat. Zo niet, dan blijven de 

jeugdouderling(en), jeugdwerker en eventuele jeugdleiders pastoraal verantwoordelijk voor jongeren 

tot ongeveer 24 jaar. De jeugdouderling(en) en de ouderling-pastoraat overleggen samen hierover. 

Indien jongeren elders studeren, is het van belang dat de gemeente ter plaatse op de hoogte 

gebracht wordt door de jeugdouderling(en). Ook de eigen gemeente dient op de hoogte te worden 

lijn van navolging

waarheid trouw beleving

geloof eigenheid

sociale lijn

aanwezigheid blijdschap genot

vriendschap respect samenwerking

veiligheid kwetsbaarheid
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gebracht. Hierdoor kan het contact blijven bestaan. Het onder de hoede nemen van onze jongeren 

is een taak voor alle betrokkenen. Hierna worden ieders specifieke taken omschreven.  

12.4 Rolverdeling 

12.4.1 Jeugdleiders 

Dit zijn de catechesementoren, de clubleiding, de leiding van de zondagsschool, het bestuur van 

Chriwoda en iedereen die voor eenmalige jeugdactiviteiten wordt ingezet. Hun primaire taak is zorg 

te dragen voor de activiteit waarvoor zij verantwoordelijk zijn en daarbij te focussen op de 

bijbehorende kernwaarden zoals hierboven beschreven. Ook hebben zij een pastorale taak in hun 

omgang met de jeugd. Zij kunnen steun vragen bij de jeugdwerker of jeugdouderling. Voor het 

profiel van deze medewerkers wordt verwezen naar paragraaf 13.4. 

12.4.2 Jeugdouderling(en) 

Zij zijn de vertegenwoordigers van de jeugdleiders en de jeugd zelf bij de kerkenraad en vice versa. 

Zij zijn verantwoordelijk voor het overzicht over het jeugdwerk, Zij doen op de achtergrond veel 

werkzaamheden om het jeugdwerk te continueren, waarbij zij de mogelijkheid hebben delen 

daarvan te delegeren aan de jeugdwerker. Ook zijn zij verantwoordelijk , tezamen met de taakgroep 

Jeugd en geloofsopvoeding, voor het doen van beleidsvoorstellen in de kerkenraad. 

12.4.3 Pastorale jeugdmedewerkers 

Deze jeugdmedewerkers hebben tot taak het geven van extra pastorale zorg aan jongeren die deze 

zorg langdurig nodig hebben. Zij overleggen hierover met de jeugdouderling(en) en jeugdwerker. 

Verdere bezinning op hun taak zal plaatsvinden. Zie beleidsvoornemen 12.8.1. 

12.4.4 Jeugdwerker 

Hij is een ‘intermediair’ tussen de verschillende partijen. Hij kan ondersteuning bieden aan de 

jeugdleiders, maar tegelijkertijd dicht bij de jeugd zelf staan en spreekbuis zijn naar de kerkenraad. 

Zijn taak is ook de samenwerking te zoeken met andere wijkgemeenten binnen de PgH en kerken 

buiten de PgH. Daarnaast heeft hij als specifieke taak zorg te dragen voor de jongeren van 16 jaar 

en ouder die in mindere mate betrokken zijn bij de kerk.  

12.4.5 Jongeren 

De jongeren zelf staan centraal in het jeugdwerk. Maar jeugdwerk geschiedt niet alleen maar vóór 

hen, maar juist ook in samenwerking met hen. Van hen wordt een actieve houding verwacht in het 

bezoeken van de activiteiten. Ook een eigen inbreng en creativiteit wordt gewaardeerd. Een 

kritische houding mogen zij zeker hebben, verwacht wordt dan ook dat zij eventuele vragen durven 

stellen of mogelijkheden zoeken tot gesprek.  

12.4.6 Ouders 

De rol van de ouders wordt zichtbaar in twee aspecten. Ten eerste hebben zij een rol als voorbeeld. 

Dat kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Wanneer ouders niet of nauwelijks 

aanwezig zijn in de kerkdiensten, zijn ook de kinderen en jongeren dat niet. Wanneer zij wel actief 

betrokken zijn in de activiteiten van de gemeente, straalt dat ook veel uit naar hun kinderen. 
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Daarnaast hebben zij een stimulerende rol. Dit wordt zichtbaar in het aansporen van het gaan naar 

activiteiten als clubs en catechese. Maar ook de actieve betrokkenheid van de ouders bij deze 

activiteiten kan een stimulerende werking hebben. Denk aan de ouderavond aan het begin van het 

catecheseseizoen. Ook wordt dit zichtbaar in de kringen rondom geloofsopvoeding voor kinderen en 

tieners. Zie ook beleidsvoornemen 12.8.2 en 12.8.5. 

12.4.7 Gemeente 

Aan de gemeente is het de taak de kinderen en jongeren als volwaardig lid  van de gemeente te 

zien. Dat vertaalt zich in het luisteren naar hen en bidden voor hen. Met het oog op de 

themadiensten vraagt dat flexibiliteit en oog voor de visie van de jongeren op de eredienst. 

Teruggrijpend op de inleiding van dit hoofdstuk kan gezegd worden dat er bij kerkverlating onder 

jongeren ook verantwoordelijkheden liggen bij de gemeente zelf en hoe zij de jeugd in haar midden 

plaatst. 

12.5 Jongeren en de eredienst 

Veel jongeren in wijkgemeente Centrum en in andere kerken en gemeenten in Nederland vinden 

minder of weinig aansluiting in de kerkdiensten. Enerzijds zijn zij daar zelf verantwoordelijk voor en 

kan hun houding in de dienst doorslaggevend zijn. Anderzijds is het altijd weer een vraag hoe deze 

generatie aangesproken kan worden en hoe het geloof ook echt in hun leefwereld aanwezig kan 

zijn. Als antwoord hierop is in 2018 tweemaal een themadienst georganiseerd. Jongeren nemen 

hierin het voortouw. Het doel hiervan is om te experimenten en uit te vinden wat een verandering 

teweeg kan brengen in de diensten en die aspecten te implementeren in de ‘gewone’ kerkdiensten. 

Daarnaast moet er een aanhoudend gesprek zijn tussen de verschillende generaties in de kerk, 

zodat de eenheid en de lofprijzing behouden worden. Het is ieders taak om signalen die jongeren 

afgeven serieus te nemen en deze te communiceren naar hen die iets kunnen veranderen of het 

voortouw kunnen nemen in gesprekken hierover.  

Zie met betrekking tot de kinderen beleidsvoornemen 12.8.3.  

12.6 Samenwerking 

Wijkgemeente Centrum neemt binnen de PgH een eigen plek in. Echter in verschillende opzichten 

wordt er wel samenwerking gezocht met de andere wijkgemeenten. De ervaring leert dat kerkelijke 

samenwerking vaak bij het jeugdwerk begint. De jeugd kent elkaar ten dele van school, sport of 

familie. Deze netwerken bieden een kans om meer verbinding te zoeken. Ook is gebleken dat veel 

jongeren niet vasthouden aan de eigen gemeente, maar vroeg of laat om zich heen kijken en zich 

verbreden. Het is belangrijk om jongeren deze kans te bieden en hen al eerder met andere jongeren 

uit verschillende kerken te laten optrekken. Dit zal eerder voor een betere binding zorgen, dan 

afhaken veroorzaken. 

Door middel van eenmalige gezamenlijke activiteiten is het mogelijk deze samenwerking te 

bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn de avond in de Grote Kerk met Gerald Troost in februari 2017 

en de Nacht Zonder Dak in september 2017. De jeugdwerker heeft , vanwege zijn beschikbare tijd 

en expertise, in deze samenwerking een grote rol. Inmiddels is er ook een bovenwijkse jeugdwerker 

aangesteld, op initiatief van wijkgemeente De Morgenster.  

Niet alleen binnen de PgH wordt de samenwerking gezocht. Ook met de VEG en met De Verbinding 

zijn er goede contacten. Zo wordt sinds 2018 Between samen met de tienerclub van De Verbinding 
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gehouden. Het streven is om per activiteit te kijken welke gemeente het beste aansluit, waarbij ook 

theologische of praktische overwegingen meegenomen worden. Zie ook beleidsvoornemen 12.8.4. 

12.7 Diaconale reis 

In 2015 is een groep jongeren op werkvakantie in Servië geweest. Zie hiervoor paragraaf 9.6.2. Niet 

alleen de reis zelf, maar ook de acties eraan voorafgaand en de verhalen naderhand maakten dat 

de hele gemeente hierbij betrokken was. Het was een mooie ervaring, maar ook het geloof kreeg 

hierdoor meer handen en voeten. Een doorgaande internationale diaconale betrokkenheid is hier 

het streven. Zie verder beleidsvoornemen 9.7.2. De verantwoordelijkheid voor een diaconale reis 

ligt bij de jeugdouderling(en), jeugdwerker en de taakgroep Diaconaat. 

12.8 Beleidsvoornemens  

12.8.1 Beleidsvoornemen – pastorale jeugdmedewerkers 

In het verleden zijn er twee pastorale jeugdmedewerkers benoemd die met name in het bijzonder 

pastoraat actief waren. Met de komst van een jeugdwerker zal de noodzaak en de taak van deze 

pastorale jeugdmedewerkers heroverwogen worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met 

beleidsvoornemen 15.5.1 met betrekking tot de vertrouwenspersoon. Uiteraard zal er overlegd 

worden met de twee huidige pastorale jeugdmedewerkers. 

12.8.2 Beleidsvoornemen – contact ouders zondagsschool 

Bij de start van het catecheseseizoen in 2017 en 2018 was er gelegenheid voor ouders om te 

praten met de mentor van hun tiener en werd er gepresenteerd welke methodes er zoal gebruikt 

worden. Dit gaf veel positieve reacties. Het voornemen is om dat ook bij de zondagsschool te doen. 

Zowel om de ouders een inkijkje te geven in het werk van de zondagsschool, als voor het directe 

contact dat daarbij ontstaat tussen de leiding en de ouders.  

12.8.3 Beleidsvoornemen – kindersamenkomst Pasen en Pinksteren 

De kindersamenkomst bij het Kerstfeest is een hoogtepunt voor veel kinderen. Zij staan even in het 

middelpunt en krijgen op een goede manier de boodschap van Kerst tot zich. Het is het overwegen 

waard om dit ook bij Pasen en Pinksteren een plek te geven. Wellicht dat de jongeren hierbij een rol 

kunnen spelen. Zo kan ook het verhaal van de opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest  

meer gaan leven bij de jeugd. 

12.8.4 Beleidsvoornemen – samenwerking en nieuwe activiteiten 

Voor de jongeren worden nieuwe activiteiten ontwikkeld en wordt er samenwerking gezocht met 

andere gemeenten. Ook de jonge kinderen verdienen deze extra aandacht. Onderzocht moet 

worden wat kinderen van vier tot acht jaar voor aandacht kunnen krijgen.  

12.8.5 Beleidsvoornemen – nadere uitwerking beleid 

In overleg met de betrokkenen van de zondagsschool en de ouderkringen geloofsopvoeding zal 

worden afgestemd of nader beleid wenselijk is. 
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13 Vorming en toerusting 

13.1 Motivering 

De leden van de christelijke gemeente zijn geroepen (en gerecht igd) hun gaven aan te wenden tot 

vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft. Dit blijkt onder andere uit de 

kerkorde van de PKN. Zij dienen daarbij blijvend een lerende gemeenschap te zijn. De kerkenraad 

heeft hierin een verantwoordelijkheid en draagt zorg voor de geestelijke vorming van 

gemeenteleden tot ‘volwassen’ christenen en voor de toerusting van de gemeente tot het vervullen 

van haar pastorale, diaconale en missionaire roeping. Alle generaties zijn hierbij betrokken. De 

vormings- en toerustingsactiviteiten dragen tevens bij om nieuw kader te vormen.  

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de zogenoemde huiskringen, het verenigingsleven en andere 

vormings- en toerustingsactiviteiten, voor zover die niet in andere hoofdstukken van dit be leidsplan 

aan de orde komen; zie paragraaf 12.2 voor jeugdwerk en de jeugdcatechese, paragraaf 6.3, 

respectievelijk 6.5 voor bezinning rondom doop en avondmaal, paragraaf 18.2 voor 

huwelijkscatechese, paragraaf 10.3.1 voor toerusting en training in het kader van missionair 

gemeente-zijn en paragraaf 7.3.3 voor begeleiding van nieuwe gemeenteleden.  

De kerkenraad vindt het belangrijk dat zo mogelijk alle gemeenteleden participeren in een of meer 

van deze activiteiten. Zie beleidsvoornemen 13.6.1.  

13.2 Huiskringen 

Het is belangrijk dat, behalve in de zondagse erediensten, ook door de week de Bijbel opengaat. Op 

allerlei Bijbelkringen zoeken gemeenteleden van verschillende leeftijden en met diverse 

achtergronden elkaar op om de Bijbel te lezen en na te denken over ge loofsvragen en het leven van 

alledag. Om de pastorale en diaconale betrokkenheid in en vanuit de gemeente te bevorderen, zal 

de komende tijd de vorming van huiskringen als gemeentebrede activiteit meer aandacht krijgen.  

13.2.1 Doelstelling huiskringen 

Het doel van de huiskringen ligt dicht tegen de doelstelling van de huidige Bijbelkringen aan: de 

groei van de gemeenteleden in relatie tot God bevorderen, met pastorale en diaconale zorg en 

aandacht voor elkaar, voor mensen in onze omgeving en voor de samenleving. De huiskringen 

vormen de cellen van de gemeente. In het Nieuwe Testament wordt veel aandacht gegeven aan het 

zorgdragen en oog hebben voor elkaar, onder andere in Efeze 4:1-6. In een huiskring vinden 

Bijbelstudie, bezinning, verdieping van de relatie met God, meningsvorming en standpuntbepaling 

(vorming van de geloofsidentiteit) plaats. Daarbij willen we de waardevolle elementen vanuit het 

Focustraject bewaren: het persoonlijke element en het delen van de verhalen uit ons leven. Verder 

zal de geloofskennis worden verbreed en is er toerusting om als getuigend christen in de huidige 

samenleving plaats te nemen. Daarom staan we er ook bij stil op welke manier een besproken 

Bijbelgedeelte ons in beweging zet naar elkaar en naar anderen toe. Het samen gemeente -zijn door 

ontmoeting (gemeenschap) van gemeenteleden en/of andere christenen van alle leeftijden en de 

pastorale betrokkenheid bij elkaar (basis-pastoraat) zijn eveneens een belangrijke doelstelling van 

de kring. 
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13.2.2 Structuur huiskringen 

Bij de opzet van de kringenstructuur vormen de ouderlingensecties de basis. Elke sectie wordt 

verdeeld in een aantal huiskringen. Het principe daarbij is dat álle meelevende en (min of meer) 

betrokken gemeenteleden worden ingedeeld in een huiskring. Randkerkelijken blijven voora lsnog 

buiten de indeling van deze kringen totdat enige mate van betrokkenheid ontstaat. Gemeenteleden 

worden geïnformeerd over de samenstelling van de kring waarvan men deel uitmaakt, ongeacht of 

men er ook daadwerkelijk aan gaat deelnemen. De onderlinge betrokkenheid op elkaar tussen álle 

kringleden wordt wel gestimuleerd. Bij voorkeur wonen de kringleden in dezelfde omgeving, maar er 

wordt wel rekening gehouden met een zekere spreiding in leeftijd en diversiteit in de samenstelling 

van de kring. Het motief voor deze indeling is dat je in de kerk niet op basis van persoonlijke 

voorkeuren met elkaar omgaat, maar vanuit het geloof dat Christus je aan elkaar gegeven heeft. 

Het bij elkaar in de buurt wonen geeft ook mogelijkheden om ogen en oren open te houden voor 

mensen in de wijk, in geval van concrete noden. Daarnaast kan wellicht worden meegedaan aan 

buurt- of wijkactiviteiten om het christen-zijn concreet gestalte te geven. Door de geografische 

indeling kunnen ook nieuwe gemeenteleden op basis van hun woonadres snel bij een kring worden 

ingedeeld, waardoor zij zich eerder thuis kunnen voelen. Samenwerking inzake pastorale aspecten 

tussen kring(leider) en sectieteam is belangrijk. Zie beleidsvoornemen 13.6.2. 

13.2.3 Kringenraad 

Via de kringenraad, waarvan alle kringleiders deel uitmaken, wordt al het werk in relatie tot de 

kringen gecoördineerd en worden eventueel de te behandelen thema’s op elkaar afgestemd. De 

kringenraad valt binnen het aandachtsgebied van de taakgroep Vorming & toerusting. 

13.3 Verenigingsleven en andere vormingsactiviteiten 

Naast de huiskringen zijn er tal van andere activiteiten in de gemeente, soms ontstaan als 

persoonlijke initiatieven, die van harte worden toegejuicht. Hoewel deze activiteiten vaak een eigen 

verantwoordelijkheid hebben, vallen zij in principe (uiteindelijk) onder de verantwoordelijkheid van 

de kerkenraad. Al zal de betrokkenheid bij de ene activiteit duidelijk groter zijn dan bij de andere.  

13.3.1 Belijdeniscatechese 

Een belangrijke vormingsactiviteit is de belijdeniscatechese, die jaarlijks wordt gegeven om oudere 

en jongere gemeenteleden zodanig toe te rusten dat zij belijdenis van hun geloof kunnen afleggen. 

