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1.
Kernpunten
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. (1 Korinthe 13:13)
Deze bekende en tijdloze woorden zijn de rode draad in Paulus brieven aan de gemeenten van toen, maar zijn
ook het uitgangspunt in de gemeente(n) van nu. In navolging van deze woorden van Paulus zijn in dit
beleidsplan aandachtspunten geformuleerd waar de kerkenraad zich in de komende periode op wil richten.
We hopen en bidden dat dit beleidsplan mag meewerken aan herstel en de opbouw van de gemeente, zeker in
een periode waarin we zijn geconfronteerd met een pandemie en kerkgang niet meer vanzelfsprekend is. Als
we letten op de ‘tekenen der tijden’, wordt meer en meer duidelijk dat we leven in de eindtijd. Een postcorona tijd waarin we elkaar als gemeente in geloof, hoop en liefde mogen vasthouden en ons voorbereiden
op Zijn komst en de ontmoeting met Hem.
Wij geloven en belijden dat de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland deel uitmaakt van de Kerk van alle
tijden en plaatsen, waarvan Jezus Christus het Hoofd is. Het hoofddoel van de Hervormde Gemeente van OudBeijerland is de grootmaking van de Naam van de Heere God in de persoon van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest in Woord en daad. Die Naam wordt verkondigd in de openbare erediensten waartoe alle inwoners van
Oud-Beijerland en omgeving worden uitgenodigd, met de oproep tot bekering en geloof, hetgeen ook zichtbaar
moet worden in onze levenswandel. Ook bij andere gelegenheden, zoals huisbezoek, verenigingswerk en
catechese onder jongeren en ouderen, wordt de Naam van de Heere God verkondigd en worden wij opgeroepen
tot en opgebouwd in het geloof Hem lief te hebben en onze naaste als onszelf.
De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De Bijbel als Gods eeuwig en onfeilbaar
Woord met daarnaast de gereformeerde belijdenisgeschriften van de Kerk, te weten de Heidelbergse
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels zijn leidend in onze gemeente. Onze
gemeente wenst (binnen de Protestantse Kerk) te staan op de wijze zoals in 2004 is samengevat in het
Convenant van Alblasserdam (zie ook website). Ook weten we ons als gemeente geroepen en verbonden met
het bondsvolk Israël en de wereldwijde kerk.
Speerpunten en doelstellingen:
✓ Instandhouding van beide voltijdse predikantsplaatsen
✓ Voortgang van de prediking als kerntaak en daarnaast pastoraat, catechese, diaconaat en apostolaat
✓ Behouden van de eenheid van de gemeente

2.
Eredienst
Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan! (Psalm 122:1)
De Hervormde Gemeente belegt, in zowel in de Dorpskerk als in de Bethelkerk, tweemaal per zondag en op alle
christelijke feestdagen plus bijzondere (feest)dagen kerkdiensten. In incidentele gevallen kan hiervan worden
afgeweken.
Het belangrijkste onderdeel van de eredienst is de bediening der verzoening die bij monde van de predikant
gestalte krijgt in de verkondiging van het Woord van God. De predikant is in de eerste plaats Verbi Divini Minister
(Dienaar van het Goddelijk Woord). Door onderzoek van het Woord van God bepaalt hij voor het aangezicht van
de Heere de tekstkeuze en de uitleg daarvan in de eredienst. Als pastor kent hij de noden en zorgen van de
gemeente en ook de roeping van de gemeente in de wereld. In de verkondiging trekt de predikant daarom de
lijnen door naar onze gemeente van en voor vandaag. De kerkenraad (in het bijzonder de ouderlingen) ziet erop
toe dat in de prediking de volle breedte van het Evangelie aan de orde komt. Hiertoe wordt in de kerkenraad
regelmatig het gesprek over de prediking gevoerd. De predikant blijft dienaar van het Woord en niet van de
kerkenraad of de gemeente.
Naast de verkondiging kent de eredienst meer facetten, zoals de dienst der gebeden, de inzameling van de
gaven, de samenzang, enzovoorts. De kerkenraad zal, samen met de kerkrentmeesters, periodiek overleg
voeren met de organisten voor wat betreft begeleiding van de samenzang en het orgelspel in het algemeen. De
samenzang vormt een belangrijk onderdeel in de eredienst, waarover de kerkenraad zich ook wil bezinnen.
