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Colofon

 Dit beleidsplan omvat de periode 2017 - 2021

 Dit beleidsplan is tot stand gekomen uit een voorbereiding door de 

algemene kerkraad en input van de verschillende genoemde raden. De 

commissie beleidsplan heeft dit verwerkt tot een concept beleidsplan.

 Het concept beleidsplan is voorgelegd aan de algemene kerkraad en 

vervolgens aan de gemeente. Opmerkingen zijn daarna verwerkt in de 

voorliggende versie.

 Aldus vastgesteld op        - - 2017 te Oudewater door:
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Algemeen

Als kerkenraad van de hervormde gemeente Oudewater-Hekendorp weten we 

ons, zelf levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de Protestantse Kerk in 

Nederland trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning van de Kerk, Jezus 

Christus, ons geroepen heeft. 

Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij dat 'Christus een eeuwige 

Koning is, Die zonder onderdanen niet zijn kan' (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) 

en dat Hij Zijn Kerk bewaart. 

Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan onze 

Heere en Heiland Jezus Christus. 

Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de 

sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om 

elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het 

betrouwbare Woord van God. 



Identiteit 

Onze identiteit ligt in Jezus Christus. Daarmee zien we ons als deel van Zijn 

wereldwijde kerk. De eredienst is het hart van ons gemeente zijn

We geloven dat we als individu en als gemeente God mogen ontmoeten dankzij 

de goedheid van God, die bovenal zichtbaar en tastbaar wordt in het verzoenend 

lijden en sterven en in de opstanding van Jezus Christus. We geloven dat we 

geroepen zijn om als discipel in alle aspecten van het dagelijkse leven Gods wil te 

zoeken en te volgen. De Heilige Geest is het die ons daarin leidt. 

Als gemeente behoren we bij de Protestantse Kerk in Nederland. 

We staan in de gereformeerde traditie. Met gereformeerde traditie bedoelen we: 

het vasthouden aan de Bijbel (sola scriptura) als bron van wat we over God 

weten, het geloof als enige weg naar God (sola fide) en genade als enige basis 

van onze redding (sola gratia). We weten ons verbonden met deze traditie en 

willen die in deze tijd verwoorden en doorgeven.  



Kernwaarden

Gemeente breed gaan we aan de slag met onderwerpen rondom onderstaande 

kernwaarden:

 Geloven (komt terug in eredienst)

 Getuigen (komt terug bij evangelisatie en eredienst)

 Verbinden (komt terug bij pastoraat/eredienst/diaconie)

 Zorgen (komt terug bij pastoraat, diaconie en kerkrentmeesters)

 Groeien (komt terug bij vorming en toerusting)

▪ Onderstaande bijlagen betreffen bestaand beleid.

➢ Bijlage 1 beleid t.a.v. samenwonen voor het huwelijk 

➢ Bijlage 2 beleid huwelijk na echtscheiding

➢ Bijlage 3 beleid t.a.v. homoseksualiteit

➢ Bijlage 4 beleid t.a.v. ziekenzalving



Eredienst

Uitgangspunten:

 De hele gemeente, jong en oud, in al haar verscheidenheid zo goed mogelijk 

betrekken bij de eredienst teneinde Gods Woord te horen, Zijn wil te verstaan, Zijn 

lof te bezingen en Zijn Naam te belijden. 

 Het verdiepen van de kennis en het verstaan van Gods openbaring in Christus 

Jezus.

 Het groeien in de gemeenschap met de Heere en met elkaar. 

 De toerusting tot een belijdend en getuigend leven in de samenleving.



Eredienst

Actiepunten: 

 Het handhaven van het aantal kerkdiensten. 

 Het opwekken van de gemeente om de kerkdiensten mee te vieren.

 Het nastreven van een schriftgetrouwe verkondiging die ingaat op de situatie en 

vragen van deze tijd.

 De avonddiensten zoveel mogelijk het karakter van een leerdienst geven.

 Het stimuleren van het instemmen met het Woord door het zingen van psalmen en 

anderen liederen die de Schrift naspreken. 

 De kerkenraad stelt voor om de bundel Weerklank in te voeren in onze gemeente.



Pastoraat

Uitgangspunten:

 Omzien naar elkaar is een opdracht van Christus voor de hele gemeente.

 Ouderlingen en predikanten verlenen herderlijke zorg aan de leden van de 

gemeente en anderen die deze zorg behoeven, opdat wij elkaar opbouwen 

in geloof, hoop en liefde.



Pastoraat

Actiepunten:

 Ouderlingen gaan één keer per twee jaar op huisbezoek bij elk bezoekadres.