De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant. De belijdenisdienst vindt in princi pe 

plaats op Palmzondag, de zondag voor Pasen. 

13.3.2 Gemeenteavonden 

Enkele keren per jaar wordt er een gemeenteavond belegd om alle gemeenteleden verder te 

vormen in hun geloof. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het thema en de invulling, maar kan 

zich daarin laten bijstaan door gemeenteleden of door sprekers van buiten de gemeente.  

13.3.3 Kringen en verenigingen 

Onze gemeente kent diverse kringen en terugkerende activiteiten, zoals de gebedskring, leeskring, 

kringen geloofsopvoeding (voor ouders van jonge kinderen en van tieners – zie paragraaf 12.4.6), 

ontmoetingsmiddagen senioren, samen eten en natuurwandelingen. Hier vinden ontmoetingen 

plaats, ontspanning en verdieping van het geloof en/of versterking van de onderlinge band. Al deze 
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activiteiten zijn voornamelijk gericht op leden van de (wijk)gemeente, maar ook personen van buiten 

de gemeente kunnen deelnemen. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de verenigingen. 

Kerkelijke verenigingen hebben doorgaans een eigen, overigens beperkte, rechtsbevoegdheid en 

daarmee vaak eigen statuten of reglementen en een bestuur. Op dit moment functioneren in onze 

wijkgemeente, naast jeugdverenigingen en –clubs (zie paragraaf 12.2): mannenvereniging Boaz, 

vrouwenvereniging Ruth en gospelkoor Edoza. Alle genoemde vormings- en verenigingsactiviteiten 

worden gestimuleerd en eventueel gefaciliteerd, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van 

zaalruimte. 

13.4 Profielschets leidinggevenden en kringleiders 

Het algemene profiel voor leidinggevenden van alle hierboven genoemde vormings- en 

toerustingsactiviteiten luidt als volgt4: 

 het geloof op een positieve manier uitstralen, 

 op een positieve manier meelevend lid zijn van de gemeente, onder meer blijkend uit de 

kerkgang, 

 het leven richten naar het Woord van God, 

 alles vertrouwelijk behandelen wat vertrouwelijk ter ore komt. 

 

Daarnaast geldt voor een huiskringleider dat deze de sturende en stimulerende factor van de kring 

is. Dat houdt in: 

 mensen bij elkaar brengen en samen met de leden vormgeven aan het functioneren van de 

kring, 

 streven naar betrokkenheid van iedereen, 

 er (mede) voor zorgen dat er een invulling komt voor de kringbijeenkomsten en regelmatig 

leidinggeven aan het gesprek, 

 erop letten dat alle kringleden tot hun recht komen, 

 zorgen voor veiligheid binnen de kring, 

 bewaken dat de kringleden hun verantwoordelijkheid nemen binnen de kring en daarbij 

proberen de gaven die er aanwezig zijn te benutten.  

 

Deze profielschets wordt duidelijk gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Daarbij hoort de 

volgende procedure. 

 Aan de huiskringen, verenigingen, commissies, taakgroepen en dergelijke wordt het vertrouwen 

gegeven dat zij zelf in staat zijn om nieuwe leiding te werven binnen de kaders van het 

algemene profiel voor leidinggevenden. Wil men daarvan afwijken, dan wordt dit eerst 

voorgelegd aan de kerkenraad. 

 De kerkenraad wordt altijd op de hoogte gebracht van de namen van nieuwe leidinggevenden. 

Zie beleidsvoornemen 13.6.3. 

 Wanneer een leidinggevende niet (langer) functioneert binnen het kader van het algemene 

profiel, dan vindt, in overleg met de andere leidinggevenden, een gesprek plaats tussen de 

kerkenraad en de betrokkene. Mocht dit gesprek onverhoopt geen bevredigende uitkomst 

hebben, dan kan in het uiterste geval tot schorsing van de betrokkene worden overgegaan.  

                                                      
4 Dit profiel geldt overigens ook voor de leden van taakgroepen (zie paragraaf 3.6) en van commissies van bijstand (zie 

paragraaf 3.7). 
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13.5 Toerusting van kader 

Het is belangrijk dat alle leden van de gemeente die bereid zijn een verantwoordelijkheid binnen 

onze gemeente op zich te nemen, hiertoe voldoende toegerust zijn. Voor een belangrijk deel kan 

daarbij gebruik worden gemaakt van trainingen die door de landelijke kerk of landelijke organisaties 

zoals de HGJB of de IZB worden aangeboden. Indien men deze trainingen wil volgen, wordt daartoe 

alle ruimte geboden. Daarnaast is het belangrijk dat (nieuwe) ambtsdragers, pastorale 

medewerkers, kringleiders en leden van de MC (regelmatige) toerusting ontvangen om hun 

pastorale taak, kringleidersrol of missionaire taak naar behoren te kunnen ver richten. De taakgroep 

Vorming & toerusting speelt hierin, zo nodig met externe ondersteuning, een belangrijke rol. Zie 

beleidsvoornemen 13.6.4. 

13.6 Beleidsvoornemens 

13.6.1 Beleidsvoornemen - stimulering gemeenteleden 

De kerkenraad stimuleert gemeenteleden en bewerkt een brede bewustwording in de gemeente om 

permanent (zoveel mogelijk) deel te nemen aan huiskringen, overige kringen, verenigingen en 

activiteiten. 

13.6.2 Beleidsvoornemen - opzet huiskringen 

Alle gemeenteleden zullen worden ingedeeld in huiskringen. De nieuw te vormen taakgroep 

Vorming & toerusting neemt hierin, in nauwe samenwerking met de kringenraad, het voortouw. Dit 

voornemen kan inhoud krijgen zodra de (eerste) herindeling van ouderlingensecties heeft 

plaatsgevonden, naar verwachting medio 2019. 

De indeling van alle meelevende gemeenteleden in de huiskringen zal zorgvuldig moeten worden 

voorbereid en gecommuniceerd. De verdeling en opzet zal in nauw overleg met de huidige 

Bijbelkringen moeten gebeuren. Er zullen ook nieuwe kringleiders moeten worden geworven.  

Daarnaast zijn er nog praktische punten waarover moet worden nagedacht, zoals:  

 de vraag in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om de mannen- en vrouwenvereniging in de 

huiskringen in te passen, 

 de optimale grootte van een huiskring qua aantal bezoekers en ten opzichte van het totale 

aantal gemeenteleden dat bij een huiskring wordt ingedeeld, 

 de minimale en maximale grootte van een kring: wanneer is het nodig om kringen samen te 

voegen of om ze juist te splitsen, 

 hoe om te gaan met een relatief hoger aantal senioren rondom een verzorgingstehuis , 

 de indeling van ouders en hun oudere kinderen in de kringen, 

 hoe er aandacht gegeven wordt aan gemeenteleden die geen deel uitmaken van een kring.  

13.6.3 Beleidsvoornemen - vermelding nieuwe leiding 

De namen van nieuwe leidinggevenden zullen worden vermeld in de Nieuwsbrief. Dit om de 

onderlinge betrokkenheid in de gemeente te onderstrepen. Dit zal enige organisatie vragen. 

13.6.4 Beleidsvoornemen - toerusting 

We gaan werken aan meer structuur in de toerusting van nieuwe ambtsdragers, pastorale 

medewerkers en kringleiders. Voor laatstgenoemde groep kan de kringenraad mogelijk een rol 

vervullen.  
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14 Communicatie 

14.1 Communiceren: hoe en waarom 

In onze gemeente staat de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en Zijn verlossende 

werk centraal. Verkondiging en Evangelie hebben alles te maken met communicatie. Evangelie 

betekent immers: goede boodschap. God zelf komt met Zijn boodschap tot ons op diverse 

manieren, bijvoorbeeld in brieven, verslagen, poëzie, beelden, dromen, daden en via 

boodschappers. Ook gaat God met mensen in een tweegesprek, bijvoorbeeld met Abraham 

(Genesis 18:22-33). Zijn communicatie bestaat dus niet alleen uit spreken/zenden, maar ook uit 

luisteren/ontvangen.  

 

Vanuit dit besef wil wijkgemeente Centrum diverse communicatiemiddelen zo goed mogelijk 

inzetten om gemeenteleden aan te sporen actief of actiever deel te nemen aan het gemeenteleven, 

en om onze naasten uit Hilversum en omstreken te bewegen nader kennis te maken met onze 

gemeente. De communicatie bestaat uit het verspreiden of zenden van informatie en het ophalen of 

ontvangen van informatie. Dit laatste is een nieuw aandachtspunt, waar de taakgroep 

Communicatie in de komende jaren een vorm voor zal ontwikkelen. Zie beleidsvoornemen 14.7.1.  

Beleidsmatig wordt de communicatie van of namens de wijkgemeente daarbij uitgesplitst in:  

 contact tussen (kerkenraad en) gemeenteleden onderling: interne communicatie, 

 contact namens de wijkgemeente met anderen: externe communicatie.  

 

Er wordt ingezet op een hoge kwaliteit van communicatie. Kenmerken van goede berichtgeving: 

doeltreffend, aansprekend, samenhangend en correct. Uitgangspunt is dat de kerkelijke 

communicatie qua inhoud past bij de identiteit van wijkgemeente Centrum en qua vorm aansluit bij 

maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van communicatie. Er wordt door meerdere mensen 

via meerdere kanalen gecommuniceerd. Hierbij wordt gestreefd naar uniformiteit in t aalgebruik en 

vormgeving. Zie beleidsvoornemen 14.7.2. 

14.2 Organisatie 

De wijkkerkenraad is eindverantwoordelijk voor de communicatie die namens de wijkgemeente 

plaatsvindt. In de taakgroep Communicatie hebben naast gemeenteleden, de scriba, een ouderling-

kerkrentmeester en een diaken zitting (zie ook de paragrafen 3.4 en 3.6). 

Vanuit het streven naar kwalitatief hoogwaardige communicatie heeft de kerkenraad een ter zake 

deskundig, actief gemeentelid aangesteld als communicatieadviseur. In nauw overleg met de s criba 

vertegenwoordigt zij de wijkgemeente in samenwerkingsverbanden op het gebied van 

communicatie. Om de communicatie goed af te stemmen op het algemene beleid van de 

wijkgemeente is zij circa vijf keer per jaar aanwezig bij de vergadering van het moderamen. 

Diverse communicatiemiddelen kennen een eigen redacteur of redactieteam. Binnen de 

bandbreedte van het heersende beleid en met het in paragraaf 14.1 beschreven communicatiedoel 

voor ogen heeft elke redacteur speelruimte om zelf vorm te geven aan de inhoud van de 

boodschap. Evaluatie van de communicatie vindt plaats in de taakgroep Communicatie.  
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14.3 Communicatiemiddelen 

Bij de selectie van middelen om een boodschap te communiceren wordt gekeken naar de volgende 

factoren: privacy, bereik, verwerkingstijd, kosten, arbeidsintensiviteit. Gaat het bijvoorbeeld om 

interne communicatie van berichten van pastorale aard, dan moet duidelijk zijn wie wel of niet 

toegang heeft tot de informatie. Betreft het verspreiding van een belangrijke boodschap aan alle 

leden, dan kiezen we voor een (combinatie van) middel(en) waarbij zeker is dat het bericht alle 

leden kan bereiken. 

Op dit moment maakt onze wijkgemeente gebruik van de volgende communicatiemiddelen: 

Kerkbrink (magazine van de PgH), nieuwsbrief Grote Kerk, website, Chrch-app, sociale media 

(Facebook en Twitter), afkondigingen, gemeenteavonden, een kastje met overzicht kerkdiensten bij 

de ingangen van de kerk. Incidenteel worden er ook flyers, posters, spandoeken, uitdeelbrieven 

enzovoort gebruikt. Verder maken we soms gebruik van ruimte in dag- en weekbladen via een 

persbericht of advertentie. In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de integratie van 

nieuwe communicatiemiddelen in het gemeenteleven. In de komende jaren zal de aandacht meer 

gaan naar het gericht inzetten van de middelen voor bepaalde subdoelgroepen. Denk hierbij aan 

het verschil in interesse tussen interne en externe doelgroepen en aan de verschillende manieren 

waarop jongeren en ouderen informatie tot zich nemen. Ook het kerkgebouw zelf, m et z’n vaste 

plek in het centrum van Hilversum, is hierbij in beeld als communicatiemiddel, evenals de 

ontmoetingen die gemeenteleden namens de wijkgemeente hebben met nieuwkomers en gasten, 

zoals het welkom-bij-de-deur en tijdens de open kerk.      

De kwaliteit en het bereik van de communicatiemiddelen is nog nooit goed onderzocht. Wij willen de 

communicatie vanaf 2018 periodiek evalueren, zie beleidsvoornemen 14.7.3.  

14.4 Communicatiedoelgroepen extern 

Onze gemeente richt zich met de externe communicatie met name op de Hilversumse 

gemeenschap. Hierin kunnen worden onderscheiden: 

 Zoekers, andersgelovigen en niet-gelovigen. 

 Leden van andere PgH-wijkgemeenten. 

 Leden van andere kerken en gemeenten in Hilversum e.o. 

 Beleidsmakers. 

14.4.1 Zoekers, andersgelovigen en niet-gelovigen 

De MC wil contactmomenten met deze mensen creëren (zie hoofdstuk 10). Wanneer hiervoor 

communicatie-uitingen (bijv. flyers, persberichten, uitnodigingen) worden ontwikkeld, werkt de MC 

samen met de communicatie-ouderling/-adviseur.  

Bijzondere kerkdiensten zijn bij uitstek momenten waarop deze mensen kennismaken met de 

gemeente. Daarom wordt er dan extra zorg besteed aan een verzorgde presentatie van de liturgie.  

Minder actieve gemeenteleden worden op hun lidmaatschap aangesproken met de Actie 

Kerkbalans. De kerkrentmeesters werken hierbij samen met de communicatie-ouderling/-adviseur. 

Communicatief gezien is het goed om deze gemeenteleden niet alleen om geld te vragen, maar ze 

ook iets concreets te bieden. Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 10. 

Wanneer er voor een wijkactiviteit actief deelnemers worden geworven die (nog) geen lid zijn van 

de wijkgemeente, zoals bijvoorbeeld de open kerk, de Alpha-cursus, of de betakring, werkt de 

organisator van deze activiteit hiervoor samen met de communicatie-ouderling/-adviseur. 
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14.4.2 Leden van andere PgH-wijkgemeenten 

De PgH kent sinds 2017 een communicatieplatform, waaraan ook onze gemeente deelneemt. In dit 

overlegorgaan worden nieuwsberichten en communicatiekennis en -ontwikkelingen gedeeld, is er 

samenwerking op communicatiegebied  en wordt de wijkoverstijgende communicatie afgestemd 

tussen de PgH-wijkgemeenten en de pioniersplek.  

14.4.3 Leden van andere kerken en gemeenten in Hilversum e.o. 

Er worden incidenteel berichten ter verspreiding gedeeld. Op het terrein van communicatie willen wij 

werken aan een meer structurele samenwerking. Zie beleidsvoornemen 14.7.4.  

14.4.4 Beleidsmakers 

De kerk is onderdeel van de Hilversumse samenleving en heeft daarmee ook te maken met de 

burgerlijke gemeente. De kerkrentmeesters en diakenen onderhouden de band met de Hilversumse 

beleidsmakers, zie de hoofdstukken 8 en 11. 

14.5 Communicatiedoelgroepen intern 

We willen alle actieve leden bereiken. Voor de keuze van de beste communicatiemiddelen wordt de 

gemeente hiervoor ingedeeld op leeftijd en op mate van betrokkenheid (kerkenraad; 

leidinggevende; kringlid; bezoeker kerkdiensten; minder actieve leden). Hieronder volgen specifieke 

aandachtspunten voor de communicatie met enkele van de doelgroepsegmenten.  

14.5.1 Senioren (75+) 

Een deel van de senioren kan niet meer fysiek aanwezig zijn in de kerkdienst. Zij luisteren vaak wel 

mee via kerktelefoon of internet. Een deel van hen maakt echter geen gebruik van internet.  

14.5.2 Jongeren (12-24 jaar) 

Veel jongeren voelen zich nog niet zodanig verbonden met het geheel van de gemeente, dat zij 

actief allerlei gemeente-informatie tot zich laten komen. Zij maken er vooral gebruik van wanneer zij 

het zelf ergens voor nodig hebben. Jongeren hebben allemaal toegang tot internet en bijna allemaal 

een smartphone. Zij lezen weinig van papier. Deze doelgroep kunnen we vooral bereiken met 

persoonlijk toegespitste berichten. Veel thuiswonende jongeren worden ook door hun ouders 

geattendeerd op interessante berichten.  

14.5.3 Kinderen (0-12 jaar) 

Kinderen hebben vaak nog geen eigen mailadres, telefoonnummer of social -mediaprofiel. Hun 

ouders/verzorgers nemen de beslissingen voor ze, of gaan hierover met ze in overleg. 

Communicatie die gericht is op jonge kinderen zal dan ook niet buiten hun ouders/verzorgers om 

gaan. 