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De kerkelijke en gemeentelijke activiteiten in de Rembrandt vinden nog steeds plaats. Ook mag het Heilig
Avondmaal nog steeds plaatsvinden, maar we zien de belangstelling hiervoor steeds verder afnemen. De
kerkenraad zal in de komende periode zoeken naar mogelijkheden om zowel de kerkelijke activiteiten als de
Avondmaalsvieringen in stand te houden. De interkerkelijke vieringen in de beschermde woonvorm De
Zuidwester (onder leiding van de Interkerkelijke Commissie Godsdienstige Vieringen) zullen voor zover in ons
vermogen ligt worden gecontinueerd.
Hoewel rouwdiensten strikt genomen geen erediensten zijn, blijken deze naarmate de secularisatie
voortschrijdt vaak de enige gelegenheid te zijn om mensen die ver bij God vandaan leven te bereiken. Daardoor
worden rouwdiensten ook meer evangeliserend van karakter. Indien mogelijk is altijd een ouderling aanwezig,
waarbij voorafgaand aan de dienst ook het consistoriegebed een plaats heeft.
De kerkdiensten in de Dorpskerk en Bethelkerk worden uitgezonden in geluid (kerkradio en/of internet).
Gedurende de periode met beperkende maatregelen, als gevolg van de coronapandemie, worden de diensten
ook in beeld uitgezonden via het internet.
De kerkenraad heeft oog voor de landelijke trend ten aanzien van het kerkbezoek. Alhoewel op dit moment
het volledige zicht op deze trend in onze eigen gemeente ontbreekt, was er voor de pandemie-uitbraak een
lichte afname in de middagdiensten waarneembaar. Onduidelijk is of en hoe deze zich verder ontwikkelt als de
beperkingen opgeheven mogen worden. De kerkenraad zal zich in de komende periode beraden en, in geval
van een verdere ontwikkeling, door het bezoekersaantal te blijven monitoren. Mensen bij de kerk betrokken
houden en betrekken, is een gezamenlijke opdracht van de zowel de kerkenraad als evangelisatiecommissie.
Speerpunten en doelstellingen:
✓ Inhoudelijke gesprekken met de predikant over de prediking
✓ Aandragen punten voor de voorbede
✓ Periodiek overleg en bezinning (ook met de organisten) over de samenzang en liturgische aspecten waar deze
het gebruik van psalmen en andere geestelijke liederen betreft
✓ Bezinning op activiteiten en samenkomsten in Rembrandt
✓ Indien mogelijk is een ouderling ook aanwezig bij rouwdiensten
✓ Afnemend kerkbezoek onderzoeken en bespreekbaar maken in de gemeente
✓ Afwegingen omtrent erediensten van bijzondere gelegenheden (één in plaats van twee locaties)
✓ Besluitvorming over beelduitzending van kerkdiensten na de periode van beperkende maatregelen
✓ Liturgie en aspecten van de erediensten (bijvoorbeeld wijze van collecteren of het moment plus inhoud van de
afkondigingen)

3.
Samen bidden
… Heere, leer ons bidden, … (Lucas 11:1)
Dit vroeg een discipel aan de Heere Jezus. Het meervoud ‘ons’ in de vraag is treffend. Het gebed dat Christus op
de lippen legt, is ook in de meervoudsvorm ‘ons’. De Meester leert niet bidden mijn Vader, maar onze Vader.
Het gebed is geen zaak van de enkeling alleen. Leren bidden vraagt om onderwijs en volharding.
Naast alle voornemens voor activiteiten die we in dit beleidsplan zullen beschrijven, mogen we niet uit het oog
verliezen dat al onze activiteiten nutteloos zijn als ze niet door het gebed zijn gedragen. Daarom willen we met
ingang van deze beleidsplanperiode extra aandacht vragen voor de rol van het gebed, in zowel het persoonlijk
geloofsleven als het gezamenlijke gemeenteleven.
Het volhardende gebed (in de binnenkamer, in de gezinnen, in het pastoraat, in kleine kring en in het midden
van de eredienst) is een kenmerk van een kerk die leeft met haar Heere en Heiland. Het gebed is de
‘thermometer’ voor écht geestelijk leven. Of het bloeit of dat het taant. Of het vurig is of dat het dooft.