– De secties voor de ouderlingen zijn zo groot dat deze, met veertig 

bezoekavonden per jaar, in twee jaar doorlopen kunnen worden.

 De pastoraal medewerkers verlenen pastoraat aan de ouderen in de 

verzorgingshuizen en aanleunwoningen.

 Elke ouderling doet eenmaal per jaar aan het eind van het bezoekseizoen binnen het 

consistorie kort verslag van aandachtspunten die tijdens het bezoekwerk in zijn wijk 

aan de orde gekomen zijn.

 Het pastoraal team wordt meer ingeschakeld om bijstand te verlenen.

 Stimuleren van de niet-georganiseerde aandacht voor elkaar, in het bijzonder het 

meeleven met elkaar in vreugde en verdriet. 

 Opstellen van een plan voor extra pastorale aandacht aan de groep 25- tot 40-jarigen.



Jeugdwerk

Uitgangspunten:

 Jongeren stimuleren zich te verbinden aan God als bron van leven 

(afhankelijkheid).

 Jongeren leren leven met God als bron in hun concrete bestaan (navolging).

 De gemeente is daarbij een gemeenschap waar ouderen biddend gelovig om 

jongeren heen staan, om voor hen levende voorbeelden te zijn van leven in 

afhankelijkheid en navolging.

 De gemeente is daarbij een leerplek waar jongeren op verschillende manieren 

leren wat leven in afhankelijkheid en navolging betekent.



Jeugdwerk

Actiepunten:

 Inter-generatief:

– catecheseprojecten en preekbesprekingen organiseren.

– ouderen dienen voorbeelden te zijn die jaloers maken, onder andere door 

te volharden in het lezen van de Bijbel en de zegen daarvan voor te leven 

en door te geven.

 Jongeren stimuleren elkaar vast te houden.

 Jongeren mee laten werken in de gemeente.

 Gemeenteleden motiveren om in het jeugdwerk bezig te zijn.



Zending & evangelisatie

Uitgangspunten:

 De gemeente zoveel mogelijk praktisch betrekken bij missionaire activiteiten.

 Indien nodig gemeenteleden hiervoor toerusten.



Zending & evangelisatie

Actiepunten:

 Onder de aandacht brengen van het 
apostolaat in alle geledingen van de 
gemeente.

 Speciale aandacht besteden aan de 
werkzaamheden van de zendingswerkers 
die een band met onze gemeente hebben. 

 Activiteiten organiseren zoals:

– Alphacursus

– Bezoekwerk randkerkelijken

– Bootjes- en campingevangelisatie

– Vakantiebijbelfeest

– Open Kerk

– Echo-verspreiding 

 Stimuleren tot het biddend bezig zijn 

met het apostolaat.

 Actief werven van leden voor 

GZB en IZB.

 Samenwerking zoeken voor de 

Alphacursus binnen de 

Oudewaterse kerkgenootschappen.

 Vervolgtraject ontwikkelen voor 

deelnemers Alphacursus.

 Vakantiebijbelfeest voor tieners 

organiseren.

 Bezinning op het gebruik van sociale 

media voor evangelisatie.



Vorming & toerusting

Uitgangspunten:

 Elk gemeentelid leren zijn of haar roeping als leerling (discipel) in te vullen.

 De doelstelling van de commissie vorming & toerusting is om een bijdrage te 

leveren aan het vormen en toerusten van alle gemeenteleden om in deze tijd 

christen te zijn. Elke doelgroep binnen onze gemeente (kinderen, jongeren, 

jongvolwassenen, ouderen) heeft zijn eigen toerusting en vorming nodig. We 

willen dat iedereen in onze gemeente wordt uitgedaagd discipel van Jezus te 

zijn.



Vorming & toerusting

Actiepunten:
• Gemeenteleden stimuleren om aan activiteiten op het gebied van vorming en 

toerusting deel te nemen. Daartoe vormen zoeken die laagdrempelig 

(toegankelijk) zijn.

• Bezinning op en behandeling van probleemvelden in de gemeente.

• Het verlenen van medewerking aan godsdienstonderwijs op de beide 

openbare scholen en het onderhouden van contacten met het christelijk 

onderwijs.

• Positie van de commissie vorming & toerusting concretiseren.

• Goede afstemming van activiteiten in de gemeente.



Vorming & toerusting (catechese)

Actiepunten:

 Jonge gemeenteleden bekend maken met de hoofdlijnen van de Bijbel.

 Het persoonlijk gebed en lezen van de Bijbel stimuleren. 

 Bevorderen van het besef van de betekenis van de heilige doop. 

 Toe-leiden naar de belijdenis van het geloof en het heilig avondmaal. 