14.5.4 Bezoekers kerkdiensten 

Actieve gemeenteleden die wel kerkdiensten bezoeken maar verder geen kringlid zijn, hebben over 

het algemeen een iets minder dan gemiddelde belangstelling voor het gemeentenieuws. Het is za ak 

deze mensen wel te bereiken met voor hen relevante zaken, maar deze zaken niet te laten 

ondersneeuwen in een te uitgebreide berichtenstroom. 
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14.5.5 Minder actieve leden 

Deze gemeenteleden bezoeken de kerkdiensten en activiteiten vaak niet (meer), maar zijn wel  

bewust lid van de gemeente. Zij zullen niet actief op zoek gaan naar nieuws. Berichten die naar een 

grote groep gemeenteleden gecommuniceerd worden, nemen zij maar minimaal tot zich. Gerichte 

communicatie kan hen motiveren actiever lid te worden.  

14.6 Openheid en privacy 

Er wordt gestreefd naar een zo open mogelijke communicatie om zo de verbindingen binnen de 

gemeente en met zoekers te bevorderen. Onze wijkgemeente wil daarbij bewust en zorgvuldig 

omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het 

belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens omgaat zich houdt aan de 

nieuwe privacywetgeving die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming  en 

de privacyverklaring van de PgH. Ook een goede (technische en organisatorische) beveiliging van 

privacygevoelige documenten, bestanden en systemen is een vereiste.  

14.7 Beleidsvoornemens 

14.7.1 Beleidsvoornemen – ontvangen van informatie 

De taakgroep Communicatie zal in de komende jaren wegen zoeken en/of middelen ontwikkelen 

waarmee informatie wordt opgehaald bij de interne en externe doelgroepen. Hierbij valt te denken 

aan het gericht doornemen van kerkbladen en kranten of het houden van een enquête. Ook de 

verwerking van deze informatie zal daarbij aandacht krijgen.  

14.7.2 Beleidsvoornemen – uniformiteit in taalgebruik 

Om uniformiteit in taalgebruik en vormgeving te bevorderen worden sjablonen en een interne 

schrijfwijzer opgesteld en aan gemeenteleden ter beschikking gesteld.  

14.7.3 Beleidsvoornemen – periodieke evaluatie 

Om uit te vinden welke nieuwe communicatie-ontwikkelingen gewenst zijn en welke 

communicatiemiddelen eventueel niet voldoende (meer) werken voor het verspreiden van 

informatie, zal vanaf 2018 elke drie jaar onderzocht worden in hoeverre en op welke manier de 

diverse doelgroepen werkelijk bereikt worden en hoe zij wensen bereikt te worden met kerkelijke 

communicatie.  

14.7.4 Beleidsvoornemen – uitwisseling informatie 

We gaan werken aan structurele uitwisseling van informatie met kerken/gemeenten waarmee we 

(willen) samenwerken (zie paragraaf 16.3). Denk hierbij aan het verspreiden van elkaars 

uitnodigingen voor missionaire activiteiten en interessante thema-avonden. Zo kunnen we elkaar 

versterken als christenen in Hilversum en omgeving. 
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15 Vertrouwenspersoon 

15.1 Algemeen 

De kerkelijke gemeente (en het christelijk gezin) zou op tal van terreinen een veilige plek moeten 

zijn - en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook, al blijft de inzet van een ieder hiervoor 

steeds weer noodzakelijk. Toch is die veiligheid niet al tijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen 

pastorale of kerkelijke gezagsrelaties, komen (seksueel) misbruik en situaties van intimidatie voor. 

Soms zijn deze overschrijdingen overduidelijk, maar soms ook heel subtiel: opmerkingen die 

iemands grens over gaan, een iets te nadrukkelijke hand op de schouder of nog verdergaand.  

 

De kerkenraad wil meer aandacht besteden aan deze problematiek, door een vertrouwenspersoon 

aan te stellen, zie beleidsvoornemen 15.5.1. Van belang is daarbij dat de vertrouwenspersoon 

onafhankelijk is en geen (inhoudelijke) verantwoording hoeft af te leggen aan de kerkenraad. Alle 

meldingen worden vertrouwelijk behandeld en de vertrouwenspersoon zal met de informatie alleen 

iets mogen doen in nadrukkelijk overleg met betrokkene. 

 

Deze Intern Vertrouwenspersoon (IVP) zal een belangrijke plaats innemen in de kerkelijke 

gemeente. De IVP geeft als vertrouwenspersoon aandacht aan signalen en maakt een onderwerp 

bespreekbaar. Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom 

één van de onderwerpen waarvoor een IVP is aangesteld, fungeert de IVP als eerste 

aanspreekpunt. Het is goed zowel een mannelijke als een vrouwelijke IVP binnen onze kerkelijke 

gemeente te hebben. 

15.2 Taken 

De IVP zal een rol vervullen in meerdere situaties.  

 Primair is de IVP beschikbaar voor problemen die zijn ontstaan in kerkelijke of pastorale relaties 

(met predikant, ambtsdrager, pastorale medewerker of andere kerkelijk werker). Daarbij kan 

gedacht worden aan kwesties van seksueel misbruik en seksuele intimidatie, geweld, 

mishandeling, pesten of discriminatie. 

 Indien zich situaties voordoen binnen een kerkelijk meelevend gezin of tussen broeders en 

zusters onderling, dan is de predikant, eventueel de eigen ouderling-pastoraat, pastorale 

medewerker of de pastorale jeugdwerker het eerste aanspreekpunt. Hierbij kan gedacht worden 

aan situaties als (kinder)mishandeling, geweld of problemen binnen het huwelijk, waaronder een 

dreigende echtscheiding (zie paragraaf 20.7), misbruik, intimidatie of pesten, bijvoorbeeld 

vanwege geaardheid. Zie ook beleidsvoornemen 15.5.2. Mochten echter problemen worden 

ervaren bij het bespreekbaar maken van een van deze situaties bij de predikant enz., dan kan 

de IVP worden benaderd om de zorgen te bespreken.  

 

Door de IVP kunnen binnen de kerk eerste opvang en begeleiding worden verleend, te weten: het 

bieden van een luisterend oor, het adviseren over het wel of niet nemen van verdere stappen en het 

verlenen van assistentie bij de doorverwijzing naar eventuele hulpverlening of instanties. 
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15.3 Profielschets en instructie 

Voordat iemand als IVP wordt aangesteld, is het belangrijk goed na te denken over wie daarvoor in 

aanmerking komt. In samenwerking met een professionele ondersteuner zal een profielschets 

worden opgesteld bij het zoeken naar de juiste personen, zie ook beleidsvoornemen 15.5.1. Het is 

belangrijk om goede afspraken te maken bij de aanstelling van vertrouwenspersonen. Er is een 

voorbeeldinstructie interne vertrouwenspersoon beschikbaar die kerken kunnen gebrui ken als zij 

vertrouwenspersonen benoemen. 

15.4 Externe hulpverlening of instanties 

Ten behoeve van seksueel misbruik is er het interkerkelijk Meldpunt SMPR (Seksueel Misbruik in 

Pastorale Relaties). SMPR heeft vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders. 

Vertrouwenspersonen begeleiden en ondersteunen benadeelden. SMPR heeft ook 

vertrouwenspersonen die speciaal opgeleid zijn om minderjarigen en hun ouders te begeleiden. 

Gemeentebegeleiders ondersteunen plaatselijke kerkbesturen bij het hanteren van een situatie va n 

seksueel misbruik. SMPR geeft tevens voorlichting aan kerken en opleidingen van kerkelijk 

medewerkers en predikanten. De voorlichting gaat over preventie van en beleid rondom seksueel 

misbruik, over risico's, signalen en gedragscodes. 

 

In geval van (kinder)mishandeling kan professionele hulp worden ingeroepen bij Stichting Veilig 

Thuis. Wanneer slechts advies wordt gevraagd, onderneemt Stichting Veilig Thuis zelf geen 

stappen; er kan advies worden gevraagd over onder andere de inschatting van de situatie,  de 

aanpak, de houding tegenover het kind, de benadering van de ouders, het beroepsgeheim en de 

privacy. Advies kan eventueel anoniem worden ingewonnen zonder namen te noemen bij een 

professionele hulpverlener.  

Zie verder beleidsvoornemen 15.5.3. 

15.5 Beleidsvoornemens 

15.5.1 Beleidsvoornemen – spoedige aanstelling IVP’s 

Er wordt zo spoedig mogelijk actie ondernomen om binnen wijkgemeente Centrum een profielschets 

op te stellen voor een IVP, waarna zowel een mannelijke als een vrouwelijke IVP wordt gezocht en 

aangesteld. Zij krijgen de ruimte om opleiding dan wel instructie te verkrijgen. In overleg met de 

taakgroep Communicatie zal hierover duidelijk worden gecommuniceerd.  

15.5.2 Beleidsvoornemen – vertrouwen vergroten in pastorale medewerkers 

Er zal worden bezien, mogelijk door het volgen van instructie door een deskundige instantie, hoe de 

drempel tussen de verschillende pastorale werkers binnen de gemeente en gemeenteleden zodanig 

kan worden verlaagd, dat men zich sneller vertrouwd voelt om problemen die binnen het gezin 

spelen, bespreekbaar te maken.  

15.5.3 Beleidsvoornemen – externe hulpverleningsinstanties 

De aangestelde IVP’s kunnen bezien of en in hoeverre aansluiting bij één of meerdere (andere) 

externe hulpverleningsinstanties zinvol kan zijn. 
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16 Samenwerking 

16.1 Kerkordelijke uitgangspunten 

In Artikel XVI.1 van de Kerkorde wordt gesteld: ‘Als gestalte van de ene heilige apostolische en 

katholieke of algemene christelijke Kerk, is de kerk geroepen om de eenheid, de gemeenschap en 

de samenwerking met andere kerken van Jezus Christus te zoeken en te bevorderen.’ In Ordinantie 

8.5.1 wordt dit uitgangspunt nader uitgewerkt voor het werk in een gemeente op plaatselijk niveau: 

‘De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastora le roeping 

samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.’  

16.2 Onderwerpen samenwerking binnen PgH 

De taakgroep PgH 2025 geeft in haar rapportage van juli 2018 een beeld van hoe de PgH in elkaar 

steekt en van de verschillen én overeenkomsten tussen de afzonderlijke wijkgemeenten. 

Kernwoorden die duidelijk naar voren komen zijn vertrouwen, verbondenheid en zingen/muziek. 

Overigens bevestigt de rapportage het beeld van de eigenheid van onze wijkgemeente, met name 

waar het gaat om de verwoording van het werk van Jezus Christus. 

 

In de rapportage staan ook enkele concrete aanknopingspunten voor het ontwikkelen van 

samenwerking, waarover gesprekken kunnen worden gestart binnen de PgH:  

a. jeugd- en jongerenwerk 

b. ouderenwerk 

c. wijkoverstijgende activiteiten zoals Ionavieringen en Kliederkerk 

d. vormings- en toerustingswerk 

e. stedelijke kerkvernieuwing 

f. diaconie en diaconale activiteiten 

g. pr & communicatie (zie hoofdstuk 14). 

 

Hierna wordt ingegaan op enkele van de bovenstaande punten, waarbij we met name zoeken naar 

positieve mogelijkheden, zonder de eigen identiteit uit het oog te verliezen. Daar waar nu al 

samengewerkt wordt, zal dit worden voortgezet. Verder zullen we kijken naar wijkoverstijgende 

activiteiten en willen we daar waar we mogelijkheden zien – met name voor het naar buiten treden 

met de boodschap van het Evangelie – dan wel waar we dat zinvol achten, deelnemen. 

Ad a. Jeugd- en jongerenwerk 

Wat is wijkgericht en welke vormen van jeugd- en jongerenwerk kunnen gezamenlijk worden 

aangeboden? Hier zal binnen de PgH over worden nagedacht, waarbij momenteel in het bijzonder 

de drie protestantse wijken de samenwerking lijken te zoeken. Het lijkt ons goed dat onze 

jongerenwerker samenwerking zoekt met de PgH-jongerenwerker, en daarbij een open oog heeft 

voor de mogelijkheden die ontstaan voor jongeren om hun netwerk binnen de PgH te versterken. 

Een goed voorbeeld daarvan is de ‘Nacht zonder Dak’ van 2017.  

Ad b. Ouderenwerk 

De PgH onderneemt initiatieven, met name op het vlak van toerusting, waar we in principe bij  

aansluiten. Het is goed om daarbij, zoals op alle plekken, onze inhoudelijke inbreng te hebben.  
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Ad c. Wijkoverstijgende activiteiten 

Te verwachten valt dat de komende jaren een aantal wijkoverstijgende activiteiten zal worden 

opgezet, hetzij vanuit de PgH, hetzij op initiatief van een of meer wijken. Dat kan ook onze 

wijkgemeente zijn. Zie beleidsvoornemen 16.5.1. 

Ad f. Diaconie en diaconale activiteiten 

Op het terrein van diaconaat is er al een verdergaande samenwerking. Onze wijkgemeente neemt 

op enkele punten een bijzondere positie in. Denk daarbij aan de bestemming van sommige 

collecten, bijvoorbeeld Project 10 27 versus Kerk in Actie. Hier zijn binnen het centrale College van 

Diakenen (CvD) goede afspraken over te maken. Het CvD stelt momenteel een nieuw beleidsplan 

op. Op voorhand staan we positief tegenover het gezamenlijk diaconaal optrekken.  

Gezamenlijke diensten en kanselruil 

Al jaren is er binnen de PgH een verlangen om elkaar zo nu en dan in diensten te ontmoeten. Het 

initiatief ‘kanselruil’ kent een moeizaam verloop, en onze gemeente heeft zich hier relatief afzijdig in 

opgesteld. Dit terwijl hier mogelijk wel mogelijkheden liggen om aan onze roeping in de kerk 

gestalte te geven. Hoewel we inschatten dat structurele kanselruil binnen de PgH niet op korte 

termijn zal plaatsvinden, achten we het uitgangspunt om hier sowieso niet aan mee te willen doen 

niet houdbaar. 

 

Momenteel ligt er een voorstel voor een jaarlijkse gezamenlijke PgH-dienst. Wij staan daar positief 

tegenover, en hechten tegelijkertijd aan de zondagse dienst van 10.00 uur. Aan ieder voorstel dat 

deze dienst niet onder druk zet werken we in principe mee – waarbij duidelijk is dat onze deelname 

ook een inbreng vanuit onze identiteit inhoudt, net zoals dat voor de andere (wijk)gemeenten zal 

gelden.  

 

Voor de goede orde: voor bijzondere diensten (zoals de bevestiging van een predikant of een 

jubileum) geldt als uitgangspunt dat onze wijkgemeente goed vertegenwoordigd is.  

16.3 Huidige situatie samenwerking met andere gemeenten 

In deze paragraaf beperken we ons tot de samenwerking met andere kerkelijke gemeenten in 

Hilversum en enkele gemeenten in de directe omgeving. De samenwerking binnen de PgH is in 

paragraaf 2.4 en 16.2 aan de orde gekomen. 

 

In de achterliggende jaren zijn er op moderamenniveau een aantal gesprekken gevoerd met de 

Pniëlkerk (Christelijk Gereformeerde Kerk, CGK) en heeft eenmaal een gemeenschappelijke 

ambtsdragersvergadering met deze gemeente plaatsgevonden. De contacten met de Pniëlkerk 

hebben erin geresulteerd dat inmiddels tweemaal een kanselruil met ds. W. van ’t Spijker heeft 

plaatsgevonden. Deze diensten zijn door de kerkenraad geëvalueerd en zullen in de toekomst 

gecontinueerd worden5. De Pniëlkerk is in 2014 door een fusie onderdeel geworden van De 

Verbinding, een Hilversumse samenwerkingsgemeente van de Pniëlkerk, Rehobothkerk (CGK) en 

de Schuilhof (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, GKV). Zie beleidsvoornemen 16.5.2. 

 

                                                      
5 Zie besluit kerkenraad 22-5-2017. 
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Jaarlijks worden in de Stille Week vespers georganiseerd in samenwerking met  wijkgemeente 

Diependaal, pioniersplek Vitamine G en De Verbinding. De contacten hierover lopen via de 

wijkpredikant. 

 

Met de Vrije Evangelische Gemeente Hilversum (VEG) zijn er contacten op het niveau van het 

jeugdwerk. Over en weer worden de jongeren uitgenodigd voor bijzondere activiteiten die 

georganiseerd worden. De contacten hierover lopen via de jeugdouderlingen en de jeugdwerker. 

Sinds de zomer van 2018 wordt Between samen met de tienerclub van De Verbinding gehouden. 

 

Jaarlijks worden in de Week van Gebed in januari gebedsbijeenkomsten georganiseerd in 

samenwerking met wijkgemeente Diependaal, pioniersplek Vitamine G, De Verbinding, de Vrije 

Evangelische Gemeente en de Hervormde gemeente van Nieuw-Loosdrecht. De contacten hierover 

lopen via de gebedskring. 

 

In noodgevallen doen ambtsdragers uit onze gemeente dienst in de kerkdiensten van de 

Protestantse wijkgemeente Sion in Bussum, omdat daar weinig ambtsdragers zijn 6. 

 

In de gemeenten van Bussum, ’s-Graveland en Oud-Loosdrecht gaat onze wijkpredikant voor als 

gastpredikant. Zie ook beleidsvoornemens 16.5.3 en 14.7.4. 