Ambtdragers hebben de roeping om gemeenteleden te brengen en te houden bij de gebedsomgang met de
levende God. Vanuit Handelingen 1:14 (Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken)
wordt duidelijk hoe de ambtsdragers betrokken zijn bij het gezamenlijke gebed. Van hen mag een
voortrekkende en onderwijzende rol worden verwacht.
Een duidelijke invulling zijn de bidstonden waarop een deel van de gemeente samenkomt met als doel God
aan te roepen en te bidden voor de gemeente en de noden van de wereld. Er wordt nu zes keer per jaar op
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zaterdagavond een bidstond belegd. De deelname aan deze bidstonden is de afgelopen jaren geleidelijk
afgenomen tot een betrekkelijk kleine min of meer vaste groep. Juist als we letten op de toenemende nood
van onze deze tijd zou intensivering van ons gezamenlijk gebed noodzakelijk zijn.
Speerpunten en doelstellingen:
✓ Toerusting van ambtsdragers om gemeenteleden te brengen en te houden bij de gebedsomgang met de levende
God
✓ Het belang van gezamenlijk gebed (meer) onder de aandacht brengen en de betrokkenheid van het gezamenlijk
bidden bij ambtsdragers en gemeente bevorderen
✓ Onderzoeken hoe de opzet, intensiteit en betrokkenheid van de bidstonden kan worden aangepast of verbeterd

4. Vorming en toerusting jeugd
“U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u
neerligt en als u opstaat (Deuteronomium 6:7).
Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor
zodanigen is het Koninkrijk van God (Lukas 18:16).”
Onder andere vanuit deze Bijbelse opdrachten zien wij de roeping om de kinderen en jongeren hun plaats
binnen de christelijk gemeente te laten innemen. De christelijke en geestelijke opvoeding van de kinderen is
de kerntaak van de ouders of verzorgers en wordt verstaan vanuit de Heilige doop. Als christelijk gemeente en
kerkenraad kunnen en mogen wij de ouders hierin ondersteunen en aanvullen door middel van de prediking,
het gebed, toerusting en vorming. Het jeugdwerk komt op uit deze roeping, met als grootste doel de kinderen
en jongeren bij Christus te brengen.
We zien de Bijbelse lijn ‘Doop - Belijdenis – Avondmaal’, waarbij de opvoeding en het onderwijs erop gericht is
om de jongeren de grote rijkdom van de doopbelofte te leren verstaan en zij, door Gods genade, hun Heere en
Zaligmaker Jezus Christus verlangen te belijden in de gemeente en aan de Avondmaalstafel.
Eén van de belangrijkste onderwijsvormen binnen de gemeente is de catechese, ofwel het bijbels onderricht
aan jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd. Bijzondere aandacht in dit onderwijs zal er zijn voor het lezen
en verstaan van de Bijbel, het (persoonlijke) gebed, gemeente zijn en de belijdenis plus geschiedenis van de
kerk. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de leefwereld van christenjongeren en hoe ze in deze tijd
dienen te staan De wezenlijke vraag hierbij is wat de Heere van ons vraagt vanuit Zijn Woord, maar ook
toegespitst op wie Christus voor onze jongeren wil zijn. De catechese wordt verzorgd door de predikant, welke
eventueel bijgestaan kan worden door een ouderling en/of catecheet. Er zijn ook mogelijkheden om de
catechisatie vorm te geven met mentoren. Dit is al een aantal jaar in gebruik in wijk Oost voor de jongeren van
12 tot en met 17 jaar. Dit betekent onder andere dat na een centraal onderwijsgedeelte door de predikant, de
gespreksstof ook in kleinere groepen (persoonlijker) besproken kan worden en er een (vertrouwens)band tussen
de mentor en jongere kan ontstaan. Beoordeeld zal worden of dit gemeente breed toegepast kan worden,
inclusief eenheid in materiaal.
