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1.

INLEIDING

Dit document is opgesteld voor de Hersteld Hervormde Gemeente van AchterbergRhenen. Verschillende facetten komen uit een vroeger opgesteld beleidsplan.
Het is opgesteld in het diepe besef dat we in alle arbeid in de christelijke gemeente
geheel afhankelijk zijn van de Drie-enige God. Hij leidt ten diepste alle wegen. Hij
bepaalt of er al of niet resultaat en vrucht zal zijn. Immers, zo de HEERE het huis niet
bouwt tevergeefs arbeiden dan de bouwlieden.
Dit gegeven ontslaat ons echter niet van onze verantwoordelijkheid. Ook in de
christelijke gemeente zal men met beleid en overleg te werk dienen te gaan.
Voortdurende bezinning daarop - in biddende afhankelijkheid - behoeft Gods zegen
niet in de weg te staan, maar geeft juist reden om met verwachting op te zien naar
Hem om die zegen.

2.
2.1.

DE GEMEENTE

Bezien vanuit de Schrift

Wezenlijk voor de gemeente van het Nieuwe Testament is haar relatie tot Christus. Zij
is Zijn lichaam en Christus is haar Hoofd. (Efeze 1 en 4)
Hij bouwt Zijn gemeente op het fundament van apostelen en profeten. (Mattheüs 16,
Efeze 2) Het ontstaan, het voortbestaan en de voltooiing is het werk van Hem, Die
hiermee de opdracht van de Vader uitvoert.
Fundamenteel daarbij is, dat Hij dit verbondsgewijs doet. (2 Korinthe 6, Hebreeën 8)
De gemeente immers, die vanuit zichzelf uit gevallen zondaren bestaat, is
verbondsgemeente. De Drie-enige God heeft Zich aan haar en al haar leden
afzonderlijk verbonden met Zijn beloften en bedreigingen. Zij wordt daarom wel “het erf
van het genadeverbond” genoemd en is als zodanig ook verantwoordelijk t.a.v. de
oproep tot bekering en het geloof in Jezus Christus. (Mattheüs 4 :17)
Echter een “levende” verbondenheid bij de ware gelovigen is er ook weer alleen door
de Heilige Geest.( Efeze 2 : 8) Christus werkt immers niet buiten de Heilige Geest om,
maar Hij bedient Zich juist van de Geest en het Woord. (Johannes 14 : 26; 15 : 26; 16
: 14,15)
Bovendien is het werk van de Geest van Christus ook bepalend voor het welzijn en de
ontwikkeling van de gemeente. (Handelingen 2 : 42) Bepalend t.a.v. de groei of
achteruitgang, zowel kwantitatief als kwalitatief. Bepalend t.a.v. de twee-eenheid in leer
en leven, belijden en beleven. Bepalend ook of de vele leden met hun verscheidene
gaven samen toch een organische eenheid vormen door de liefde als vrucht van die
Geest.(1 Korinthe 12, Efeze 2 : 10, Galaten 5 : 22)
Zonder iets van onze verantwoordelijkheid en roeping af te doen, belijden wij voluit
deze algehele afhankelijkheid van de Drie-enige God. (Hosea 14 : 9; Johannes 15 : 5)
2.2.

Haar roeping

Veel van wat werk en gave is van Christus door de Heilige Geest, vormt tevens ook
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opgave en roeping van de gemeente en van haar leden. Dit geldt o.a. van de vier
karakteristieke trekken waarmee in Handelingen 2 : 42 het leven van de eerste
Nieuwtestamentische gemeente in Jeruzalem getekend wordt: “Zij waren volhardende
in de leer der apostelen, en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de
gebeden.”
Deze vier elementen behoren ook tot de kenmerkende gaven, die de Geest vandaag
aan de gemeente schenkt en die tevens door haar behoren te worden onderhouden.
Ze zijn onmisbaar voor haar voortbestaan en ontwikkeling. Zo zal zij in staat zijn,
hoewel met veel gebrek, zowel in verticale als in horizontale zin te leven naar de Wet
des Heeren. Vertikaal: gericht en betrokken op God. Het grote gebod luidt: God
liefhebben boven alles met hart en ziel en verstand. Hem dienen en verheerlijken in
woord en wandel is haar eerste en hoogste roeping. Horizontaal: naar het tweede
gebod: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Onderling dienstbetoon in liefde aan de
naaste in de gemeente en in de wereld. Diaconaat en apostolaat. Dit behoort de
onlosmakelijke vrucht te zijn van de liefdesverhouding tot God. (Mattheüs 22 : 37- 40)