16.4 Geloven in Spangen (GIS) 

Vanaf 2004 worden vanuit de Hervormde Gemeente Delfshaven (HGD) initiatieven genomen om de 

wijkbewoners van Spangen in Rotterdam te bereiken en te dienen met Woord en daad. Vanaf 2008 

bestaat het project met de slogan 'Geloven in Spangen' (GIS). Hoewel de IZB en HGD hopen dat de 

gemeenschap van GIS steeds meer zelf gaat bijdragen aan de dekking van de kosten, is gezocht 

naar gemeenten die een wederzijdse relatie willen aangaan met GIS. Deze gemeenten wordt de 

kans geboden om betrokken te zijn bij GIS en van dichtbij mee te maken hoe een kerkgemeenschap 

wordt gevormd. GIS profiteert van de financiële en geestelijke steun van de relaties.   

 

Onze kerkenraad heeft besloten om dit project te ondersteunen door vanaf 2016 tot en met 2019 

één collecte per jaar voor dit doel te bestemmen. Om een goede collecteopbrengst te genereren zal 

ook voor wervende communicatie worden gezorgd. Daarnaast zal voor GIS met enige regelmaat 

voorbede worden gedaan. Zie ook beleidsvoornemen 16.5.4. 

16.5 Beleidsvoornemens  

16.5.1 Beleidsvoornemen – wijkoverstijgende activiteiten 

Het uitgangspunt is dat we ons niet ‘opsluiten in onze identiteit’, maar deze positief uitdragen. 

Daarom de volgende te overdenken voornemens. 

 Wij zoeken ieder jaar ten minste één initiatief dat wijkoverstijgend kan worden ingevuld en 

georganiseerd. 

 Per ander initiatief zal bekeken worden of en op welke wijze we daaraan kunnen bijdragen.  

                                                      
6 Zie besluit kerkenraad 20-04-2017. 
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16.5.2 Beleidsvoornemen – contacten De Verbinding 

Wat betreft de contacten met De Verbinding zal er gezocht worden naar een vorm voor nadere 

kennismaking door de leden van de gemeenten onderling. Nu beperkt de kennismaking zich tot een 

kanselruil, maar het gesprek tussen de leden van de gemeenten wordt (nog) niet gefaciliteerd. 

Gedacht kan worden aan een gemeenschappelijke dienst waarin een van de eigen predikanten 

voorgaat. 

16.5.3 Beleidsvoornemen – zoeken nauwere samenwerking binnen classis 

Gemeenten binnen de Protestantse classis Hilversum waarmee een nauwere samenwerking 

gezocht zal worden en contacten onderhouden kunnen worden, zijn: Bussum (Sion), ’s-Graveland, 

(Oud-)Loosdrecht en Hervormde Gemeente Kortenhoef.  

 

Suggesties voor gezamenlijke activiteiten of voor verbreding van huidige activiteiten:  

 opvoedkring(en), 

 doopkring, 

 aangepaste diensten. Voorheen werden deze diensten georganiseerd door een interkerkelijke 

commissie. Wijkgemeente Centrum belegt momenteel zelf eenmaal per jaar een aangepaste 

middagdienst waar gemeentelid Hendrika Roorda organisatorisch nauw bij betrokken is , 

 thematische avonden, 

 toerustingscursussen voor betrokken gemeenteleden en ambtsdragers.  

16.5.4 Beleidsvoornemen – ervaringen GIS gebruiken 

In ons overdenken hoe wij naar de toekomst toe zelf missionaire gemeente willen zijn, kan het 

zinvol zijn gebruik te maken van de ervaringen van GIS. Invulling hiervan zal in de loop van 2019 

verder worden uitgewerkt door de MC. 
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17 Kerk en Israël 

17.1 Positie van Israël 

Israël was en is nog steeds het uitverkoren volk van God. God noemt in Zijn woord het volk Israël 

onder andere ‘Mijn zoon, Mijn eerstgeborene’ (Exodus 4:22), en ‘Zijn persoonlijk eigendom ’ 

(Deuteronomium 7:6 en 14:2), ‘uit al de volken verkozen’ (Deuteronomium 10:15). God zegt over 

het volk Israël: ‘Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen. ’ (Jesaja 43:21). 

 

God heeft zich verbonden aan het volk Israël, het land Kanaän (Leviticus 25:23) en de stad 

Jeruzalem (Psalm 132:13-14, vergelijk Ezechiël 16:59-60 en 43:1-7). Deze verbonden zijn 

eeuwigdurend en zijn, met uitzondering van het verbond van de wet, niet afhanke lijk van het gedrag 

van Israël, zie Jeremia 31. De apostel Paulus bevestigt dit in het Nieuwe Testament in Romeinen 

9:4. In Romeinen 11 benadrukt Paulus dat God Zijn volk Israël niet verstoten heeft.  

 

God heeft op talloze plaatsen in zowel het Oude Testament als in het Nieuwe Testament Zijn plan 

met Israël bekendgemaakt. Op grond daarvan zal Hij Israël, dat nu nog voor een deel in de 

verstrooiing leeft, herstellen als volk, Hij zal Zijn land herstellen en ook zal Israël geestelijk hersteld 

worden (Ezechiël 37 en Jesaja 49). Vanaf het begin van de 20e eeuw, en zeker na de stichting van 

de staat Israël in 1948, zien we dat God bezig is de beloften aan het Joodse volk te vervullen en 

Zijn Naam te heiligen (Ezechiël 36:22-24). De toenemende groei van de beweging van Messias-

belijdende Joden sinds de jaren ’70 in de vorige eeuw wijst erop dat de Heere God ook het 

geestelijk herstel van Israël voor ogen blijft houden. Daarnaast zien wij dat Jeruzalem steeds meer 

een ‘steen des aanstoots’ wordt onder de volkeren (Zacharia 12).  

17.2 Onze houding 

Wij hebben God leren kennen door Israël (zie Johannes 4:22). Als gemeente van Jezus Christus 

mogen wij, als volken uit de heidenen, door het geloof delen in de erfenis van het nieuwe verbond 

dat God met Israël en Juda sloot (Jeremia 31, Hebreeën 8, Efeze 3) en dat in vervulling ging door 

de komst, het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Deze erfenis omvat de 

zegen van vergeving en een nieuw en eeuwig leven door het geloof in Jezus Christus, en de gave 

van de Heilige Geest. Zo maakt God waar wat Hij beloofde aan Abraham (Genesis 12:3; Galaten 3). 

Op grond van Romeinen 11 past ons een ootmoedige houding. Wij zijn als wilde takken geënt op de 

olijfboom Israël en worden door de wortel Israël gedragen, en niet andersom. Paulus roept ons op 

ons niet te beroemen boven de takken, die afgerukt zijn.  

 

Wij willen gestalte geven aan onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël (kerkorde art. 

I.7) en aan onze verantwoordelijkheid op grond van Gods Woord. Vanuit de hie rvoor beschreven 

noties over Israël zullen wij: 

 God grootmaken in aanbidding en lofprijzing om wat Hij doet met Zijn volk, en daarin een 

belangrijke plaats geven aan de verwachting van de wederkomst van Jezus Christus,  

 ons realiseren dat Israël en de omringende landen het middelpunt zijn van een geestelijke strijd 

tussen God en Zijn tegenstander – die probeert de komst van Gods Koninkrijk te verhinderen en 

Zijn plan met de wereld te verijdelen, wetend dat hij nog weinig tijd heeft.  
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 Gods Woord recht doen. De kerk heeft het volk Israël niet vervangen of opgevolgd in Gods 

heilsplan; de beloften die aan Israël zijn gegeven zijn niet overgegaan op de kerk, zoals de 

vervangingstheologie leert. Dit betekent: 

o dat wij de geschriften in het Oude Testament (profetieën, Psalmen) niet slechts 

geestelijk zullen interpreteren, maar dat wij geloven dat, waar deze betrekking hebben 

op de positie en toekomst van Israël en de volkeren, God deze al deels in vervulling 

heeft doen gaan, en dat Hij deze, waar zij nog onvervuld zijn, nog in vervulling zal doen 

laten gaan; 

o dat daar waar God Zijn volk Israël aanspreekt in Zijn Woord, wij daar niet meteen onze 

eigen naam zullen invullen, maar het gesprokene in de eerste plaats op Zi jn volk Israël 

zullen betrekken, 

 Israël steunen, troosten en bemoedigen. God zegt tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie u 

zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken’ (Genesis 12:3). Wij zullen liefde en solidariteit 

tonen met het Joodse volk en met Israël. Zie beleidsvoornemen 17.3.1, 

 het volk Israël liefde betonen, opdat wij hen ‘tot jaloersheid verwekken’ (Romeinen 11:14), 

 net als Paulus, de oprechte wens van ons hart en ons gebed tot God voor Israël richten op hun 

zaligheid (Romeinen 10:1). Ondertussen sluiten we onze ogen er niet voor dat ook Palestijnen 

enorm hebben te lijden onder de gevolgen van het conflict dat zich eindeloos lijkt voort te 

slepen. We zijn ervan overtuigd dat zij het slachtoffer zijn van de verkeerde beslissingen van 

hun leiders. We onderschatten hun misère niet. Wie bidt om vrede voor  Israël zal ook het goede 

voor de Palestijnen zoeken. Zie beleidsvoornemen 17.3.2, 

 ons bezinnen op Israël in ootmoedigheid en met schuldbelijdenis voor het gedrag van de 

christenen / de kerk ten aanzien van de Joden in de loop der eeuwen, en meer specifiek  voor en 

tijdens de holocaust. Dit kunnen wij bijvoorbeeld tot uitdrukking brengen door steun te geven 

aan de overlevenden van de holocaust (Shoah), 

 de berichtgeving over Israël in de media kritisch toetsen en alert zijn omdat in onze tijd er 

sprake is van een toenemend antisemitisme. Bezinning is nodig op de wijze hoe we iedere vorm 

van antisemitisme kunnen bestrijden. Zie beleidsvoornemen 17.3.3. 

17.3 Beleidsvoornemens 

17.3.1 Beleidsvoornemen – collectedoelen Midden-Oosten 

Aan het CvD doen we suggesties voor collectedoelen in het Midden-Oosten. Ook zijn we alert 

wanneer doelen gekozen worden die eenzijdig gericht zijn tegen de staat Israël.  

17.3.2 Beleidsvoornemen – gebed voor Israël  

Regelmatig dragen we tijdens de eredienst Israël op in het gebed en bidden we voor de vrede  van 

Jeruzalem. 

17.3.3 Beleidsvoornemen – actuele informatie over Israël 

We streven ernaar om de gemeente over Israël in het heden te informeren, waardoor een proces 

van bewustwording en bewustmaking op gang wordt gebracht. Dit doen we door op Israëlzondag 

het handelen van de Heere met Israël centraal te stellen in de prediking. Verder kan hier gedacht 

worden aan het houden van Israëlavonden, (financiële) ondersteuning van Messias -belijdende 

gemeenten in Israël, en van werk in de gezondheidszorg onder de Joden.  
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18 Geleide bij de bijlagen  

Bij dit beleidsplan zijn enkele doorlopend genummerde bijlagen gevoegd. Onderstaand wordt een 

korte toelichting en/of samenvatting gegeven. 

18.1 Plaatselijke regeling 

Als hoofdstuk 19 is de plaatselijke regeling van wijkgemeente Centrum opgenomen. Kerkordelijk is 

een (wijk)gemeente verplicht om een plaatselijke regeling op te stellen. In feite kan deze regeling 

worden gezien als een kort beleidsplan, waarin de kerkordelijk minimaal vereiste zaken zijn 

verwoord. Om deze reden zullen er ook enkele doublures voorkomen met het voorliggende 

beleidsplan. 

18.2 Ethische thema’s en de pastorale lijn 

In de hoofstukken 20, 21, 23 en 24 komen verschillende thema’s aan de orde, te weten huwelijk, 

samenwonen, echtscheiding, begraven, cremeren, homoseksualiteit, palliatieve zorg en euthanasie. 

Met betrekking tot deze onderwerpen is met veel wikken en wegen naar een Bijbelse lijn gezocht, 

die in deze hoofdstukken is verwoord. We hebben daarin geprobeerd tot duidelijke conclusies te 

komen. Vervolgens is met elkaar besproken hoe wij in pastorale zin met al deze thema’s om kunnen 

gaan. Daarin kunnen we de volgende algemene richting ontdekken: hoewel de Bijbel ons ons 

inziens een veelal duidelijke richting wijst, betekent het niet dat we geen begrip kunnen hebben voor 

overwegingen die bij gemeenteleden tot andere keuzes leiden. We leven in een gebroken wereld en 

zijn niet in staat om de heiligheid van God in al ons overwegen en leven door te trekken. Naast het 

begrip heiligheid plaatsen we ook het verlangen om als gemeente een veilige plaats te bieden aan 

ieder (nieuw) gemeentelid. Daarom willen wij in het pastoraat vanwege de barmhartigheid en liefde, 

die ook de Heere Jezus ons zo nadrukkelijk heeft laten zien tijdens Zijn leven, verdergaande 

stappen zetten richting betrokkenen. Daarvoor is niet altijd een eenduidige lijn te trekken. Daarom 

zal van situatie tot situatie worden afgetast op welke wijze dit hieraan inhoud kan worden gegeven. 

18.3 Overig onderwerp 

Met betrekking tot ziekenzalving en genezing (hoofdstuk 22) is een nieuwe beleidslijn ingezet, 

waardoor het mogelijk is voor gemeenteleden om ziekenzalving te vragen.  

18.4 Beleidsvoornemen 

18.4.1 Beleidsvoornemen – nieuw uit te werken thema’s 

De taakgroep Beleid en ontwikkeling zal beoordelen (en aan de kerkenraad voorleggen) of het goed 

is om eventueel ook de volgende thema’s ten behoeve van het beleidsplan uit te werken.  

Deze onderwerpen zijn door gemeenteleden voorgesteld:  

 abortus, 

 omgang met moslims en vluchtelingen, 

 de vervolgde kerk. 
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19.1 Identiteit binnen de Protestantse gemeente Hilversum 

19.1.1 Hoofdpunten 

Wij achten het van groot belang dat de hervormd-gereformeerde identiteit, zoals die in onze 

wijkgemeente gestalte krijgt, ook op lange termijn een duidelijke plek heeft binnen de Protestantse 

gemeente Hilversum (PgH). Waarom komen mensen naar de Grote Kerk? Dan gaat het in hoofdzaak om 

de volgende punten: 

 In de verkondiging staan Jezus Christus en Zijn verlossend werk centraal. Daarbij is ons geloof 

gebaseerd op feiten, zoals die in de Bijbel verwoord staan. Wij horen en ervaren dat God handelt, 

naar ons toekomt en aan ons Zijn beloften schenkt. De doop, als teken en zegel van Gods verbond, 

en het avondmaal zijn voor ons dan ook van grote betekenis. 

 Wij hechten waarde aan het belijden van de kerk der eeuwen. Daarbij delen we in en willen we 

voortbouwen op het geloof en het belijden van ons voorgeslacht, zoals dat ook is verwoord in de 

belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het gaat daarbij om een levende 

band met deze geschriften, die ook stof voor de prediking vormen. In die kerk willen we staan. 

 Kenmerkend is verder dat in de kerkdienst de bediening van het Woord en de doorwerking daarvan 

centraal staan. We hebben ontzag voor het Woord van God, en beogen dat ook in de stijl van de 

kerkdienst tot uiting te laten komen alsmede in het zingen van onze liederen. 

 In de zondagse dienst vindt ook de dienst van de gebeden plaats, met daarin een belangrijke plek 

voor de concrete persoonlijke voorbede. 

19.1.2 Gemeente-zijn 

Aan de basis van ons gemeente-zijn staat dat wij het geloof delen, zoals dat hiervoor verwoord is. 

Gemeenteleden zijn aan elkaar gegeven, en niet door ons gekozen. Naast de onderlinge ontmoeting met 

alle leeftijden zijn voor ons het delen van het geloof en het spreken daarover wezenlijke kenmerken van 

gemeente-zijn. 

19.1.3 Roeping 

Wij vinden het van groot belang dat, vanuit de basis zoals die hiervoor is aangegeven, wijkgemeente 

Centrum en de PgH gericht investeren in en blijvend invulling geven aan de roeping die gericht is op de 

mensen om ons heen. Dat uit zich in: 

 de missionaire opdracht om getuige te zijn van het Evangelie van Jezus Christus, 

 de diaconale opdracht om om te zien naar de mens in nood. 

19.2 Samenstelling van de wijkkerkenraad 

19.2.1 Aantal ambtsdragers  

De wijkkerkenraad bestaat uit ten minste de volgende ambtsdragers: 

 

AMBT AANTAL VERPLICHT MINIMUM (ORDINANTIE 4-6-3) 

Predikant 1 1 

Ouderling 2 2 
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Ouderling-kerkrentmeester 2  2 

Diaken 3 3 

Totaal 8 8 

 
In het beleidsplan worden het aantal ambtsdragers en de taken van de ambtsdragers nader bepaald. 

19.2.2 Adviseurs 

Als adviseurs nemen aan de wijkkerkenraadsvergadering deel degenen die door de kerkenraad daartoe 

worden uitgenodigd. 

19.3 Verkiezing van ambtsdragers 

19.3.1 Algemeen 

19.3.1.1 Stemrecht 

De belijdende leden zijn stemgerechtigd. 

19.3.1.2 Volmacht 

Stemmen bij volmacht is mogelijk. Een gevolmachtigde is een lid van de wijkgemeente met stemrecht. 

Een volmacht wordt gegeven zonder last. Een gevolmachtigde heeft ten hoogste twee volmachten. 