Naast de catechese wordt, onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, een palet aan jeugdwerk
(zondagsschool, kinderclub, tienerclub en jeugdvereniging) georganiseerd. De coördinatie hiervan ligt bij de
jeugdouderlingen. De kerkenraad en jeugdouderlingen streven ernaar om alle leeftijdsgroepen te bereiken, in
de taal en vorm die bij hen en bij de boodschap past. De leiding van het jeugdwerk dient hiertoe ook toegerust
te worden. Eerst aangewezene hiervoor zijn eveneens de jeugdouderlingen. Zij treden op als coach en maken
de leidinggevenden zo nodig en mogelijk attent op informatie en vorming.
Bijzondere aandacht verdient het gemotiveerd en betrokken houden van zowel de kinderen, jongeren als de
leiding van het jeugdwerk. Betrokkenheid en waardering hiervoor is van groot belang. Daarin kan een buddy- of
mentor’systeem’ ook een belangrijk onderdeel zijn. De leden van de Algemene Kerkenraad zijn met regelmaat
bij de diverse clubs, verenigingen en activiteiten aanwezig. De kerkenraad stelt hiertoe jaarlijks een
bezoekrooster op. In de vergaderingen van de wijkkerkenraden is het verslag van de bezoeken die in de
voorafgaande periode zijn gebracht een vast agenda- en bespreekpunt.
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Speerpunten en doelstellingen:
✓ Betrokkenheid van kinderen, jongeren en jonge lidmaten op de eredienst en (plaats in) het gemeenteleven
✓ Toerusting voor en bemoediging van ouders in de geestelijke opvoeding
✓ Vormen en materiaal van catecheseonderwijs in beide wijkgemeenten op elkaar afstemmen
✓ Jaarlijks gesprek tussen het moderamen van de Algemene Kerkenraad en de jeugdouderlingen over de jeugd en
het jeugdwerk
✓ Aandacht voor het gemotiveerd houden en aanwezigheid van zowel kinderen, jongeren als de leiding
✓ Aanwezigheid van en betrokkenheid kerkenraad(sleden) op (activiteiten van) het jeugdwerk

5.
Vorming en toerusting volwassenen
Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en
u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus
Jezus is. (2 Timotheüs 3:14 en 15)
Vorming en toerusting zijn fundamenteel voor de opbouw van de gemeente. Deze toerusting betreft de
persoonlijke omgang met God en de wijze waarop wij in deze wereld dienen te staan, de opvoeding van onze
kinderen, de betekenis van het huwelijk, enzovoorts.
Een bijzondere vorm van catechese is de belijdeniscatechisatie. In het winterseizoen worden doop- of
geboorteleden, die zich daarvoor aangemeld hebben, voorbereid om openbare belijdenis van het geloof te
doen. De kerkenraad stimuleert de jonge lidmaten om na de belijdeniscatechese door te stromen naar andere
vormen van kringwerk, ook om daar dieper en intenser te spreken over allerlei thema’s die te maken hebben
met het christelijk geloof.
Bijzondere aandacht verdient ook de aangepaste catechese en het pastoraat aan onze gemeenteleden /
meelevenden met een verstandelijke beperking, zowel binnen de Zuidwester als in andere instellingen of
thuiswonend.
Rondom de doop van kinderen van de gemeente en bij de voorbereiding van het huwelijk ontvangen ouders en
bruidsparen onderwijs in de vorm van dooponderwijs en huwelijkscatechese.
(Geestelijke) opvoeding van kinderen is in eerste aanleg een taak van de ouders. De kerkenraad kan hen helpen
te onderwijzen plus aanvullen, maar kan en wil de taak van de ouders niet overnemen. Tijdens de doop van hun
kind hebben ouders beloofd om hem of haar te onderwijzen in het geloof. Ouders kunnen ondersteund worden
in de opvoeding door hen in het pastoraat te herinneren aan de doopbelofte en hen mogelijkheden aan te
bieden om in combinatie met andere ouders na te denken over de christelijke opvoeding en bijvoorbeeld
schoolkeuze. Te denken valt aan een avond voor ouders van catechisanten, maar ook aan het toerusten in de
geloofsopvoeding voor (jonge) ouders.
Het verenigings- en kringwerk, waaronder de Bijbelkring, Jonge Lidmatenkring, Vrouwenvereniging,
Mannenvereniging en preekbesprekingen, wordt door de kerkenraad gestimuleerd omdat dit een belangrijke
plaats is waar de gemeente elkaar rond het geopende Woord ontmoet.