3.
3.1

DE CONCRETE GEMEENTE IN DE PRAKTIJK

De plaats in de kerk

a. De gemeente maakt deel uit van de classis Midden.
De afgevaardigden uit de kerkenraad zullen de meerdere vergaderingen getrouw
bezoeken en daaraan actief deelnemen, indien zij daartoe geroepen worden.
b. De gemeente heeft vanaf 1909 haar samenkomsten gehouden in het kerkgebouw
aan de Achterbergsestraatweg 197. Eind 2004 is haar dit kerkgebouw ontnomen. De
gehele kerkenraad en kerkvoogdij kon 1 mei 2004 niet toetreden tot de nieuwe kerk, de
Protestantse Kerk in Nederland. Op 12 december 2003 hadden de synoden van de
Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de
Evangelische Lutherse Kerk tot vereniging besloten.
De kerkenraad heeft tijdens het proces van “Samen op weg” haar principieel geluid op
veel plaatsen in de kerk laten horen. De gemeente is vanaf 1997 tot juni 2004 in 45
afleveringen geïnformeerd over het standpunt van de kerkenraad. De voltallige
kerkenraad kon in geweten niet mee naar deze nieuwe kerk en bleef achter op de oude
fundamenten van de Nederlandse Hervormde Kerk. Een zeer groot deel van de
trouwe, meelevende kerkgangers volgde de kerkenraad in deze gang.
De gemeente heeft zich met haar kerkenraad en voorganger niet afgescheiden, maar
de nieuwe PKN-kerk betekent een afscheiding van Gods Woord en van de klassiek
gereformeerde belijdenissen. Daarom zien we de PKN niet “als de rechtmatige
voortzetting van onze vaderlandse kerk.”
Omdat na 1 mei 2004 enkele gemeenteleden - buiten de kerkenraad om – de CBZ
inschakelden, werd de gemeente gedwongen om de goederen en kerkgebouw af te
staan aan de PKN.
Al is het dan niet in juridische zin, weten we toch in geestelijke zin de voortzetting te
zijn van de Hervormde Gemeente van Achterberg. Vanaf 1 juli 2005 is ons het gebruik
van het kerkgebouw aan de Achterbergsestraatweg definitief ontzegd.
In het voorjaar van 2005 ontving de diaconie – volgens een besluit van de CBZ – een
bedrag van € 15.000 van de PKN-gemeente t.b.v. diaconaal werk
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3.2.

De opbouw van de gemeente

a. Grootte
* Per 1 oktober 2020 telt de gemeente 505 leden, doopleden en geboorteleden.
Er zijn 248 belijdende leden.
b. Geestelijk.
* Door het onder 2.1 beschreven vrijmachtige werk van Christus door de Geest, maken
we ook in onze gemeente onderscheid tussen “levende” en “dode” leden. (Johannes
15)
Er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. Dit onderscheid is ten diepste alleen aan de
Heere als de Kenner der harten bekend. Toch vrezen wij dat het aantal “levende” leden
slechts gering is in vergelijking met het totaal. Het aantal Avondmaalgangers ligt rond
de 30.
* Met dankbaarheid constateren we dat een behoorlijke groep redelijk tot goed
gemotiveerd meeleeft met de gemeente.
Er zijn er echter velen, zowel ouderen als jongeren, die slechts geringe interesse
tonen.
* De verstandelijke kennis van Schrift en Belijdenis is bij een kleiner deel redelijk tot
goed te noemen, maar bij velen erg gering.
* Wat de levensstijl betreft, mogen we ons nog verheugen in het onderhouden van
diverse bijbelse normen en vormen. Echter weelde en welvaart gaan steeds meer hun
tol eisen in een toenemend materialisme en wereldgelijkvormigheid. Dit heeft tot gevolg
een verminderde betrokkenheid op de dingen van Gods Koninkrijk en de Kerk.
3.3 De arbeid in de gemeente
a. Doelstelling van de arbeid
Gelet op wat hierboven aan principia en algemene inventarisatie is weergegeven, zal
alle arbeid in de gemeente primair een geestelijk spits moeten hebben.
Het hoogste doel dient niet slechts te liggen in het uiterlijk in stand houden van het
leven van de gemeente, maar in de verwezenlijking van haar hoge geestelijke roeping
zoals boven omschreven. Dit zal er alleen komen wanneer wedergeboorte, bekering
en waar geloof werkelijkheid mogen worden in het leven van velen.
We weten echter dat God gebruik maakt van middelen. Deze middelen hebben in onze
gemeente gestalte gekregen in de diverse activiteiten, zoals die hieronder nader
beschreven zijn.
b. Geestelijk klimaat van de arbeid
* Gebed
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Alle gebruik van de middelen dient ondersteund en omgeven te zijn met het gebed.
Reeds in de inleiding is er op gewezen dat we in alle arbeid geheel afhankelijk zijn van
de Drie-enige God.
Op vele plaatsen in de Schrift blijkt dat God grote dingen wil doen in het midden van
Zijn volk, Zijn gemeente en in de wereld. Maar in de meeste gevallen gebeurde dat op
het aanhoudend gebed van enkelingen of meerderen. Op de geloofsworsteling met
God, pleitend op Zijn beloften gaf de Heere uitkomst zelfs in de meest uitzichtloze
situaties. (vgl. bijv. het boek Handelingen.)
Dat geeft ons reden om ook vandaag nog grote dingen te verwachten. Hij is nog altijd
Dezelfde! Maar daar zal om gebeden moeten worden. Gebeden in geloof, pleitend op
Zijn beloften. In het besef van onwaardigheid en rechteloosheid van onze kant. Onze
zonden belijdend in vele opzichten en tevens Hem prijzend om al de zegen die Hij tot
hiertoe schonk. Daarom is een voortdurend elkaar aansporen tot het gebed om deze
zegeningen nodig, zowel persoonlijk als gezamenlijk.