19.3.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen 

19.3.2.1 Passief kiesrecht 

Mannelijke belijdende leden zijn verkiesbaar voor het ambt van ouderling en voor het ambt van diaken. 

19.3.2.2 Rooster en tijdstip 

De kerkenraad maakt een rooster van aftreden. De verkiezing van nieuwe ouderlingen en diakenen vindt 

plaats op een zodanig tijdstip dat de kerkenraad in de maand januari of zo spoedig mogelijk daarna in de 

nieuwe samenstelling kan vergaderen. 

19.3.2.3 Uitnodiging tot het doen van aanbevelingen 

De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen als bedoeld in ordinantie 3-6-3, wordt ten minste vier 

weken voordat de verkiezing plaats heeft door de wijkkerkenraad gedaan. 

19.3.2.4 Verkiezing 

De verkiezing vindt plaats door de (grote) kerkenraad, waarbij minimaal de helft plus 1 van het totaal 

aantal leden van de kerkenraad aanwezig moet zijn. De verkiezing vindt plaats volgens de bepalingen 

van ordinantie 3-6-4 en 3-6-5. 

 

In geval van een verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente vindt deze plaats door 

middel van een vergadering van de stemgerechtigde leden dan wel door een stembusverkiezing. In het 

geval van een vergadering van stemgerechtigde leden is artikel 4.5 van overeenkomstige toepassing; in 

geval van een stembusverkiezing wordt de uitnodiging om te stemmen ten minste 3 weken voordat de 

verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan. 

19.3.2.5 Bevestiging 

De bevestiging vindt plaats in een eredienst, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 3-6-8, 3-6-

9, 3-6-10 en 3-6-11. 
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19.3.3 Verkiezing van predikanten 

De verkiezing van een predikant geschiedt door de kerkenraad. 

19.4 De werkwijze van de wijkkerkenraad 

19.4.1 Aantal vergaderingen 

De kleine kerkenraad vergadert in de regel tien keer per jaar en de grote kerkenraad minimaal vier keer 

per jaar.  

19.4.2 Bijeenroepen van de vergaderingen 

De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden ten minste drie dagen van te voren bijeengeroepen 

door het moderamen dan wel de kleine kerkenraad, onder vermelding van de zaken, die aan de orde 

zullen komen (de agenda).  

19.4.3 Verslag van de vergaderingen 

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door 

de kerkenraad wordt vastgesteld. De verslaglegging kan gedaan worden door een notulist, niet zijnde een 

ambtsdrager. 

19.4.4 Verkiezing moderamen dan wel kleine kerkenraad 

De jaarlijkse verkiezing van het moderamen dan wel van de kleine kerkenraad geschiedt, met 

inachtneming van de bepalingen van de kerkorde c.a., in de regel in de eerste vergadering van de maand 

februari. 

19.4.5 Kennen en horen van de gemeente 

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en 

haar daarover hoort, belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de 

gemeente. Genoemde bijeenkomst wordt: 

 aangekondigd via een van de reguliere kanalen (zoals de app, de nieuwsbrief en/of de Kerkbrink), 

 afgekondigd op ten minste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. 

In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad in het kort kenbaar over welke zaak hij de gemeente 

wil horen. 

19.4.6 Toelaten derden tot de vergaderingen 

De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden en andere belangstellenden als toehoorder tot een 

bepaalde vergadering toegelaten worden. 

19.4.7 Archief 

Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid 

van het College van Kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van de kerkorde 

c.a. Voorts gelden de archiveringsrichtlijnen van de PgH. 
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19.4.8 Taken en bevoegdheden wijkkerkenraad 

Met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-9-4 omvatten de taken en bevoegdheden van de 

wijkkerkenraad alles wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort met uitzondering van 

datgene wat nadrukkelijk is toevertrouwd aan de algemene kerkenraad. 

19.4.9 Taakgroepen en commissies van bijstand 

De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de negen navolgende taakgroepen (zie ordinantie  

4-10-7): 

 Taakgroep Pastoraat, 

 Taakgroep Diaconaat, 

 Taakgroep Missionair, 

 Taakgroep Kerkbeheer, 

 Taakgroep Communicatie, 

 Taakgroep Jeugd en geloofsopvoeding, 

 Taakgroep Vieren en ontmoeten, 

 Taakgroep Vorming & toerusting, 

 Taakgroep Beleid en ontwikkeling. 

 

Nadere bepalingen omtrent samenstelling, benoeming en opdracht van de taakgroepen, de contacten 

tussen kerkenraad en de taakgroepen, de werkwijze van de taakgroepen, de rapportage aan de 

kerkenraad en overige zaken zijn vastgelegd in het beleidsplan van wijkgemeente Centrum.  

Onder verantwoordelijkheid van enkele taakgroepen functioneren nog enkele commissies van bijstand. 

19.5 Besluitvorming 

Besluitvorming zal plaatsvinden conform de in ordinantie 4-5 vermelde regels. 

19.6 De kerkdiensten 

19.6.1 Tijdstip en plaats van de diensten 

De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de wijkkerkenraad 

vastgesteld rooster gehouden in de Grote Kerk te Hilversum. 

19.6.2 Bediening van de doop 

Bij de bediening van de doop van kinderen beantwoorden belijdende leden de doopvragen. Andere leden 

kunnen de doopvragen beantwoorden onder voorwaarden, zoals bepaald in het beleidsplan van 

wijkgemeente Centrum. 

19.6.3 Deelname aan het avondmaal 

Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden toegelaten. Doopleden kunnen deelnemen 

onder voorwaarden, zoals bepaald in het beleidsplan van wijkgemeente Centrum. 

19.6.4 Zegening van levensverbintenissen 

Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, worden niet 

gezegend. 
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19.7 Vermogensrechtelijke aangelegenheden 

19.7.1 Kerkbeheer 

19.7.1.1 Samenstelling wijkraad van kerkrentmeesters 

De wijkraad van kerkrentmeesters (WvK) bestaat uit ten minste 2 leden. De WvK wordt zo mogelijk 

ondersteund door de taakgroep Kerkbeheer. De kerkrentmeesters zijn ouderling. 

19.7.1.2 Wijkpenningmeester 

De WvK wijst een wijkpenningmeester aan. Deze penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens 

de wijkgemeente ten laste van de wijkkas, met inachtneming van de voor deze wijkkas opgestelde en 

goedgekeurde begroting. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter van 

de WvK op als diens plaatsvervanger. 

19.7.1.3 Taken wijkraad van kerkrentmeesters 

Overeenkomstig ordinantie 11-4-3 en conform de regelingen binnen de PgH heeft de WvK de volgende 

taken door het CvK toevertrouwd gekregen: 

a) onderhoud kerkgebouw en overig onroerend goed, 

b) geldwerving in de gemeente, niet van diaconale aard, 

c) ledenregistratie wijkgemeente, waaronder het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek 

(ordinantie 3-10-2), 

d) periodiek overleg met predikant, koster(s) en organist(en), 

e) beheer wijkkas. 

19.7.2 Diaconaat 

19.7.2.1 Samenstelling wijkraad van diakenen 

De wijkraad van diakenen (WvD) bestaat uit ten minste 3 leden. De WvD wordt zo mogelijk ondersteund 

door de taakgroep Diaconaat. 

19.7.2.2 Taken wijkraad van diakenen 

Overeenkomstig ordinantie 11-4-5 en conform de regelingen binnen de PgH heeft de WvD onder meer de 

volgende taken door het college van diakenen (CvD) toevertrouwd gekregen: 

a) geldwerving in de gemeente, van diaconale aard, 

b) het bezoeken van weduwen en wezen, 

c) organisatie kerktelefoon, 

d) organisatie van collectantendienst. 

19.7.2.3 Overige 

Vóór 1 oktober van ieder kalenderjaar maakt de kerkenraad, na overleg met de WvK en WvD de wensen 

en aandachtspunten van de wijkgemeente voor de begroting voor het komende jaar kenbaar aan de 

algemene kerkenraad, met afschrift aan het CvK casu quo CvD. 

19.8 Slotbepalingen 

19.8.1 Overgangssituatie 

De verwijzingen naar de kerkorde en de ordinanties betreffen de kerkorde en de ordinanties zoals die 

golden tot mei 2018. Bij het ingaan van de nieuwe kerkorde in mei 2018, dienen de bepalingen van de 

plaatselijke regeling en de verwijzingen naar de kerkorde en de ordinanties in dat licht geïnterpreteerd te 

worden. 
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19.8.2 Onvoorziene zaken en onduidelijkheden 

De wijkkerkenraad beslist in zaken waar deze regeling niet in voorziet. Bij onduidelijkheden beslist de 

wijkkerkenraad. 

 

 

 

 

 

Aldus te Hilversum vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente 

Centrum d.d. 19 december 2018 

 

 

 

 

 

 

J. Duitman 

voorzitter 

 H.W. van der Klok 

scriba 
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20 Pastoraat rondom het huwelijk 

20.1 Bijbelse lijnen 

Vanuit de Bijbel ontdekken we hoe waardevol Gods plan rondom het huwelijk is. ‘Een drievoudig 

snoer wordt niet snel gebroken’ wordt vaak aangehaald als het gaat om het christelijk huwelijk 

(Prediker 4:12). Bij deze uitdrukking gaat het vooral om de sterke band die gelovigen met elkaar 

hebben als ze samen in Christus’ kracht leven. Waar je als echtpaar samen met God je huwelijk 

bent begonnen en Hem in alles betrekt, zal de band hecht zijn en zullen stormen niet het einde v an 

je huwelijk betekenen. 

 

Een huwelijk wordt ook wel aangeduid met het Bijbelse woord ‘verbond’. Een verbond in de Bijbel 

heeft altijd een onvoorwaardelijk karakter. Er worden bij een verbondssluiting beloften gegeven die 

in elke situatie van kracht blijven. Als we de Bijbelse teksten en vergelijkingen (Christus: de 

bruidegom – de gemeente: de bruid) rondom het huwelijk lezen, dan is daarin zichtbaar hoe sterk 

God de band van het huwelijk bedoeld heeft. De huwelijksrelatie is een relatie gefundeerd op de 

trouwbelofte. Eigenlijk is het woord ‘trouwen’ een prachtige term, waarin duidelijk naar voren komt 

hoe wezenlijk het is om elkaar trouw te beloven en daadwerkelijk trouw te zijn.  

 

God vindt het belangrijk dat mensen er onvoorwaardelijk zijn voor elkaar. Voordat God de vrouw 

schiep zei Hij: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand 

tegenover hem’ (Genesis 2:18). Hier geeft God al aan dat het Zijn bedoeling is dat mensen elkaar 

helpen en aanvullen. Slechts een paar verzen hierna verbindt God dit aan de lichamelijke 

eenwording van man en vrouw. Duidelijk daarin zijn drie stappen (Genesis 2:24):  

 ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en  

 zich aan zijn vrouw hechten; en 

 zij zullen tot één vlees zijn.’ 

Ook Jezus haalt dit aan in Markus 10: 6-9 (zie ook Mattheüs 19:3-6). Met andere woorden: de plek 

waar je bent opgegroeid achter je laten om je bewust aan iemand anders te geven en om met 

diegene een nieuw bestaan op te bouwen. Seksualiteit mag daarbij volledig  opbloeien binnen de 

veilige band van het huwelijk. 

 

In Hebreeën 13:4 wordt gesproken over het in ere houden van het huwelijk . Blijkbaar is het huwelijk 

de moeite waard om voor te gaan en hoog te houden. God laat duidelijk Zijn afkeuring blijken als 

mensen de regels van het huwelijk overtreden, door bijvoorbeeld overspel. Hij stimuleert ons om in 

ons huwelijk te investeren door Hem als voorbeeld te zien in het geven van (dienende) liefde, zie 

bijvoorbeeld Efeze 5:25. In zijn algemeenheid geldt ook voor gehuwden wat in vers 21 van ditzelfde 

hoofdstuk wordt gezegd: ‘Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.’ Als gemeente willen we graag 

stimuleren dat het onderhouden van een goed huwelijk alles te maken heeft met elkaar dienen en 

elkaar liefhebben. Het is goed om samen te zoeken naar wat God zegt over het huwelijk. Daarbij is 

fijngevoeligheid en communicatie belangrijk, onder andere bij het zoeken naar evenwicht tussen 

werk, privé (en elkaar) en de kerk. 

20.2 Huwelijkstoerusting 

Om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van het huwelijk en het belang van de belofte wordt 

er in principe, door een echtpaar uit de gemeente, ieder seizoen huwelijkscatechese gegeven voor 
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pasgehuwde stellen en/of stellen met trouwplannen. Er wordt gesproken over de levens - en 

geloofsweg van het (aanstaande) echtpaar en over de betekenis van het christelijk huwelijk in het 

licht van de Bijbel en het Evangelie. Tevens heeft de predikant met elk aanstaand bruidspaar 

afzonderlijk een gesprek over hun gang door het leven en de kerk en ter voorbereiding op de 

trouwdienst. Zie ook beleidsvoornemens 20.10.1 en 20.10.2. 

20.3 Seks voor het huwelijk 

In onze gemeente houden we vast aan de Bijbelse lijn dat seks binnen het huwelijk hoort. Is dan 

een basis van liefde alleen niet genoeg om een seksuele relatie aan te gaan? Vanuit de Bijbel 

gezien is seks iets wat je bewaart als een unieke schat voor die ene waar je hele hart naar uit gaat. 

Deel je dit met meerderen, dan is het unieke weg. In een relatie waarin nog geen sprake is van een 

huwelijk, mis je de veilige bescherming van het verbond van trouw tot de dood je scheidt, zie ook 

paragraaf 20.1. Juist deze belofte van trouw geeft de ruimte waarin je met vallen en opstaan samen 

je weg vindt. God ziet mensen die seksuele gemeenschap met elkaar hebben als een  eenheid die 

niet meer gescheiden hoort te worden. Dan is de juiste plek voor seksuele gemeenschap in het 

huwelijk (Zie ook 1 Thessalonicenzen 4:3-5). Door het huwelijk heeft God ervoor gezorgd dat je die 

eenheid veilig kunt beleven; je bent niet ik-gericht maar samen op zoek naar wat elkaar verbindt als 

man en vrouw. God is een God van trouw en Hij vraagt dat ook van ons. Binnen het huwelijk is die 

trouw beloofd (tijdens de huwelijksdienst) en we geloven dat God daar ook Zijn zegen aan verbindt.  

 

Seksualiteit is niet alleen een genotsfactor, maar ook een vorm van opoffering, om het beste te 

zoeken voor de ander en zo de relatie sterker te maken. Je geeft je helemaal aan de ander, een 

verbintenis die zowel lichamelijk als geestelijk is. Juist dat laatste aspect wordt vaak over het hoofd 

gezien en is van wezenlijk belang. God wil ons beschermen voor het enorme verdriet wanneer we 

onze relatie beëindigen terwijl we eigenlijk een stukje van onszelf bij de ander achterlaten. De tijd 

van verkering is daarom ook een heel belangrijke periode om elkaar te leren kennen: door 

gesprekken en omgang met elkaar, waarbij je elkaars grenzen respecteert.  

20.4 Samenwonen 

Onder samenwonen wordt hier verstaan het ongehuwd samenleven van een man en een vrouw 

alsof ze gehuwd zijn. Ze delen hun leven, huis en bed. Samenwonen wordt meer en meer als 

alternatief voor het huwelijk gezien. Ook voor samenwonende stellen geldt vaak dat zij, in liefde, 

trouw willen zijn aan één partner. Zij beogen niet om na enige tijd weer uit elkaar te gaan. A l wordt 

soms wel gezegd dat dit gemakkelijker is dan wanneer men getrouwd is. Sommigen laten een 

samenlevingscontract bij de notaris opstellen, waardoor nog meer gelijkenis ontstaat met het 

huwelijk. Steeds meer kerkelijke jongeren, maar ook wel ouderen, gaan eerst samenwonen en dan 

pas trouwen, of trouwen niet meer. 

 

Dit roept de vraag op: wat maakt een huwelijk tot een huwelijk? Hoe wil God dat man en vrouw 

samenleven? Is ongehuwd samenwonen, met al zijn goede bedoelingen en punten van 

overeenkomst, een keuzemogelijkheid die gelijkwaardig is aan het huwelijk? 

 Het huwelijk is het fundament van een levenslang geldend verbond, een vaste overeenkomst 

met inzet, toewijding en trouw gedurende het hele leven. Dit is de eerste grond die bij 

ongehuwd samenwonen niet zo nadrukkelijk wordt verwoord. Samenwonenden gaan samen een 

weg – maar die weg kent vaak nog de mogelijkheid van een afslag. Gehuwden, die elkaar voor 

het leven trouw hebben beloofd, gaan samen een weg, in beginsel zonder afslag. En als er 
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onverhoopt een afslag is, dan is daar eerst een slagboom: het huwelijk moet officieel ontbonden 

worden. 

 Wanneer je trouwt, leg je een belofte af. De huwelijksbelofte drukt uit dat de toewijding niet 

alleen nu geldt, maar ook in de toekomst. Bij samenwonen kunnen er ook  beloften gedaan of 

afspraken gemaakt worden, maar meestal zullen ze minder ver gaan, ook bij geregistreerde 

samenlevingsvormen. Vanuit de Bijbel zien we dat het huwelijk in de openbaarheid wordt 

gesloten tegenover de maatschappij. Het is gebaseerd op een publiekelijk gesloten verbond, 

waarin met name trouw en bescherming belangrijk zijn. Vergelijk hoe Boaz zich Ruth tot vrouw 

verwerft: hij gaat hiervoor naar de poort (en dus niet naar de synagoge). De sluiting van het 

huwelijk heeft een publiek en feestelijk karakter. Samenwonen is meestal een 

privéaangelegenheid die hooguit aan naaste familie en in kleine kring bekend wordt gemaakt. 