 Inwijden in het leven van kerk en gemeente. 

 Leren nadenken over het zelf functioneren als christen, om uitnodigend in de 

maatschappij te staan.



Vorming & toerusting (catechese)

Actiepunten (vervolg):
• Jongeren motiveren om aan de catechese mee te doen. Het ontwerpen en 

aanbieden van voorbereidende catechese voor kinderen van groep 8 van de 

basisschool.

• Zoeken naar verbindingslijnen tussen de catechese en de gezinnen. 

Betrokkenheid van ouders en ouderen bij de catechese stimuleren.

• Onderzoeken van aansluiting van de lesstof tussen parallel- of 

vervolggroepen. Daarom dient het meer-jaren lesplan te worden gevolgd en 

is uniformiteit in lesmethode gewenst. 

• Aanbieden van huwelijkscatechese voor jongeren die zich voorbereiden op 

het huwelijk. 

• Aanbieden van doopcatechese voor ouders die een kind verwachten of een 

kind hebben laten dopen. 



Diaconie

Uitgangspunten:

• Het college bestaat uit acht diakenen.

• Zij dienen in de erediensten en aan de avondmaalstafel.

• Zij bieden zowel financiële als niet-financiële ondersteuning.

• De hele gemeente heeft een diaconale taak, niet alleen de diakenen.

• Verdeling van de uitgaven:

- Plaatselijk + landelijk 50 procent. 

- Wereldwijd 50 procent.



Diaconie

Actiepunten:

• Meer bestemmingscollecten, waardoor de gemeente gerichter kan geven.

• Formaliseren opzet noodfonds waaruit burgers met schulden in Oudewater  

micro-leningen kunnen krijgen zodat ze (onder begeleiding van Schuld-Hulp-

Maatjes) eerder uit de schulden kunnen komen.

• Monitoren en bijsturen van de verdeling van de uitgaven plaatselijk/landelijk 

en aan het werelddiaconaat.

• Stimuleren diaconale bewustwording bij ambtsdragers en gemeente.



Kerkrentmeesters

Uitgangspunten:

 Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de stoffelijke belangen van 

de gemeente op de beleidsterreinen ‘medewerkers’, ‘organisatie’, ‘gebouwen’ 

en ‘geld’.

 Het college bestaat uit vijf ouderling-kerkrentmeesters en twee 

kerkrentmeesters.

 Het college is ook verantwoordelijk voor:

- Beheer en administratie hervormde begraafplaats.

- Ledenadministratie van de gemeente.

- Beheer kerkelijke archieven.

- Financiële administratie.

 Het onderhoud in Hekendorp wordt verzorgd door de Stichting tot behartiging 

van de godsdienstige belangen te Hekendorp.



Kerkrentmeesters

Actiepunten:

 Evenwicht aanbrengen tussen inkomsten en uitgaven.

 Meer aandacht voor doelgroepen bij geldwerving (Kerkbalans).

 Specifieke acties voor geldwerving initiëren.

 Financiële reserves niet te veel af laten nemen. 

 Meerjarenonderhoudsplan voor gebouwen uitvoeren. 

 Alleen correctief onderhoud voor De Hoeksteen en de kosterswoningen.

 Meer inzet van vrijwilligers voor diverse taken en bij het onderhoud.

➢ Bijlage 5 Meerjarenbegroting

http://www.hervormdoudewater.nl/assets/uploads/documents/Meerjarenbegroting_HGOH_2017.pdf


Kerkmuziek

Uitgangspunten: 

 De kerkmuziek moet een dienende functie hebben

 Een van de organisten is hoofdorganist

 Er is overleg over de muziek tussen predikant en dienstdoende organist

 Bij aanvang van dit beleidsplan worden in de reguliere erediensten gezongen 

uit de psalmberijming in tweevoud (van 1773 en 1968)

 In speciale diensten kunnen andere liederen worden gezongen

➢ Bijlage 6 beleid  m.b.t kerkmuziek naar format 

Protestantse Kerk in Nederland



Kerkmuziek

Actiepunten:

 Gemeenteavond houden of Weerklank ingevoerd kan worden

 Overlegstructuur kerkmuziek vormen

 Beleidsplan kerkmuziek monitoren en evalueren 



Voortgang

Uitgangspunt:

• Alle actiepunten uit het beleidsplan moeten de komende vier jaar aan de orde 

komen. Het Moderamen maakt hier een structuur en planning voor.

Actiepunten:

 Jaarlijks beleidsplan agenderen op de algemene kerkenraad.

 Jaarlijks organiseren van een gemeenteavond over een onderwerp uit  het 

beleidsplan.