*Levensheiliging
Behalve het ootmoedige gebed, zondebelijdend, om vergeving vragend en
dankzeggend, is ook concrete bekering in vele dingen nodig. Er bestaat in de Schrift
een direct verband tussen levensheiliging en zegen van God. (zie bijvoorbeeld Psalm
1, 24; Jesaja 55; 2 Korinthe 6) Ook en vooral in het leven van ambtsdragers en
leidinggevenden. (zie bijvoorbeeld de pastorale brieven aan Timotheüs en Titus.)
Heiliging van het leven vanuit het geloof in Christus zal de doorwerking van Gods
genade bevorderen (Johannes 14 en 16), zowel in het leven van de leidinggevenden
als van de gemeenteleden. Daarentegen staat het volharden in allerlei zonden van
wereldgelijkvormigheid, lauwheid, onderlinge conflicten, enz. Gods zegen zeer in de
weg. (Efeze 4 : 30; 1 Thessalonicenzen 5 : 19; Johannes 4 : 13; Openbaring 2 : 4,5.)
Daarom zijn we geroepen om t.a.v. deze dingen waakzaam te zijn en daaraan te werken.
* Motivatie
Uit de Schrift blijkt dat alle arbeid in Gods Koninkrijk telkens weer in gang gezet wordt
door God Zelf. Hij roept mensen in Zijn dienst. Hij vervult hen met ontzag en liefde tot
Hem, de Heilige en Christus, en dringt hen om mensen te bewegen tot het geloof. (Zie
bijv. 2 Korinthe 4 en 5) Hij sterkt, bemoedigt en vertroost ook in deze schone, maar
moeilijke arbeid. De diepste motivatie ligt dus in de roepende God, in het behoud van
zondige mensen en in de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
Alle andere vleselijke bijbedoelingen roepen Gods ongenoegen op en moeten worden
uitgezuiverd (vgl. 1 Kronieken 21, Johannes 12 : 4; 13; 30; 2 Korinthe 12: 1-10).
Bij verschillende leidinggevenden mag geconstateerd worden, dat het bovengenoemde
in een behoorlijke mate aanwezig is. Over het algemeen gesproken zou er meer
herderlijke, priesterlijke bewogenheid dienen te komen ten opzichte van elkaar en van
hen die aan de zorg van leidinggevenden zijn toevertrouwd.
Daarom zal het beleid in dezen erop gericht moeten zijn dit meer aan te kweken. Dit
zou plaats kunnen vinden door voortdurend bezinnend en toerustend bezig te zijn op
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vergaderingen en andere bijeenkomsten. Een moeilijkheid hierbij is dat sommigen
kampen met tijdgebrek of bezinning enigszins overbodig achten.

4. ORGANISATIE EN GEZAGSSTRUCTUUR
4.1 Organisatorische verhoudingen
a.
* De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor alle arbeid in de gemeente berust bij de
kerkenraad. Deze geeft direct of indirect leiding aan deze arbeid en dit gebeurt - waar
mogelijk - in overleg met de andere organen.
* Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad ressorteren 2 Bijbelstudiekringen, een
ouderenkring, een kring rond het Heilig Avondmaal, de zondagsschool, diverse
jeugdclubs, de zendings- en evangelisatiecommissie en een kinderoppas tijdens de
erediensten, alsmede een activiteitencommissie en een financiële commissie
* Naar de plaatselijke reformatorische school lopen lijnen voor wat betreft de
afvaardiging van bestuursleden.
* De relatie tot het college van kerkvoogden en commissie van bijstand zal onder
5.8 c worden besproken.
b.
* Deze organisatiestructuur is over het algemeen doorzichtig te noemen en meestal
formeel vastgelegd.
c.
* Ieder van de verantwoordelijke leidinggevenden dient het ene grote en centrale doel
van de gezamenlijke arbeid voor ogen te hebben. Tevens het besef dat daaraan
gewerkt dient te worden in eigen klein verband, maar ook in samenwerking met de
andere verbanden in de gemeente.

4.2 Ambt en kerkenraad
a. Ambt aller gelovigen (NGB – artikel 28)
Het is de roeping van elke christen zijn gaven te ontplooien tot eer van God, tot welzijn
van de naaste, tot opbouw van de gemeente en tot een getuigenis in de wereld.
Dat zal pas echt goed gestalte krijgen wanneer men een band van levend geloof kent
aan God en aan Christus. Anderzijds kunnen gemeenteleden, zonder nog te durven
gewagen van een persoonlijk levend geloof, zeer wel hun gaven en talenten dienstbaar
maken bij allerlei arbeid in de gemeente. De kerkenraad dient daarnaar te zoeken en
de ontwikkeling deze gaven te stimuleren en daarvan gebruik te maken.(1 Cor. 12 : 1231).
b. Oorsprong en wezen van het ambt
7