Van oudsher wordt het huwelijk niet in de kerk gesloten, maar in de burgerlijke gemeente. Man 

en vrouw komen als gehuwden in de kerk om Gods zegen te vragen over hun huwelijk. 

 De Bijbel gebruikt het huwelijk van man en vrouw als een prachtige illustratie van de verhouding 

tussen Christus en Zijn bruid, de gemeente (Efeze 5). Het is een beeld van een verbond en 

levenslange trouw dat bij ongehuwd samenwonen ontbreekt. ‘... Hij blijft trouw, want Zichzelf 

kan Hij niet verloochenen’ (2 Timotheüs 2:13), ‘Zie, Ik ben met u alle dagen’ (Mattheüs 28:20). 

Het valt overigens op dat de Bijbel (en Jezus) terughoudend zijn in het in de praktijk veroordelen 

van relaties die wij in beginsel afwijzen. Vergelijk Johannes 4:16-18 en Johannes 8:3-11.  

 

Ook komt het voor dat ouderen gaan samenwonen. Denk aan weduwen of weduwnaars die soms 

een nieuwe partner vinden. Dan wordt niet altijd gekozen voor een (tweede) huwelijk. De redenen 

hiervoor zijn divers. Ook hier geldt dat voor deze samenwonenden het huwelijk de juiste vorm voor 

samenleven tussen man en vrouw is. Indien er sprake is van alleen vriendschap zou het duidelijker 

zijn als beide personen apart blijven wonen. 

 

In de gemeente van Christus moet iedereen leven als heiligen, als apart -gezetten. Niet onze wil, 

maar Gods wil is hierin doorslaggevend. Op Bijbelse gronden wordt ongehuwd samenwonen als 

alternatief voor het huwelijk dan ook afgewezen. Maar dit neemt onze verantwoordelijkheid niet weg 

om als christelijke gemeente om te zien naar meelevende (en gelovige) samenwonenden. Vanuit 

pastoraal oogpunt mogen we met hen het gesprek aangaan, hen wijzen op de meerwaarde die het 

huwelijk heeft, en duiden hoe God wil dat man en vrouw samenleven.  

20.5 Een huwelijk na samenwonen 

Vanuit de Bijbel zien we derhalve dat er maar één wettige samenlevingsvorm is voor de seksuele 

eenwording en het krijgen van kinderen voor man en vrouw: het huwelijk. Het is dan ook positief als 

een man en een vrouw de wens hebben om tot de inzegening van hun huwelijk te komen. In 

beginsel staat de kerkenraad dan ook welwillend tegenover deze wens, waarm ee invulling wordt 

gegeven aan de verbinding tussen man en vrouw die elkaar liefhebben zoals de Bijbel ons dat leert. 

De motivering voor het huwelijk van deze man en vrouw is van groot belang en bepalend of tot 

inzegening van het huwelijk kan worden overgegaan. 

 

Er mag verwacht worden dat bij de man en vrouw die samenwonen een oprecht verlangen 

aanwezig is, of dat er een bewuste keuze wordt gemaakt, om van harte te willen trouwen voor Gods 

aangezicht. Het is fijn als daarbij het besef is gegroeid dat hun huidige verhouding niet overeenkomt 

met Gods Woord en dat er een verlangen is om hun leven in te richten zoals God dat heeft bepaald. 
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Dit kan zijn ontstaan door voortschrijdend inzicht, doordat men tot inkeer komt, of door gesprekken 

met een kerkenraadsafvaardiging (meestal predikant en eventueel ouderling), waarin met elkaar de 

Bijbelse norm omtrent het huwelijk wordt besproken en toegelicht. In deze gesprekken wordt er van 

de man en vrouw uiteindelijk een vorm van berouw verwacht, of anders van inkeer of ander inz icht 

over het ongehuwd samenwonen.  

 

Indien de man en vrouw een oprecht verlangen hebben om hun leven als man en vrouw verder in te 

richten op Bijbelse gronden, zoals hiervoor aangegeven, kan een positief advies worden 

overgebracht aan de kerkenraad, die uiteindelijk een beslissing neemt over de inzegening van het 

huwelijk. In een vervolggesprek met man en vrouw kan het besluit worden gedeeld en toegelicht. 

Als dit besluit positief is sluiten predikant en/of ouderling samen met de man en vrouw het gesprek 

af met een gebed waarin vergeving wordt gevraagd en een zegen over de periode die vervolgens 

aanbreekt. Tevens zal dan een vervolgtraject worden besproken: hoe de periode naar de 

inzegening van het huwelijk toe en/of de periode daarna verder invulling kan k rijgen, bijvoorbeeld 

met huwelijkscatechese en/of andere vormen van pastorale begeleiding.  

 

In het geval de man en vrouw op geen enkele wijze enige vorm van inkeer of spijt tonen én niet 

achter de Bijbelse lijn staan, kan niet tot inzegening van het huwel ijk worden overgegaan. 

20.6 Huwelijk en huwelijksdienst 

Het huwelijk wordt, na een verzoek daartoe van man en vrouw en na akkoord van de kerkenraad, 

ingezegend in een feestelijke huwelijksdienst. Andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen 

man en vrouw zullen niet worden ingezegend of geregistreerd. In overleg met de predikant wordt de 

dienst ingevuld. Met betrekking tot het te lezen huwelijksformulier tijdens de huwelijksdienst wordt 

opgemerkt dat het huidige formulier qua accenten niet meer aansluit bi j de Bijbelse lijnen (zie 

hiervoor), bij de prediking in onze gemeente en de manier van geloofsbeleving in deze t ijd. Zie ook 

beleidsvoornemen 20.10.3. 

20.7 Huwelijk in crisis – pastoraat 

Helaas komen er, door de gebrokenheid in ons leven, situaties voor dat een huwelijksrelatie (sterk) 

onder druk kan komen te staan. Het is goed te beseffen dat de eerste verantwoordelijkheid bij de 

personen in kwestie zelf blijft liggen. Dat neemt niet weg dat, zodra signalen tot ons komen, de 

kerkenraad en/of de gemeente wel in gesprek kunnen gaan met deze personen. Uit liefde voor 

elkaar en tot God kan men hulp verlenen of aanbieden om het huwelijk te redden, zodat hiermee 

mogelijk een echtscheiding kan worden voorkomen. Desgewenst kan daarbij professionele hulp 

worden ingeschakeld. Gehuwden, of één van beiden, die zich in crisis bevinden, kunnen 

ondersteuning vragen en dit bespreekbaar maken bij predikant of  ouderling. Zie ook hoofdstuk 15 

over de vertrouwenspersoon (IVP).  

20.8 Echtscheiding 

Het huwelijk is een verbond tussen man en vrouw, maar ook met de Heere God, waarin we trouw 

beloven aan elkaar. God vraagt ook deze trouw van ons, als Hij zegt: ‘Dus, wat God samengevoegd 

heeft, laat de mens dat niet scheiden’ (Mattheüs 19:6b). Hieruit blijkt dat scheiden in feite niet mag - 

God haat dit (zie Maleachi 2:16).  
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Hoewel scheiden van elkaar niet een weg is die God bedoeld heeft, ‘van het begin af is het zo niet 

geweest’ (Mattheüs 19:8b), heeft Mozes vanwege de gebrokenheid in ons leven, of: de hardheid 

van ons hart (Mattheüs 19:8a) een echtscheidingsbrief gegeven (Deuteronomium 24:1). Hier wordt 

de enige (Bijbelse) grond voor echtscheiding aangereikt, namelijk als iets schandelijks aan de ander 

wordt gevonden (Deuteronomium 24:1), of zoals Jezus het zegt: om hoererij (Matthe üs 19:9). Als 

men buiten het huwelijk om een andere (seksuele) relatie onderhoudt, is dat overspel. Alleen 

overspel heeft Jezus als een geldig motief voor echtscheiding willen erkennen. Het is goed ons te 

realiseren dat we in een dergelijke situatie ook overspel plegen naar Hem toe, omdat ook het 

drievoudig snoer met God wordt gebroken. Ook Paulus leert dat een vrouw niet zal scheiden van 

haar man en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten (1 Korinthe 7:10b en 11b). Paulus trekt dit ook 

door naar gelovigen die met een ongelovige zijn getrouwd: ‘Maar als de ongelovige scheiden wil, 

laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden’ (1 Korinthe 7:15).  

 

Hoewel alleen overspel vanuit Bijbels perspectief grond voor echtscheiding is, realiseren wij ons dat 

er (andere) situaties zijn in ons gebroken leven waarin het zwaar is om een huwelijk in stand te 

houden. In alle liefde en betrokkenheid willen we in de christelijke gemeente pastoraal in gesprek 

gaan met gehuwden die onderling in grote crisis leven. Ook in Johannes 8 zien we de grootsheid 

van Jezus’ liefde voor de overspelige vrouw: Hij veroordeelde haar (ook) niet, maar zei: ‘Ga heen 

en zondig niet meer’ (Johannes 8:11). 

 

De wens om te scheiden vraagt bijzondere pastorale inzet. Het is van belang om de specifieke 

situatie te kennen en zo mogelijk te doorgronden. In sommige gevallen kan het kiezen voor het 

leven, in plaats van voortleven in grote haat, belangrijk zijn. Met begrip willen we als gemeente 

onze betrokkenheid tonen, door hen niet te veroordelen, maar de broeder en zuster in liefde op te 

vangen en hen, geleid door de Geest, bij het Vaderhart van God (terug) te brengen.  

 

Kinderen, zeker als ze nog jong zijn, vragen bijzondere aandacht; het gezin is vaak de veiligste plek 

voor het kind. Kinderen willen graag loyaal zijn zowel aan hun vader als hun moeder en denken dat 

zij een keuze moeten maken tussen vader en moeder, terwijl zij dat helemaal niet willen. Dit gevoel 

kan een kind van binnen helemaal verteren met de nodige psychische klachten. Daarnaast kan een 

scheiding van ouders ook diepe sporen trekken en verwarring en onduidelijkheid geven, waardoor 

de relatie met God in een ander licht komt te staan. Als gemeente willen wij in deze graag onze 

bijzondere pastorale betrokkenheid tonen. 

20.9 Hertrouwen na echtscheiding 

De Bijbel geeft primair de handreiking om na een echtscheiding niet te hertrouwen. In Matthe üs 

19:9 zegt Jezus: ‘wie met de verstotene trouwt, pleegt (ook) overspel’. En in 1 Korinthe 7:11a 

verwoordt Paulus: ‘en als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man 

verzoenen’. Hertrouwen is vanuit Bijbels perspectief geen eenvoudige zaak. Matthe üs 19:9 lijkt 

alleen een uitzondering te maken voor hen die verlaten zijn na overspel door de ander, anders dan 

om hoererij. Toch zien we ook God soms in alle barmhartigheid handelen. Hoewel David na de 

zonde om Uria’s vrouw Bathseba tot vrouw te nemen (2 Samuel 12:9) te horen krijgt dat hij het 

Woord van de Heere veracht heeft, door te doen wat slecht is in Gods ogen, en ook gestraft wordt 

(2 Samuel 12:10 e.v.), wordt dit huwelijk niet ontbonden en schenkt God hun zelfs een zoon. Na het 

berouw van David spreekt de profeet Nathan tegen hem: ‘De Heere heeft ook uw zonde 

weggenomen’ (2 Samuel 12:13).  
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Indien dan het verlangen er is om te hertrouwen en er een aanvraag komt voor de inzegening van 

een huwelijk door/met een gescheiden persoon, dan wil de kerkenraad daar in christelijke 

naastenliefde mee omgaan. In gesprek met elkaar zal onder andere naar de achtergrond van de 

scheiding worden gekeken. Na overspel door de voormalige partner is inzegening van een nieuw 

huwelijk, wat dit aspect betreft, geen belemmering. Indien het eerdere huwelijk om andere redenen 

is geëindigd, zullen in gesprek met betrokkene(n), afhankelijk van de omstandigheden, aspecten 

van schuldbesef, berouw, ook over eigen schuld, en vergeving (naar de ander) aan de orde kunnen 

komen. Afhankelijk van de situatie en van hoe de betrokkenen er in staan, kan de kerkenraad 

positief beslissen op de inzegening van het (nieuwe) huwelijk. Te allen tijde wil de kerkenraad 

vanuit de christelijke gemeente met een pastoraal hart betrokken zijn, ook richting kinderen en/of 

kleinkinderen indien die betrokken zijn. 

20.10 Beleidsvoornemens 

20.10.1 Beleidsvoornemen – jongeren informeren over huwelijk 

Overwogen zal worden hoe al vroeg (op jeugdvereniging, catechese en in de prediking) jongeren 

kunnen worden geïnformeerd over de Bijbelse lijnen van huwelijk en seksualiteit. Het is ook 

belangrijk dat ouders hieraan aandacht besteden in de opvoeding, ondersteund door de Kring 

Geloofsopvoeding Tieners. Daarnaast zal worden bezien hoe in prediking, pastoraat en langs 

andere wegen, bijvoorbeeld een gemeenteavond, de waarde van het huwelijk op positieve wijze kan 

worden belicht. 

20.10.2 Beleidsvoornemen – stimulering positief beeld huwelijk 

Overwogen zal worden op welke wijze, onder andere via de prediking, de waarde van een goed 

huwelijk onder de aandacht kan worden gebracht.  

20.10.3 Beleidsvoornemen - huwelijksformulier 

Omdat in het huwelijksformulier vanuit de Bijbel andere accenten kunnen worden gelegd, en het 

huidige formulier als gedateerd wordt ervaren, proberen wij, in combinatie met de andere 

formulieren, om te zien naar een andere set formulieren. Zie verder beleidsvoornemen 6.7.4. 
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21 Pastoraat rondom homoseksualiteit 

21.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk formuleren we enkele uitgangspunten voor beleid waarmee in de komende jaren 

zowel in de kerkenraad als in de gemeente verder gewerkt kan worden. Bewust is gekozen voor 

een kort en bondig hoofdstuk, omdat in de pastorale praktijk te allen tijde maatwerk geleverd moet 

en zal worden. 

21.2 Enkele Bijbelse lijnen 

Ons gehele menselijk bestaan is door de zondeval beschadigd. Seksualiteit is een van de goede 

gaven van God, maar ook op dit brede terrein moeten we gevolgen van de zonde en de 

gebrokenheid van deze wereld onder ogen zien en dragen we allemaal de gevolgen van de 

zondeval met ons mee. Ook het homoseksueel-zijn zien wij in dit kader als een gevolg van de 

gebrokenheid van deze wereld. 

 

God heeft de mens als man en vrouw geschapen (Genesis 1:27). Hierin lezen wij een bepaalde 

scheppingsorde: tijdens de schepping heeft God man en vrouw aan elkaar gegeven om een relatie 

van liefde en trouw aan te gaan en samen het geschenk van de seksualiteit te ontvangen. Er zijn 

verschillende wetten die homoseksueel geslachtsverkeer verbieden (Leviticus 18:22 en 20:13; zie 

ook Romeinen 1:26-27). Deze Oudtestamentische wetten zijn niet zo eenvoudig te interpreteren. De 

vraag of God homoseksualiteit in de Bijbel verbiedt wordt binnen onze landelijke kerk dan ook zeer 

verschillend beantwoord. Immers: perverse homoseksuele praktijken (waar het in Romeinen 1 over 

lijkt te gaan en misschien ook wel in de teksten uit Leviticus), zijn heel wat anders dan een 

duurzame relatie van liefde en trouw tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Zulke relaties 

komen we in de Bijbel niet tegen. 

 

Behoedzaamheid is dus op zijn plaats bij bezinning op het onderwerp homoseksualiteit. Vanuit die 

behoedzaamheid willen we graag naast al onze homoseksuele broeders en zusters blijven staan. 

Tegelijkertijd is de gemeente geroepen een heilige plaats te zijn, een plaats waar we op grond van 

de Bijbel ons leven inrichten. Voor ons betekent dit dat wij erkennen dat de enige legitieme plaats 

voor geslachtsgemeenschap te vinden is binnen de geborgenheid en veiligheid van een huwelijk 

tussen man en vrouw, zie ook paragraaf 2.5. 

21.3 Homoseksualiteit en de verantwoordelijkheid van de kerkenraad 

Ondanks de behoedzame omgang met dit onderwerp menen wij toch dat helderheid omtrent onze 

omgang met homoseksualiteit binnen de gemeente is vereist.  

 

1. In het verband van dit hoofdstuk benoemen wij dat homoseksuelen, evenals ieder ander, van 

harte welkom zijn om de erediensten en alle andere activiteiten van de gemeente bij te wonen. Het 

bevrijdende Evangelie, het hart van de eredienst, is namelijk bedoeld voor iedereen.  

 

2. In het verlengde van punt 1 staan het avondmaal en de ambten open voor homoseksuele 

gelovigen. Wat dit laatste betreft, zie ook punt 4. 

 



 Beleidsplan 2019 - 2023  

79 
 

3. Ook binnen de christelijke gemeente zijn er gemeenteleden met homoseksuele 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 kunnen rekenen 

op begrip, steun en bijstand. 