* Er zijn drie ambten, nl. de predikant, de ouderling en de diaken. Christus regeert en
leidt immers Zijn Kerk door de ambten. (Efeze 4, e.a.) Daarom behoort een
ambtsdrager in zekere mate het getuigenis in zich te hebben dat hij door Christus tot
het ambt geroepen is. Daarbij zal hij tevens door de gemeente tot een bepaalde taak in
het ambt moeten zijn gekozen.
* De ambtsdragers behoren allereerst naar Jezus Christus te horen en Hem te dienen.
Van daaruit vertegenwoordigen zij Hem in de gemeente in de zaken als de
verkondiging, het opzicht, het diaconaat, enz. In deze visie staat het ambt tegenover de
gemeente. Hoewel van gelijke beweging als ieder ander, heeft de ambtsdrager hier
een andere plaats dan het gemeentelid. Dit dient goed beseft te worden.
* Voor de taakomschrijving van de onderscheiden ambten verwijzen we naar de
Kerkorde en de daarbij behorende ordinanties.
* Op grond van de Schrift wijzen wij de vrouw in het ambt af.
Daarmee is echter niet uitgesproken dat aan de vrouw niet een waardevolle plaats en
betekenis in de gemeente is toebedeeld. Integendeel.
c. De kerkenraad
* De kerkenraad bestaat uit 9 leden, inclusief de predikant. (5 ouderlingen, waarvan 2
zich bezighouden met de kerkvoogdij en 3 diakenen) De ambtsdragers worden
gekozen en treden af naar de bepalingen van de kerkorde. De wijze van verkiezen
wordt op de zogenaamde zesjaarlijkse stemming vastgesteld.
* Alle ambten gelijk
De leiding van en de verantwoordelijkheid voor alle arbeid berust bij de kerkenraad.
(zie 4.1.a.) Hier zijn de drie ambten bij elkaar als college en wordt gezamenlijk een
beleid uitgestippeld, waar nodig en mogelijk in overleg met andere organen. Hierbij
heerst geen ambt over het andere ambt en geen ambtsdrager over de andere
ambtsdrager. Er dient een sfeer van openheid en vertrouwen, van liefde en vrede te
heersen, met elkander buigend onder het Woord van Christus en ons verantwoordelijk
wetend voor de zaak en de naam van Hem. (Efeze 4)
* Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid die de kerkenraad draagt is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Besluiten worden gezamenlijk genomen, zonodig door stemming.
Van daaruit draagt ieder ook persoonlijk verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
genomen besluiten, tenzij deze besluiten tegen duidelijke uitspraken van de Schrift
ingaan. In overeenstemming met de genomen besluiten verricht iedere ambtsdrager
zijn werk vanuit de kerkenraad, waarbij hij moet kunnen rekenen op de steun en het
vertrouwen van het geheel.
* Verstrengeling van belangen
Een ambtsdrager kan behalve kerkenraadslid-zijn, ook een taak of functie hebben in
een commissie, raad, vereniging, enz. Daardoor ontstaat een belangenverstrengeling
die gevaren met zich kan meebrengen. In een dergelijke situatie dient het
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ambtsdrager-zijn en het belang van het geheel van de gemeente prioriteit te hebben en
het belang van het onderdeel of functie ondergeschikt te zijn.

*Ambtsgeheim
Het ambtsgeheim is een kwetsbare aangelegenheid. Dat wat de ambtsdrager
vertrouwelijk is medegedeeld is geheim en moet dat ook blijven. Misbruik van dit
vertrouwen, om welke reden dan ook, mag niet plaatsvinden. Wanneer men niet op
geheimhouding kan rekenen, is er geen basis voor vertrouwen meer. Dit betreft niet
alleen het bezoekwerk, maar ook wat er binnen de kerkenraad wordt gezegd en
besloten. En zeker geldt dit zaken van opzicht en tucht. Nooit mag men zich als
ambtsdrager hierin laten verleiden. Het is niet minder dan schending van het ja-woord
voor Gods aangezicht bij de bevestiging tot het ambt.
*Vergaderingen
De kerkenraad komt zo vaak bijeen als wordt nodig geacht, maar minsten eenmaal per
twee maanden.
Het college van diakenen vergadert afzonderlijk over diaconale zaken. Daarbij vindt
soms overleg plaats met de gehele kerkenraad en blijven diakenen verantwoording
schuldig aan de kerkenraad.
Als regel vergadert men aan de hand van een door het moderamen vastgestelde en
tijdig uitgereikte agenda. Van alle kerkenraadsvergaderingen worden notulen gemaakt.

5. VORMEN VAN ARBEID
5.1 Eredienst
a. Omschrijving
Het hart van de gemeente klopt in de openbare eredienst. Daar vindt met name de
ontmoeting plaats tussen de roepende God en de gemeente die naar Zijn Naam
genoemd is. De eredienst is de werkplaats van de Heilige Geest, bijzonder door de
bediening van Woord en Sacramenten.
b. Liturgie
De Schriftlezing vindt plaats in de Statenvertaling. Er worden uitsluitend Psalmen
gezongen en de “enige gezangen” achter de Psalmen. Dit alles in de berijming van
1773.
Voor de kerkdienst wordt een schoolpsalm gezongen.
Bovendien worden bij bepaalde gelegenheden ook het “Ere zij God”, het “Wilhelmus”
en het “Lutherlied” gezongen na de zegen.
Voor de organisten is een instructie opgesteld die bij de benoeming door de
kerkvoogdij aan de organist wordt uitgereikt.
c. Prediking
1. * Het zwaartepunt in de eredienst ligt bij de prediking. Zij is opdracht van de
opgestane Zaligmaker aan de Kerk van alle tijden en plaatsen. (Mattheüs 28 : 19 en
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Markus 16 :15)
* Deze opdracht wordt gestalte gegeven in de gewone zondagse erediensten, in de
leerdiensten en de diensten op bijzondere tijden en bij bepaalde gelegenheden.
2. * Het wezen van de prediking is bediening der verzoening (2 Korinthe 5) vanuit de
Drie-enige God. Daarom zal zij ook gericht dienen te zijn op de verkondigding van het
werk van de Drie-enige God, voor en in de mens als gevallen Adamskind. De spits
daarvan is het wekken en versterken van het geloof.
* Dit houdt in: verklaring en toepassing van het Woord Gods in Schriftuurlijkbevindelijke zin. Wezenlijke elementen van het geloofsleven als: ellende, verlossing en
dankbaarheid; geloof, hoop en liefde zullen niet mogen ontbreken. Zij dienen
verkondigd te worden als zegen en eis van het genadeverbond.
* Bovendien zal de prediking praktisch en pastoraal zijn toespitsing moeten krijgen op
de mens in zijn hedendaagse situatie. En dat in velerlei vorm: in lering en vermaning,
ontdekking en vertroosting, waarschuwing en bemoediging, versterking en verdieping.
* De prediking volgt daarin ook het kerkelijk jaar en zaken als dienstbetoon, zending
en evangelisatie, maatschappelijke betrokkenheid, enz. dienen aan de orde te komen.
3. * In de avonddiensten komen de Belijdenisgeschriften (met name de Heidelbergse
Catechismus) aan de orde in de prediking. Deze wordt naar vermogen praktisch en
pastoraal gebracht.
d. De Sacramenten
Heilige Doop
Deze wordt als regel bediend aan de kleine kinderen der gemeente. Dit op grond van
de gedachte dat de gemeente het erf van het Verbond is. Zaak is enerzijds het
Verbond en de Doop heilig te houden en anderzijds op pastorale wijze beleid te voeren
met name t.a.v. de zwak meelevenden. Voor elke doopsbediening wordt een
doopzitting gehouden en in bijzondere gevallen vooraf een bezoek aan huis gebracht.
Bij de doopbediening wordt in de prediking ingegaan op de betekenis van het Verbond
en de Heilige Doop. Dit om het inzicht in het voorrecht ervan en de roeping daaruit te
bevorderen. Ook op de doopzitting wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed.
Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt als regel viermaal per jaar gehouden. In de week van
voorbereiding wordt Censura Morum gehouden. Rondom de Avondmaalsvieringen
wordt een drietal diensten belegd: voorbereiding, bediening en dankzegging. Tijdens
de Avondmaalsdienst wordt een korte inleidende prediking gehouden voorafgaand op
de bediening van het Sacrament. De lezing van het Avondmaalformulier wordt
verdeeld over de drie diensten.
Driemaal per jaar wordt voor de gemeente rondom dit Sacrament een bezinningavond
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belegd aan de hand van bepaalde lectuur over dit onderwerp.
5.2 Pastoraat
a. Omschrijving
Pastorale zorg is herderlijke zorg voor de kudde en voor de enkeling, in navolging van
de grote Herder, Jezus Christus. (Johannes 10)
1. Algemeen
Zorgen voor elkaar is een opdracht voor de hele gemeente. Gemeenteleden hebben
een taak tegenover elkaar om te helpen en te steunen waar dat nodig en mogelijk is.
En bovendien hebben zij de roeping om op elkaar toe te zien. De ambtsdragers dienen
de roeping hiertoe in de gemeente te stimuleren.
2. Bijzonder
Het pastoraat in engere zin is een opdracht bijzonder aan de ambtsdragers. Het
huisbezoek van een ambtsdrager is ambtelijk werk. Een onderdeel van zijn bijzondere
dienst aan de Heere Jezus Christus. Hoewel even zondig en beperkt als elk
gemeentelid, bezoekt en spreekt de ambtsdrager toch namens zijn Zender. Hij put niet
uit zichzelf en is ook niet de echo van de gemeente, maar van Hem, Die spreekt en
leidt, zegent en terechtwijst door Zijn Woord. Zo kan en dient de ambtsdrager herder te
zijn van de kudde en gezinnen en enkelingen te bezoeken in allerlei situaties van het
leven.
Van belang zijn hier: trouw, eensgezindheid als ambtsbroeders en het bewaren van het
ambtsgeheim.
Bovendien vraagt het veel liefde, wijsheid en tact, omdat men van gezag – ook in de
kerk – steeds minder wil weten en individualisme en consumptiementaliteit steeds
meer het gedrag gaat bepalen.
b. Vormen
1. Algemeen
De predikant verricht pastoraat in de breedste zin van het woord. Dit varieert van
kennismakingsbezoek tot crisispastoraat en stervensbegeleiding.
2. Ouderenpastoraat
Extra aandacht in het pastoraat krijgen de ouderen. Immers, mensen, met name
geliefden, vallen weg om hen heen. Hun wereld wordt steeds kleiner, hun krachten
nemen af en de eenzaamheid wordt steeds groter. Dat maakt extra aandacht
noodzakelijk.
Vooral de predikant behartigt deze vorm van pastoraat. Het streven is dat de 70+
ouderen minimaal één keer per jaar en de 80+ ouderen minimaal twee keer per jaar
bezocht worden.
3. Gelegenheidspastoraat
Hieronder valt het bezoekwerk bij geboorte, doop, huwelijk, jubileum, e.d. Ook deze
vorm van pastoraat valt voornamelijk onder de predikant en eventueel diens
echtgenote. Bij deze gelegenheden wordt meestal een attentie/boekwerk of iets
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dergelijks overhandigd. Recepties worden
vertegenwoordiger van de kerkenraad bezocht.
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4. Crisispastoraat
Hierbij wordt gedacht aan ziekte, huwelijksproblemen en andere conflictsituaties,
werkloosheid, verslaving, psychische nood, sterven, rouw enz. De behartiging hiervan
vindt vooral door de predikant plaats. Echter ook de wijkouderling of diakenen hebben
in sommige gevallen hierin een taak. Wanneer dit het geval is, vereist het goed overleg
met elkaar. Onderkend moet ook worden wanneer pastorale hulp moet samengaan
met of overgaan in professionele hulpverlening. Zo nodig wordt verwezen naar
christelijke instellingen op dit terrein.
5. Periodiek pastoraat
De “gewone” periodieke huisbezoeken worden verricht door de gezamenlijke
ouderlingen. In bijzondere gevallen kan daarbij ook een beroep gedaan worden op de
diakenen. Deze bezoeken worden voornamelijk gebracht in de maanden oktober t/m
maart. Het streven is om alle pastorale eenheden tenminste één keer per twee jaar te
bezoeken.
De wijkouderling bezoekt zoveel mogelijk de adressen in zijn wijk. Hij maakt ook zelf de
afspraken.
c. Wijkindeling
1. De wijken
De gemeente is voor wat betreft het pastoraat ingedeeld in drie wijken. De wijken met
de wijkouderling staan vermeld in gemeentegids. Het aantal pastorale eenheden waar
huisbezoek plaatsvindt moet per wijk ongeveer gelijk zijn.
2. Wijkindeling
Elke wijk heeft een eigen wijkouderling. Deze draagt een eigen verantwoordelijkheid
voor de pastorale bearbeiding van zijn wijk. Hij beschikt over het digitale ledenbestand
van de pastorale eenheden in zijn wijk, aan de hand waarvan hij werkt en waarop hij de
bezoeken aantekent.
Als wijkouderling is hij attent op bijzondere blijde/droevige gebeurtenissen of
omstandigheden in zijn wijk. In principe is hij daarbij ook de eerst aangewezene om
aanwezig te zijn bij recepties, huwelijksbevestigingen, begrafenissen, e.d.
Het is van belang de wijze van bearbeiden van de verschillende wijken zoveel mogelijk
op elkaar af te stemmen.
5.3 Onderricht
a. Omschrijving
Hieronder valt het onderwijs van de kerk aan de jeugd. Zij krijgt vorm in het
zondagsschoolwerk (als voorbereidende catechese) en in de gewone en
belijdeniscatechisatie. Dit onderwijs ligt in het verlengde van de Heilige Doop en is
gericht op de openbare geloofsbelijdenis en de toegang tot het Heilig Avondmaal. Dit
houdt in dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de overdracht van kennis van
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Schrift en Belijdenis, maar dat ook nadruk gelegd wordt op de noodzaak van
wedergeboorte, de eis van persoonlijke bekering en geloof in Jezus Christus.
De zorg voor de catechese berust bij de kerkenraad, in het bijzonder bij het consistorie.
b. Voorbereidende catechisatie
* De voorbereidende catechisatie krijgt gestalte in het zondagsschoolwerk. Zij wordt
gegeven aan kinderen tot ongeveer 12 jaar, onderverdeeld in een aantal
leeftijdsgroepen. Hierbij worden zij in aanraking gebracht met de inhoud van de Bijbel,
met belangrijke gebeurtenissen van kerk en zending en met het christelijk lied, met
name de psalmen.
* De oorspronkelijke doelstelling van het zondagsschoolwerk (het in aanraking brengen
van onkerkelijke jongeren met het Evangelie) wordt slechts zeer ten dele bereikt. Bijna
alle kinderen die de zondagsschool bezoeken, hebben een kerkelijke achtergrond.
* De zondagsschool is (ook na 2004) aangesloten bij de Bond van Hervormde
Zondagsscholen op Ger. Grondslag te Nijkerk en vormt met andere zondagsscholen uit
de regio een streekverband, waarbinnen men elkaar periodiek ontmoet tot bezinning.
* Van tijd tot tijd worden door de leidinggevenden ook kadercursussen gevolgd. Dit
juicht de kerkenraad van harte toe.
* De benoeming van de leidinggevenden en de verdere organisatie van het
zondagsschoolwerk is vastgelegd in de Statuten van Zondagsschool Timotheüs, welke
vastgesteld zijn in de kerkenraadsvergadering van 12 mei 2006.
c. Gewone catechisatie
* De gewone catechisatie wordt gegeven aan jongeren vanaf 12 jaar en is naar leeftijd
ingedeeld in drie groepen.
* Er wordt momenteel gebruikt gemaakt van een methode,
verantwoordelijkheid van dominee N.P.J. Kleiberg is samengesteld.