 

4. Bij de doordenking van deze thematiek ervaren we een tweetal brandpunten: Gods heiligheid en 

de veiligheid binnen Zijn gemeente. Aangezien wij homoseksuele relaties als niet -in-

overeenstemming met de Bijbel zien, kan iemand die een homoseksuele relatie heeft geen 

verantwoordelijkheid in de gemeente op zich nemen wat betreft de ambten of andere 

leidinggevende taken – dit vanwege de voorbeeldfunctie die uitgaat van deze taken. Maar omdat wij 

bij het aangeven van bepaalde grenzen ook de pijn van de gevolgen van de gebrokenheid van deze 

wereld ervaren, benadrukken wij dat we als christelijke gemeente onder alle omstandigheden in 

naastenliefde en betrokkenheid er willen zijn voor homoseksuelen die een relatie hebben. 

 

5. Het is daarnaast zeer belangrijk om oog te hebben voor homoseksuelen die op basis van hun 

geloofsovertuiging ervoor kiezen om geen relatie met een andere persoon aan te gaan. We zijn ons 

bewust dat dit een zware opgave is 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, als leden 

van hetzelfde Lichaam, er tevens 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. Ook is het heel belangrijk om oog te hebben voor diegenen die met hun homoseksuele 

geaardheid worstelen en hierin nog geen keuzes hebben gemaakt.  

21.4 Beleidsvoornemen 

21.4.1 Beleidsvoornemen – omgaan met homoseksualiteit 

Statistisch gezien kan het haast niet anders of ook in onze gemeente leven meerdere 

homoseksuelen. Meestal komt men in de puberteit tot de ontdekking van zijn/haar homoseksuele 

gevoelens. Op catechese en bij de clubs is het daarom belangrijk om het onderwerp 

‘homoseksualiteit’ aan de orde te stellen en aan te geven dat er binnen de gemeente ruimte is voor 

eventuele vragen en worstelingen. Een van de aspecten die aan de orde dient te komen is het 

taalgebruik als christen. De jongeren zullen gewezen worden op het belang van pastorale 

fijngevoeligheid en wat zij kunnen bijdragen aan een veilige gemeente. De vertrouwenspersoon 

binnen de gemeente (zie hoofdstuk 15) kan hier een waardevolle rol vervullen. Ook zorgvuldige 

voorbede is belangrijk voor diegenen die worstelen met hun geaardheid of hierin bewuste keuzes 

hebben gemaakt. 
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22 Ziekenzalving en genezing 

22.1 Ziekte en gemeente-zijn 

Bij ziekte van een gemeentelid wordt in onze wijkgemeente meegeleefd door de gemeente en door 

gemeenteleden individueel. Dit komt tot uiting door onder andere:  

 voorbede op zondag in de eredienst, 

 gebed op de maandelijkse gebedskring, 

 meeleven van gemeenteleden door gebed thuis, een persoonlijk woord, een kaart, bloemen, 

enzovoort, 

 pastoraat aan zieken in het ziekenhuis en thuis en aan gemeenteleden die in zorg- en 

revalidatiecentra verblijven. Dit pastoraat vindt plaats door predikant, ouderlingen en/of 

pastorale medewerkers, 

 gebedsdienst voor en/of met de zieke in de kerk of in een vertrouwde omgeving van de zieke. 

Ziekenzalving zien we als een positieve aanvulling en verdieping op bovenstaande gebruiken. 

22.2 Ziekenzalving 

22.2.1 Bijbelse lijnen 

In de Bijbel wordt twee keer gesproken over ziekenzalving:  

 Markus 6:13 - ‘En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen 

gezond.’ 

 Jakobus 5:14 - ‘Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich 

roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere .’ 

In Markus lezen we over de uitzending van de twaalf discipelen door Jezus, en hoe zij tijdens deze 

uitzending zieken zalven en genezen. In Jakobus staat een duidelijke boodschap aan de zieke om 

de ouderlingen bij zich te roepen om voor hem (of haar) te bidden en hem met olie te zalven. Het 

woord dat Jakobus hier gebruikt voor ziekte is een algemeen woord. Het kan betrekking hebben op 

lichamelijke kwalen, maar evengoed op psychische zwakheid zoals trauma’s en depressies.  

Het zalven met olie is in de Bijbel altijd een symbool van de aanwezigheid van de Geest, van God 

die kracht geeft en heelt. Zoals brood en wijn heenwijzen naar Christus, zo wijst olie naar de kracht 

van de Heilige Geest (en niet naar de persoon die handen oplegt en zalft).  

22.2.2 Doel 

Ziekenzalving is niet primair gericht op lichamelijke genezing. De diepste bedoeling van 

ziekenzalving is dat we ons met lichaam en ziel steeds meer richten op en toewijden aan God. 

Ziekenzalving is een aanvulling op de reguliere zorg, deze zorg sluiten we niet uit. 

22.2.3 Schuldbelijdenis 

In de Bijbel lezen we dat schuldbelijdenis een belangrijk onderdeel is van ziekenzalving. Daarbij 

gaat het om persoonlijke zonden, maar Jakobus betrekt ook bewust heel de gemeente bij deze 

begrippen (zie Jakobus 5:16). De gemeenteleden zijn als leden van het lichaam van Christus aan 

elkaar verbonden. Slechte onderlinge verhoudingen in de gemeente kunnen impact hebben op de 

geestelijke, mentale en lichamelijke gezondheid van gemeenteleden (1 Korinthe 11:30)  en de 

gemeenschap met de Heilige Geest blokkeren.  
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22.2.4 Plaats in gemeente 

Het gebruik van ziekenzalving doet een appèl op de hele gemeente. We dienen open, eerlijk, 

zuiver, geestelijk en kwetsbaar met elkaar om te gaan en zo ruimte te scheppen voor de helende  en 

heilzame werking van Gods Geest. In een gemeente waar we met een eerlijk en verbroken hart 

onze hoop vestigen op de genade van God in Christus Jezus en in de kracht van de Geest, ontstaat 

ruimte voor genezing. Goddelijke genezing van geest, ziel en lichaam.  

22.3 Gaven van genezing 

In de Bijbel lezen we in Romeinen 12: 6-8 en 1 Korinthe 12:7-11 over de gaven van de Geest die 

mensen worden geschonken, waaronder de gaven van genezing. De meeste gaven van de Geest 

die in deze teksten benoemd staan zijn voor ons bekende gaven. Minder bekend zijn de gaven van 

genezing, het spreken in talen (klanktaal), de uitleg van klanktaal en de werking van krachten. 

Gaven van genezing bestaan uit het bidden om genezing in combinatie met handoplegging door 

voorgangers of anderen die (op dat moment) de gaven van genezing van de Heilige Geest hebben 

ontvangen. Dit gebeurt soms in gebedsgenezingsdiensten. Volgens de Bijbelse lijn zijn 

ziekenzalving én de gaven van genezing echter ingebed in de plaatselijke gemeente. Wij voelen 

ons met de gaven van genezing nog wat verlegen. Daarom richten we ons voor de komende tijd op 

ziekenzalving. Mogelijk dat door de invoering van de ziekenzalving de gaven van genezing meer 

gestalte kunnen krijgen. 

22.4 Ziekenzalving in de praktijk 

Samengevat gaat het bij ziekenzalving om drie dingen:  

 er wordt gebeden om de Geest - gesproken woord, 

 de handen worden opgelegd: teken van verbondenheid en bemoediging - gebaar, 

 er wordt gezalfd met olie - symbool van de aanwezigheid van de Geest. 

 

Binnen onze wijkgemeente wordt aan zieke gemeenteleden de gelegenheid geboden om gebruik te 

maken van ziekenzalving. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten.  

 De ziekenzalving wordt in principe toegepast door de predikant of een ouderling met een 

diaken. Zij vertegenwoordigen als ambtsdragers de gehele gemeente waarvan ook de zieke 

deel uitmaakt. Ambtsdragers die geen vrijmoedigheid ervaren om ziekenzalving toe te passen 

zullen op geen enkele wijze worden gedwongen daaraan mee te werken. Pastorale 

medewerkers kunnen nauw betrokken worden bij het proces, indien de zieke dit wenst.  

 De ziekenzalving vindt plaats bij de zieke thuis of in het ziekenhuis of in de kerk na de 

eredienst. De gemeente wordt voorafgaande aan de ziekenzalving hiervan op de hoogte gesteld 

en gevraagd om de zieke in het bijzonder met gebed te omringen. De zieke kan een kleine kring 

van naaste verwanten uitnodigen om bij de ziekenzalving aanwezig te zijn. 

 De ziekenzalving wordt door de ambtsdrager en de zieke voorbereid. Daarbij wordt rekening  

gehouden met wat de zieke lichamelijk en/of geestelijk aankan.  

 De liturgie voor de ziekenzalving wordt samengesteld in overleg tussen de ambtsdrager en de 

zieke. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruikgemaakt worden van het hoofdstuk ‘Zegening en zalving 

van zieken’ uit het Dienstboek PKN. In dit hoofdstuk staan suggesties voor de opbouw van de 

liturgie, te lezen Bijbelgedeelten en te zingen psalmen en liederen. Elementen die in ieder geval 

een plaats dienen te krijgen zijn: schriftlezing, gebed om de werking van de Heilige Geest, 

belijdenis van zonden en aanzeggen van vergeving en de zalving met olie. Voor een verdere 

invulling verwijzen we naar de separaat opgestelde Praktische Handreiking.  



 Beleidsplan 2019 - 2023  

82 
 

23 Palliatieve zorg of euthanasie - pastorale lijn 

23.1 Inleiding 

Bij ouderdom, ernstige ziekte en zware verwondingen ten gevolge van een ongeval wordt een mens 

geconfronteerd met de mogelijkheid van een naderend levenseinde. Dat brengt emotie en vaak ook 

zorg met zich mee. In deze fase spelen medische beslissingen doorgaans een gro te rol. Maar ook 

morele en levensbeschouwelijke aspecten zijn dan vaak van groot belang. In dergelijke situaties wil 

de kerk graag de pastorale zorg en begeleiding bieden die wenselijk is. Dat betekent het volgende.  

 De kerk heeft de roeping om present te zijn met het Woord van God, juist op de kruispunten van 

het leven. 

 Predikant en kerkenraad willen graag, als betrokkenen hierom vragen, adviserend aanwezig zijn 

bij het nemen van soms moeilijke medische beslissingen. 

 Predikant en kerkenraad willen in de terminale fase geestelijke ondersteuning geven in de 

ongelijke strijd die hoe dan ook eindigt met een afscheid, en graag mede invulling geven aan 

een afscheidsdienst en waar mogelijk de verdere uitvaart (zie paragraaf 24.1). 

 

Een naderend levenseinde gaat bij een mens soms ook gepaard met ondraaglijk lijden. Als er dan 

een verregaande pijnbestrijding wenselijk geacht wordt, kan deze doorgaans goed geboden worden 

door zogenoemde palliatieve zorg. Desondanks kan er echter ook een stervenswens ontstaan en 

daarmee de gedachte aan euthanasie, dit is levensbeëindiging op verzoek.  

In de Nederlandse samenleving wordt euthanasie steeds meer geaccepteerd. In dit hoofdstuk is 

uitgewerkt hoe pijnbestrijding en levensbeëindigend handelen in Bijbels licht kunnen worden bezi en 

en in hoeverre wij vanuit de christelijke gemeente hierbij betrokken kunnen zijn.  

23.2 Begripsbepaling; historisch perspectief 

Met de vooruitgang van de geneeskunde zijn de problemen rond het sterven zeker niet minder 

geworden. Nieuwe technieken maken ingrijpende behandelingen mogelijk en de keuzemomenten 

nemen in aantal en diversiteit toe. In dit hoofdstuk beperken we ons tot enkele situaties die het 

meest voorkomen en om een Bijbels verantwoorde reactie vragen. We onderscheiden er drie:  

 wel of niet behandelen: wel of niet op levensverlenging gericht handelen, 

 palliatieve zorg: actieve, integrale zorg, wanneer curatieve behandeling geen zin meer heeft, 

bestaande uit pijnbestrijding en aandacht voor zingevingsaspecten, 

 euthanasie: actieve levensbeëindiging, op verzoek, bij ondraaglijk lijden. 

 

In het algemeen zijn behandelbeslissingen gericht op genezing, in overeenstemming met een 

fundamenteel moreel uitgangspunt dat we het menselijk leven willen behouden. Maar in een 

terminaal stadium ligt dat anders en kan men een behandeling staken of niet eens beginnen, 

bijvoorbeeld wanneer deze op voorhand kansloos lijkt of wanneer het van de betreffende persoon 

‘niet meer hoeft’ (abstinerend beleid).  

Palliatieve zorg stuit in het algemeen op weinig ethische problemen. Soms echter moet palliatieve 

medicatie, zoals morfine, in toenemende dosering worden gegeven en komt men in een 

grensgebied met actieve levensbeëindiging. Dit is ook het geval bij palliatieve sedatie, waarbij men 

in de laatste levensfase een slaapmiddel (dormicum) toedient. 
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Bij euthanasie is er sprake van opzettelijk levensbeëindigend handelen, waarbij doorgaans, op 

verzoek van de betrokkene en in aanwezigheid van de familie, een arts een dodelijk middel inspuit. 

Wanneer de betrokkene het (door een arts geleverd) dodelijke middel zelf inneemt, spreken we wel 

van zelf-euthanasie. Dit is een geval van zelfdoding waarbij sprake is van een geregisseerd 

levenseinde, vaak in aanwezigheid van familie - dit in tegenstelling tot een andere vorm van 

zelfdoding: zelfmoord of suïcide (zie ook beleidsvoornemen 23.6.1). In Nederland zijn euthanasie en 

hulp bij zelfdoding strafbaar. Artsen worden echter van strafvervolging uitgesloten wanneer zij zich 

houden aan wettelijk vastgelegde voorwaarden; zo moet er sprake zijn van wi lsbekwaamheid en 

ondraaglijk lijden van de betrokkene. 

 

In Nederland werd euthanasie in 2002 voor het eerst geregeld in de wet ‘Toetsing 

levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’. Maar al sinds 1973 ijvert de Nederlandse 

Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde voor maatschappelijke aanvaarding van euthanasie. Op 

dit moment is circa driekwart van de Nederlanders voorstander van euthanasie. De rest van de 

bevolking twijfelt, weet het niet of verzet zich tegen een euthanasieregeling in Nederland.  Een deel 

van deze groep ziet de euthanasiepraktijk als een immorele daad, waarbij de mens zichzelf van het 

leven berooft of laat beroven. 

23.3 Bijbels perspectief 

Omdat in de Bijbel niet of nauwelijks iets te vinden is over pijnbestrijding of opzettelijke 

levensbeëindiging, anders dan suïcide, proberen we een algemene Bijbelse lijn te ontdekken.  

We geloven dat het leven een gave van God is, waarvan de waarde niet afhangt van ons steeds 

wisselende oordeel ervan en waarover we niet vrijelijk kunnen beschikken: we  ontvangen het als 

het ware ‘in bruikleen’. Het leven is echter niet alleen een gave, maar ook een opgave. In onze 

gebroken wereld is het vaak moeilijk, vooral in situaties rond het levenseinde, te handelen naar de 

centrale Bijbelse liefdesethiek: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Bij het zichtbaar 

en praktisch maken hiervan spelen drie principes een rol:  

 respect voor de autonomie van een mens, niet in absolute zin maar in de beperkte zin van 

verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. 

 zorg voor het welzijn van een mens, door bewogenheid en barmhartigheid , 

 respect voor het leven van een mens, in de zin van beschermwaardigheid van het leven én 

erkenning van de eindigheid ervan. 

Een mens mag in zijn sterfelijkheid rekenen op de belofte van Gods nabijheid over de grenzen van 

de dood heen. In de bovengenoemde Bijbelse liefdesethiek spelen de bekende ‘tien woorden’ een 

centrale en samenvattende rol. Met het oog op een beoordeling van euthanasie lichten we het 

zesde eruit: ‘U zult niet doden’. Het gaat hier om een verbod op elke handeling die met opzet of 

door onachtzaamheid het leven van iemand neemt, en heeft geen betrekking op het voltrekken van 

de doodstraf of het doden in een oorlogssituatie. Maar voor een (verdere) beperking tot het doden 

van iemand tegen zijn wil, zoals voorstanders van euthanasie nog wel eens voorstellen, is geen 

enkele goede reden aan te dragen. 

23.4 Visie 

We laten het Bijbels gefundeerde licht van paragraaf 23.3 schijnen op de drie in paragraaf 23.2 

genoemde situaties. Zo komen we, in deze paragraaf, tot een paar voor de hand liggende 

conclusies en daarmee, in de volgende paragraaf, tot enkele lijnen voor de pastorale praktijk.  
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Moet er bij een naderend levenseinde behandeld worden of niet? Natuurlijk speelt het te 

verwachten effect hierbij een rol en de autonomie van een mens, zoals hiervoor omschreven. Aan 

de ene kant is een almaar doorbehandelen niet goed; een mens moet de realiteit van de 

aanstaande dood onder ogen durven zien en moet de kans krijgen om zich voor te bereiden op  het 

sterven. Aan de andere kant moet men de beschermwaardigheid van het leven serieus nemen en 

een levensbedreigende situatie niet aangrijpen om te kunnen sterven, ook niet als men verlangt 

naar ‘het leven na dit leven’. Ten slotte speelt de wilsbekwaamhe id van de betrokkene hierbij 

natuurlijk ook een rol. In dit verband is het goed om tijdig een levenswensverklaring op te stellen.  