die
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* Het aantal jongeren dat de catechese bezoekt is vrij redelijk te noemen. Het
merendeel komt trouw. De motivatie laat wel eens wat te wensen over. Dit vraagt een
voortdurend appelleren aan de verantwoordelijkheid van de ouders en ook een
voortgaande bezinning op de invulling van de catechese.
d. Belijdeniscatechisatie
* De belijdeniscatechisatie is voorbereiding tot de openbare geloofsbelijdenis. Er wordt
gepoogd de leerlingen te brengen tot een meer persoonlijk gebruik van de Bijbel en
vertrouwd te maken met de hoofdzaken van de belijdenis van de Kerk. Bovendien
worden zij bepaald bij het wezen van de belijdenis des geloofs en bij de roeping van
het belijdende lid van de gemeente van Christus.
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* Voordat er belijdenis des geloofs wordt afgelegd, hebben de ouderlingen een gesprek
met de belijdeniscatechisanten. Dit kan ook in kleine groepen.
* Het is een goede zaak wanneer de belijdenis des geloofs ter sprake wordt gebracht
op de huisbezoeken en de doopzitting.
5.4 Jeugdwerk
a. Omschrijving
De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van Gods Woord
en de Belijdenisgeschriften.
De jeugdvereniging stelt zich daarom ten doel de vorming van jongeren, opdat zij in het
licht van de Bijbel de zin van hun leven mogen ontdekken en toegerust worden tot een
goede vervulling van hun levensroeping in kerk en samenleving, in overeenstemming
met Gods beloften en geboden en het versterken van de band van de jeugd van de
gemeente.
b. Organisatie
1. Om zich in de zorg voor het jeugdwerk te laten bijstaan, heeft de kerkenraad een
jeugdraad in het leven geroepen. Deze jeugdraad bestaat uit leden van de kerkenraad,
de zondagsschool en het jeugdwerk.
2. De organisatie van het jeugdwerk, het benoemen van de leidinggevenden is te
vinden in de statuten van het jeugdwerk. Deze statuten zijn voor het laatst vastgesteld
in de kerkenraadsvergadering van 12-05- 2006.
3. Voor de kinderclub Benjamin, die in 2009 van start is gegaan, zijn aparte statuten
opgesteld, die op de kerkenraadsvergadering van 10 juni 2009 zijn vastgesteld.
c. Vormen
* De gemeente kent vier jeugdclubs.
1.
2.
3.
4.

Kinderclub Benjamin (4 t/m 10 jaar)
Jeugdclub Esther (kinderen groep 6 basisschool)
Jeugdclub Paulus (kinderen groep 7 en 8 basisschool)
Jeugdclub Johannes ( kinderen vanaf klas 1 voortgezet onderwijs)

.
5.5 Vorming en toerusting
a. Omschrijving
Vorming en toerusting van de gemeente is noodzakelijk. De klacht in Hosea 4 : 6,
waarin het gaat over het gebrek aan kennis en de opdracht van Christus “lerende hen
onderhouden alles wat Ik u geboden heb” (Mattheüs 28 : 19), sporen aan tot
activiteiten voor vorming en toerusting.
Door vorming en toerusting komt er meer kennis van de Schrift en de gereformeerde
belijdenis.
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De zondagse eredienst en zeker de leerdienst is hiertoe een belangrijk middel, maar
ook andere bijeenkomsten zijn hiertoe belangrijk.
b. Vormen
1. Leerdiensten
De leerdiensten op zondag. Het betreft het onderwijs uit de Catechismus, maar ook de
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels kunnen behandeld worden.
2. Bijbelstudiekringen
Eenmaal per maand wordt in het winterseizoen een kringavond gehouden o.l.v. de
predikant. Het te behandelen gedeelte wordt in de kerkbode vermeld.
Ook eenmaal per maand vindt er op een ochtend een Bijbelstudiekring voor de dames
plaats. Deze kring heeft zich aangesloten bij de landelijke vrouwenvereniging van onze
kerk.
3. Winteravondlezingen
In het winterseizoen wordt eenmaal in de maand een winteravondlezing gehouden.
Deze lezing vindt plaats in de kerkzaal en heeft de vorm van een eredienst.
De stof van de lezingen wordt in overleg met de predikant vastgesteld.
4. Kring rond het Heilig Avondmaal
Op deze kring wordt een boekje behandeld, dat betrekking heeft op het avondmaal en
er wordt met elkaar van gedachten gewisseld over zaken die met het avondmaal
samenhangen. De kring komt driemaal in het winterseizoen bijeen en is bedoeld voor
avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers.
5. Ouderen-contactmiddagen
Hoewel deze kring ook in het teken van ontmoeting staat, zal een spreker, na de
meditatie van de predikant, iets vertellen over een organisatie of onderwerp.
6. Elders
Bezinning vindt ook plaats in de kerkenraad en met de jeugdwerkleiding.
Vorming en toerusting zijn ook onderdeel bij de doopzitting en huwelijkscatechese.

5.6 Diaconaat
a. Omschrijving
Het formulier van bevestiging van ouderlingen en diakenen zegt dat het ambt van de
diaken is:
•
•

het verzamelen van middelen ten behoeve van de armen
een juist uitdelen van het ontvangene.

De grondslag van bovenstaande staat in Handelingen 6 : 1 – 7, waar het gaat over de
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instelling van het diakenambt, en wat in de kerkorde vermeld staat.

b. Vormen van diaconaat
We onderscheiden drie terreinen:
• binnen de kerkelijke gemeente
• binnen de woonplaats, regio en land
• werelddiaconaat
1. Binnen de kerkelijke gemeente
Financiële hulp
Aanvragen voor financiële hulp binnen de kerkelijke gemeente komen soms voor.
Deze aanvragen komen meestal niet altijd bij de diakenen binnen, maar gaan vaak via
de predikant.

Jeugd.
De zorg voor de jeugd (de kerk van de toekomst) staat hoog genoteerd bij de diaconie.
Er worden per jaar een aantal collecten gehouden voor het plaatselijk jeugdwerk. Ook
buiten deze collecten om, wordt er wel een beroep gedaan op de diaconie voor
ondersteuning.