 

Is eenmaal besloten om niet verder te behandelen, dan zal de prioriteit meer dan voorheen liggen 

bij de palliatieve zorg. Zoals gezegd, stuit deze zorg in het algemeen op weinig ethische problemen. 

Maar ook vanuit de Bijbelse principes ‘bewogenheid’ en ‘barmhartigheid’ is het onze opdracht de 

symptomen van pijn, benauwdheid, onrust en dergelijke zoveel mogelijk te bestrijden. Me t 

bijvoorbeeld palliatieve sedatie lijken we echter in het grensgebied van actieve levens -beëindiging 

te komen. Hoe dan te handelen komt aan het eind van deze paragraaf aan de orde. 

 

Het lijden bij een naderend levenseinde kan, menselijk gesproken, ondraag lijk zijn. Wanneer de 

geboden palliatieve zorg als niet voldoende wordt ervaren, kan een mens, mits wilsbekwaam, een 

verzoek doen om in aanmerking te komen voor euthanasie. Op grond van de besproken Bijbelse 

overwegingen is het echter zeer moeilijk voor christenen een dergelijk eigenmachtig ingrijpen in het 

eigen leven of dat van een ander te verdedigen. De autonomie van een mens mag niet worden 

opgerekt tot een onvoorwaardelijk zelfbeschikkingsrecht; het leven van een mens, hoewel gegeven 

door God, blijft eigendom van God. En als God je nog het leven laat, mag je ervoor bidden dat Hij je 

er ook de kracht voor geeft dat vol te houden. Speelt barmhartigheid hier dan geen rol? Natuurlijk 

wel, maar anders dan veelal gedacht: echte barmhartigheid is de ander helpen zich te realiseren dat 

zijn waardigheid als mens een onvervreemdbaar fundament is onder zijn bestaan; het kan zelfs als 

wreed gezien worden om de beoordeling van de waardigheid over te laten aan een mens in nood. 

Overigens kan barmhartigheid ook een grond zijn om aan andersdenkenden ruimte van handelen te 

geven, zonder dit handelen goed te keuren. 

 

Hoe zit het nu met palliatieve sedatie? Maakt het uit of we pijnstillende slaapmiddelen gebruiken, of 

de euthanasiespuit? Weliswaar leiden beide handelingen tot de dood, al komt deze in het eerste 

geval wat later dan in het tweede geval, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet uitmaakt; het gaat 

om de intentie waarmee een mens handelt. Daarmee is palliatieve sedatie, hoewel een laatste 

middel, in Bijbels licht zeker verdedigbaar. 

23.5 Beleid 

Met betrekking tot de pastorale verantwoordelijkheid rest er nu nog maar één belangrijke vraag: i n 

hoeverre kan de kerkenraad nog een rol spelen rond het levenseinde van een gemeentelid dat kiest 

voor euthanasie? Duidelijk is dat je om pastorale redenen soms over de grenzen van je eigen 

principes heen moet gaan; ‘nee’ zeggen tegen euthanasie betekent nog niet dat je ook ‘nee’ zegt 

tegen de mens die hiervoor kiest, en tegen de nabestaanden. Meer specifiek komen we tot de 

volgende lijnen voor de praktijk. 

 De kerkenraad wil het betrokken gemeentelid zo lang mogelijk pastoraal begeleiden, maar 

maakt zijn standpunt ten aanzien van euthanasie tijdig kenbaar. Beide ‘partijen’ moeten dan nog 

wel voldoende mogelijkheden zien voor een zinvol pastoraal contact. 
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 Predikant of ouderling is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van de euthanasie, 

ook niet wanneer de betrokkene dat zeer op prijs stelt.  

 Bij een afscheidsdienst gaat het niet alleen om afscheid van de overledene, maar ook om 

woorden van troost voor de nabestaanden. Toch stelt de kerkenraad zich ten aanzien van 

betrokkenheid bij zo’n dienst, indien daarom wordt verzocht, terughoudend op. Beoordeling zal 

van geval tot geval geschieden en is zeer afhankelijk van de omstandigheden en van de 

opstelling van de familie. Alleen wanneer predikant en familie beiden voldoende mogelijkheden 

zien om een afscheidsdienst in samenwerking te houden, zal een actieve rol worden vervuld in 

deze dienst van Woord en gebed. Het is in ieder geval belangrijk dat de predikant zich in zijn 

eigen geweten vrij voelt om al dan niet deze afscheidsdienst te leiden.  

 In de communicatie naar de gemeente wordt duidelijk gemaakt dat betrokkenheid bij een 

afscheidsdienst geen ‘achteraf goedkeuren’ van de euthanasie impliceert, zie beleidsvoornemen 

23.6.2. 

 

Ten slotte wijzen we erop dat mensen met een euthanasie-intentie door een goede pastorale 

begeleiding vaak op andere gedachten gebracht kunnen worden. Daarbij is het zaak oog te krijgen 

voor de nood die achter een stervenswens schuil kan gaan: gevoel van overbodigheid,  

eenzaamheid, overlast, enzovoort. Het spreekt vanzelf dat de gemeenschap waar de betrokkene 

deel van uitmaakt, hier ook een grote verantwoordelijkheid heeft. Omgekeerd is er ook altijd sprake 

van beschadiging van deze gemeenschap wanneer er euthanasie plaatsvindt bij iemand uit haar 

midden. Bij een waardig sterven, in vreedzame relatie met God en omgeving, is voor euthanasie 

geen plaats. 

23.6 Beleidsvoornemens 

23.6.1 Beleidsvoornemen – pastoraat rondom zelfmoord 

Omdat met betrekking tot pastoraat rondom zelfmoord of suïcide nog geen beleid is opgesteld, 

verdient het aanbeveling om aan deze situaties, die in verschillende vormen kunnen voorkomen, 

nader inhoud te geven, evenals aan het pastoraat en het al dan niet betrokken zijn bij een 

afscheidsdienst. 

23.6.2 Beleidsvoornemen – communicatie over betrokkenheid 

Er zal nader worden uitgewerkt op welke wijze in de communicatie naar de gemeente duidelijk 

wordt gemaakt dat een incidentele betrokkenheid bij een afscheidsdiens t niet het ‘achteraf 

goedkeuren’ van de euthanasie impliceert.  
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24 Begraven of cremeren – pastorale lijn 

24.1 Inleiding 

Een overlijden brengt altijd verdriet en emotie, en vaak ook zorg met zich mee. Op dergelijke 

momenten wil wijkgemeente Centrum graag de pastorale zorg en begeleiding bieden die wenselijk 

is. Dat houdt in: te allen tijde, juist op de kruispunten van het leven, getuigen wij graag van onze 

hoop in Christus. Dit is ook vaak de overweging om bijvoorbeeld positief in te gaan op een verzoek 

vanuit een niet-meelevende familie bij een uitvaart. De kerkenraad geeft graag mede invulling aan 

een afscheidsdienst (ook wel: rouw- of dankdienst) en waar mogelijk aan de verdere uitvaart (zie 

ook beleidsvoornemen 24.5.1). Dit vanuit een pastorale verantwoordelijkheid voor hen die 

achterblijven.        

 

Wanneer iemand is overleden, of een baby dood is geboren, krijgen we te maken met de wet op de 

lijkbezorging. Het doel van de wet is om te regelen wat er in deze situaties met een menselijk 

lichaam moet gebeuren. In Nederland zijn normaliter de begrafenis en de crematie de twee 

toegestane manieren. Overigens is er ook de mogelijkheid om je lichaam ter beschikking te stellen 

van de wetenschap. Omdat dit slechts in 0,3% van de gevallen plaatsvindt, wordt dit hier niet verder 

uitgewerkt. In principe is het de keuze van de overledene wat er met zijn/haar lichaam gebeurt, na 

diens overlijden. Indien dit echter niet kenbaar is gemaakt (in testament of codicil), zullen de 

nabestaanden dit invullen. Het is dan ook belangrijk om hier zelf tijdig een beslissing in te nemen en 

deze vast te leggen. Zie beleidsvoornemen 24.5.2. 

 

Hoewel (binnen de kerk) begraven eeuwenlang te doen gebruikelijk was, zien we dat cremeren 

inmiddels evenzo is geaccepteerd in de Nederlandse maatschappij. In dit hoofdstuk is uitgewerkt 

hoe begraven en cremeren in Bijbels licht kunnen worden bezien en hoe wij als gemeente onze 

betrokkenheid bij een uitvaart inhoud kunnen geven. 

24.2 Historisch perspectief 

In West-Europa kwam tot in de Middeleeuwen crematie voor. Door de opkomst van het christendom 

raakte het cremeren echter in onbruik en werd het begraven de gebruikelijke manier van 

lijkbezorging. Karel de Grote verbood zelfs crematie in Europa (785). In de tweede helft van de 19e 

eeuw klonk echter de roep tot het invoeren van crematie, naast het begraven, steeds luider. Dr. 

Vaillant was, als groot voorstander van crematie – vanwege de hygiëne en vooral vanwege het 

vrijheidsbeginsel –in 1874 een van de oprichters van de ‘Vereeniging voor Lijkverbranding’, een  

vereniging die zich inzette om crematie in Nederland mogelijk te maken. In 1913 werd het eerste 

crematorium geopend in Velsen. In 1955 werd crematie wettelijk toegestaan. In 1968 werd de 

volledige gelijkstelling van cremeren met begraven bij wet geregeld.      

 

Inmiddels wordt ruim 60% van de overledenen gecremeerd. Mensen die voor begraven kiezen doen 

dat veelal uit religieuze overtuiging of omdat ze het op prijs stellen dat er een graf is waar 

nabestaanden naartoe kunnen gaan. De kerk heeft zich in de regel uitgesproken tegen verbranding. 

We realiseren ons overigens dat in bijzondere situaties, zoals ten tijde van epidemieën of onder 

oorlogsomstandigheden, noodgedwongen naar het middel van crematie kan worden gegrepen. De 

kerk heeft zoiets nooit ontoelaatbaar geacht. 
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24.3 Bijbels perspectief 

In de Bijbel zien we dat begraven de manier van lijkbezorging is. Enkele voorbeelden:  

 de eerste begrafenis die als zodanig wordt vermeld in het Oude Testament is d ie van Sara, de 

vrouw van Abraham. Zij werd in de grot van Machpela begraven (Genesis 23). In dezelfde grot 

zijn later ook Abraham, Izak, Rebekka, Jakob en Lea begraven (Genesis 49:29-33), 

 van Mozes wordt vermeld dat hij door God zelf (!) is begraven (Deuteronomium 34:5 -6), 

 van de koningen wordt vaak vermeld dat zij werden begraven, 

 ook in het Nieuwe Testament is begraven van overledenen de reguliere lijn. Te denken valt aan 

de begrafenis van Johannes de Doper (Mattheüs 14:12), van Lazarus (Johannes 11:17, 38 -44) 

en van Jezus zelf (Mattheüs 27:57-60; Johannes 19:38-42).   

 

Voorbeelden van lijkverbranding zijn in de Bijbel bijna niet te vinden. We vinden alleen de 

verbranding van de lichamen van Saul en zijn zonen (1 Samuel 31:12), waarna overigens de botten 

werden begraven. Dit alles om te voorkomen dat hun vijanden ergere dingen met de lijken zouden 

doen. Wel komen we in de Bijbel voorbeelden tegen van levende verbranding als (dood)straf of als 

menselijk offer bij andere godsdiensten. Verbranding beoogt dan de totale vernietiging van het 

lichaam en de totale verwijdering uit het volk. Een aantal voorbeelden: 

 Genesis 38:24. Juda’s schoondochter Tamar wordt van overspel beschuldigd. De reactie van 

Juda is dan dat Tamar verbrand moet worden (dit gebeurde uiteindelijk niet),  

 Jozua 7:15-25: de steniging en verbranding van Achan en zijn directe familie, 

 2 Koningen 23:15-18: verbranding van beenderen uit graven bij de offerhoogte in Bethel.  

                                                       

In het Nieuwe Testament wordt het sterven vergeleken met het verteren van zaad in de aarde (1 

Korinthe 15). Paulus gebruikt het beeld van de graankorrel vooral om te wijzen op de opstanding. 

Zoals de graankorrel eerst moet sterven om vervolgens een nieuwe korenhalm te doen voortkomen, 

zo moet de mens eerst sterven om vervolgens een verheerlijkt opstandingslichaam te mogen 

ontvangen. En hoewel verbranding de opstanding niet in de weg staat, heeft de kerk het beeld van 

de graankorrel in de aarde (het zaaien van een aards lichaam) altijd verbonden met het begraven 

van het lichaam. Daarom wordt een begraafplaats ook wel een ‘dodenakker’ genoemd. Begraven 

spreekt ten diepste over de hoop van de opstanding. Begraven is dan niet de laatste handeling in 

verbinding met het aardse leven, maar de eerste handeling in verbinding met de toekomst.  Zoals 

Jezus is gestorven en is opgestaan uit de dood, zo zullen ook de gestorven gelovigen eens 

verrijzen uit de dood (1 Korinthe 15:20-22; 1 Thessalonicenzen 4:13-18).    

 

De Bijbel komt derhalve niet tot een letterlijk gebod tot begraven, of tot een verbod op cremeren. 

Maar we mogen toch concluderen, op grond van hoe gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament 

de lichamen van de overledenen verzorgden, dat in de Bijbel overtuigend genoeg grote waarde aan 

begraven werd toegekend en verbranding alleen als straf of bij andere volken voorkwam. 

24.4 Visie en beleid 

Op grond van de Bijbelse lijnen vindt de kerkenraad dat begraven recht doet aan wat de Bijbel ons 

aanreikt. Het ontbreken van een expliciet verbod op crematie doet daar niets aan af.  

 

Crematie is echter steeds meer maatschappelijk geaccepteerd. Het komt dan ook steeds vaker voor 

dat wijkgemeente Centrum een verzoek krijgt om een crematie bij te wonen of te leiden. De 

kerkenraad ervaart hierbij nadrukkelijk een spanningsveld. Hoewel de B ijbel niet met zoveel 
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woorden crematie afkeurt of verbiedt, weegt de Bijbelse lijn voor de kerkenraad zo zwaar, dat zij bij 

een uitvaart de kerkelijke betrokkenheid graag vormgeeft zoals dit bij begraven gebeurt. Dat 

betekent dat wij niet ten volle medewerking kunnen verlenen aan een crematie. 

 

Naast de historische en Bijbelse overwegingen ten aanzien van de keuze tussen begraven en 

cremeren hebben wij echter nadrukkelijk ook de in de inleiding (paragraaf 24.1) genoemde 

pastorale verantwoordelijkheid, die ons eveneens vanuit de Bijbel wordt aangereikt. Wij komen zo 

tot de volgende lijnen voor de praktijk. 

 

De kerkenraad wil niet volledig betrokken zijn bij een crematie en maakt dit ook kenbaar. Als de 

wijkgemeente echter wordt benaderd met een verzoek om betrokken te zijn bij een crematie, is de 

kerkenraad, uit pastorale overwegingen, bereid om stappen te zetten. De kerkenraad wenst graag 

maximaal pastoraal aanwezig te zijn bij rouw, dus ook ingeval van een crematie. Vanuit dit oogpunt 

is de kerkenraad bereid een actieve rol te vervullen in Woord en gebed tijdens een afscheidsdienst, 

bij sterke voorkeur in de kerk, voorafgaand aan de crematie. Van situatie tot situatie zal worden 

afgewogen of en op welke wijze de kerkenraad betrokken kan zijn bij een afscheidsdienst in een 

aula. Eventueel kan de afscheidsdienst qua vorm worden aangepast.  

Predikanten die tijdens vakantie of afwezigheid de wijkpredikant vervangen, hebben vrije keuze om 

een dergelijke afscheidsdienst te leiden. 

De kerkenraad (waaronder de predikant) kan of wil geen rol vervullen bij een feitelijke crematie en 

derhalve ook geen liturgische woorden uitspreken, of een liturgische handeling verrichten.  

Wanneer nabestaanden zich in deze lijn niet kunnen vinden, is de kerkenraad, met pijn in het hart, 

genoodzaakt hen door te verwijzen naar een andere kerkelijke gemeente. De kerkenraad zal zich er 

echter voor inzetten om zowel voor de uitvaart als daarna zoveel als mogelijk is pastorale zorg aan 

de nabestaanden te bieden.  

24.5 Beleidsvoornemens 

24.5.1 Beleidsvoornemen – afscheidsdienst en pastoraat 

Enkele aspecten van de afscheidsdienst en van het pastoraat bij een overlijden (los van het feit of 

er een begrafenis of een crematie is) zullen worden besproken en nader worden afgestemd. Deze 

kunnen in een consistorievergadering worden besproken. Hierbij kunnen punten aan de orde komen 

als: 

 al dan niet ambtelijke dienst, 

 rol van predikant respectievelijk ouderling, bijv. na afloop van een condoleance, na de 

begrafenis, in het pastoraat e.d. 

24.5.2 Beleidsvoornemen – vastlegging persoonlijke wensen 

We zullen zowel in pastoraat, met name onder senioren, als in prediking aandacht besteden aan het 

belang van de vooraf te nemen beslissingen en de vast te leggen persoonlijke wensen met 

betrekking tot het al dan niet begraven of gecremeerd willen worden. 
 