Ouderen
De plaatselijke gemeente kent geen woonzorgcentrum in eigen dorp. Voor die
bejaarden, die niet meer naar de kerk kunnen, zorgt de diaconie voor de mogelijkheid
om de kerkdiensten thuis te kunnen beluisteren.
De gemeente kent ouderen-contactmiddagen. Ook voor deze groep stelt de diaconie
geld ter beschikking.
2. Binnen de woonplaats, regio en land
Woonplaats
De zorg voor onze jeugd reikt ook verder dan de plaatselijke gemeente. In de eerste
plaats geldt dit voor de jeugdclubs. Verschillende leden behoren niet tot onze kerkelijke
gemeente. In de tweede plaats houdt de diaconie enkele keren per jaar een collecte
voor de plaatselijke Willem Teellinckschool.
Regio
Door veranderde bestuursstructuren is de diaconie niet meer vertegenwoordigd in de
zorginstellingen in de regio.
Landelijk
Door middel van collecten worden verschillende landelijke instellingen bedacht.
Een aantal instellingen wordt jaarlijks met een gift gesteund.
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3. Wereldwijd
De diaconie bestemt collecten voor de verre naaste o.a. voor de stichting “Woord en
Daad” en de GDC van onze kerk.
Daarnaast zijn collecten bestemd voor andere doelen die op het collecterooster
vermeld worden.
De diakenen stellen in overleg met kerkvoogdij in hun najaarsvergadering het
collecterooster vast. Er wordt gestreefd naar het vinden van de juiste verhoudingen
tussen diaconiecollecten en de zogenaamde doorzendcollecten. Ook wordt getracht
om de continuïteit van de collectedoelen en de giften te waarborgen.
Het collecterooster en de lijst van doelen waaraan giften worden geschonken, worden
op de oktobervergadering van de kerkenraad door de kerkenraad vastgesteld.
Uiteraard wordt op actuele zaken, zowel landelijk als wereldwijd ingespeeld. We
denken hierbij aan rampen, hongersnoden e.d., waarbij direct hulp nodig is.
c. Financiën
• De diaconie ontvangt haar geld uit de collecten en de opbrengst van de belegde
gelden.
• Er dient zorgvuldig gelet te worden op de hoogte van de inkomsten uit de
collecten.
• De diaconie is van mening dat het een goede zaak is om belegde gelden op peil
te houden of langzaam te laten groeien, zodat eventuele tegenslagen op te
vangen zijn.
5.7 Apostolaat
a. Omschrijving
In Mattheüs 28 : 19 en Markus 16 : 15 geeft de Heere Jezus een duidelijke opdracht.
“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen
creaturen.” (Markus 16 : 15)
Het apostolaat richt zich op de opdracht van Christus aan de discipelen en in hen aan
de kerk van alle tijden en plaatsen om het Woord, het Evangelie uit te dragen aan allen
die het niet kennen of daarvan vervreemd zijn.
b. Zending
De kerkenraad heeft ten behoeve van het zendings- en evangelisatiewerk een
zendings- en evangelisatiecommissie in het leven geroepen. Deze commissie heeft als
doel zending en evangelisatie meer onder de aandacht van de gemeenteleden te
brengen. Via de kerkbode wordt regelmatig voorlichting gegeven.
De commissie belegt elk jaar een zendingsavond voor een zendingsorganisatie die in
onze gemeente gesteund wordt.
Dat zijn de volgende organisaties:
• Zendingswerk van de HHK
• Bonisazending
• Spaanse Evangelische Zending
• Isaäc da Costafonds
• HVC
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•
•

Stephanos
Woord en Daad

c. Evangelisatie
De bovengenoemde commissie probeert zowel in eigen gemeente als daarbuiten die
mensen te bereiken, die veelal geen kerkelijke achtergrond of kennis van de Bijbel
hebben.
Zo wordt met een zekere regelmaat een zendingsfolder (uitgave van eigen
kerkverband of van het zendingsbureau van de Gereformeerde Gemeenten) in het
dorp huis aan huis verspreid.
De andere evangelisatiedoelen die gesteund worden, zijn:
• Evangelisatiepost in de Bijlmer, Den Helder, Hoorn. Horst, Schiedam en ZettenAndelst.
c. Israël
De kerkenraad weet zich betrokken bij haar “oudste broeder”, bij het volk Israël. Het
heeft een regelmatige plaats in de voorbede in de gemeente. Het werk van de
Messiasbelijdende Joden krijgt de aandacht o.a. in de collecte voor het Isaäc da
Costafonds en de commissie Israël van de HHK.
5.8 Beheer
a. Omschrijving
Beheer houdt het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente in. Alles wat
we als gemeente hebben en ontvangen, komt ten diepste van onze God.
Het college van kerkvoogden is belast met de stoffelijke zaken van de gemeente. Zij
verricht haar werkzaamheden aan de hand van de Plaatselijke Regeling, die op 24-042013 vastgesteld is door de kerkenraad.
Het college van kerkvoogden bestaat uit twee ouderlingen die zich in het bijzonder met
kerkvoogdelijke zaken bezighouden en één kerkvoogd, die geen lid is van de
kerkenraad.
b. Taken en organisatie
De taken van de kerkvoogden zijn uitvoerig beschreven in het Plaatselijk Reglement
en zullen daarom op deze plaats niet verder omschreven worden.
Ook de organisatie is in dit Reglement omschreven.
c. Relatie kerkenraad en kerkvoogdij
Het college van kerkvoogden voert zijn taak uit in overleg met en in
verantwoordelijkheid aan de kerkenraad. (Zie artikel 4 van de Plaatselijke Regeling) De
ouderlingen (met kerkvoogdelijke taak) vormen de schakel tussen kerkenraad en de
kerkvoogd die geen ambtsdrager is. Alle relevante zaken worden aan elkaar
doorgegeven.
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d. Financiën
Voor het financieel beheer van het college dienen de begrotingen en jaarrekeningen
als leidraad. Ze worden door het college voorbereid en opgesteld en door de
kerkenraad vastgesteld.
Met betrekking tot de inkomsten is de kerkvoogdij grotendeels aangewezen op
bijdragen en giften uit de gemeente.
e. Commissies
Voor het verkrijgen van extra geldmiddelen zijn door de kerkenraad een aantal
commissies in het leven geroepen, te weten: de activiteiten- en financiële commissie.
Het functioneren van deze commissies is in een reglement vastgelegd.
De commissie van bijstand ondersteunt het college van kerkvoogden. De regeling over
de samenstelling en werkwijze van deze commissie is bij de Plaatselijke Regeling
gevoegd.
f. Begroting en jaarrekening
Deze worden – zowel van de diaconie als de kerkvoogdij – voor 1 november (de
begroting) en voor 1 mei (de jaarrekening) ingediend bij de kerkenraad en door de
kerkenraad vastgesteld.

6. Slot
Het is de bede van de kerkenraad dat het werk in de gemeente verricht mag worden in
afhankelijkheid van de Heere. Dat ook in en door de Hersteld Hervormde Gemeente
van Achterberg-Rhenen Gods Koninkrijk mag worden uitgebreid tot eer en
verheerlijking van Gods Naam.

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 20-01-2021

Ds. M. van Sligtenhorst

W.A. van Soest

(Preses)

(Scriba)
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