Ook de huiskringen zijn een vorm van gemeente zijn in kleinere groep, waarin de volgende zaken een belangrijke
plaats innemen: toenemen en verdieping in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus en Zijn Woord,
samen bidden, ontmoeting, elkaar opscherpen en opbouwen. Hier wordt de gemeenschap in kleine kring
beleefd. Het is wenselijk dat de kringen laagdrempelig zijn, zodat andere gemeenteleden (ook die nauwelijks
betrokken zijn) kunnen aansluiten. Om dit te realiseren, is bezinning nodig op het huidige functioneren en de
manier waarop dit kan worden uitgebouwd.
Goede communicatie tussen kerkenraad en gemeente is hierbij ook van groot belang. Juist in het verenigings-,
club- en kringwerk liggen mogelijkheden om elkaar (geestelijk) goed te leren kennen. Als jong en oud rondom
de Bijbel bij elkaar komen, kan dit bijdragen aan het geheel van de gemeenschap en worden groepsvorming en
een generatiekloof binnen de kerk tegengewerkt. Daarbij dient oog te zijn voor de huidige structuren. Een
gezamenlijke seizoenopening en -sluiting van de verenigingen, clubs en kringen draagt bij aan onderling gesprek
en ontmoeting.
Speerpunten en doelstellingen:
✓ Het houden van een gezamenlijke avond aan het begin en einde van het seizoen voor de huiskringen
✓ Stimuleren van (jong)volwassenen om de deel te nemen aan de verschillende vormen van toerusting en
onderwijs
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Het stimuleren van jonge lidmaten om hun talenten in te zetten voor Gods Koninkrijk en Zijn gemeente
Het stimuleren en ondersteunen van de aangepaste catechese en zorgdragen voor persoonlijk pastoraat van
gemeenteleden met een verstandelijke beperking
Bezinning over de opzet en de aansturing huiskringen
Het versterken van de betrokkenheid tussen kerkenraad en de leiding van het verenigings- en kringwerk
Verbinding tussen huiskringen en kerkenraad bestendigen (waaronder jaarlijks overleg)
Overleg, volgen en betrokken zijn op bestaande activiteiten en ontwikkelingen
Periodiek (1 á 2 keer per jaar) organiseren van bezinnings- en gemeenteavonden
Plaatsing in het kerkblad van bezinnende artikelen en actuele onderwerpen vanuit de Algemene Kerkenraad

6.
Pastoraat
Wat mij betreft, ik heb niet meer aangedrongen dan een herder achter U betaamde, … (Jeremia 17:16.)
Naast de eredienst, met onder andere de verkondiging van het Woord en de dienst der gebeden, is ook het
pastoraat een belangrijke pijler waar het ‘gebouw’ van de gemeente op rust. In het pastoraat wordt het
Woord van God rechtstreeks in verband gebracht met ons leven en onze persoonlijke situatie. Tijdens deze
gesprekken is het belangrijk dat het eigene van het Gereformeerd belijden naar voren komt, juist ook als het
gaat om het verstaan van de sacramenten van de Doop en het Heilig Avondmaal. Het pastoraat krijgt primair
gestalte in (huis)bezoeken van de predikant, de pastorale medewerkers en/of de pastorale ouderlingen. De
laatsten laten zich bijstaan door bezoekbroeders, die daartoe een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
In situaties waar langdurige psychische aandacht nodig is, opereert het Pastorale Team (PT). Alle leden van het
PT zijn door middel van een tweejarige cursus opgeleid om pastorale hulp te verlenen en hebben voor
geheimhouding getekend. Zij zijn geen professionals, maar zijn wel bevoegd om zo nodig door te verwijzen
naar andere hulpverlenende instanties (in afstemming met de predikant). Deze door de Kerkenraad
aangestelde gemeenteleden zijn na afronding van een daarvoor bestemde opleiding daartoe in het bijzonder
toegerust.
De doelstelling van het pastoraat is om de leden van de gemeente in allerlei uiteenlopende persoonlijke
omstandigheden bij te staan en op te wekken tot het geloof. “Aandringen zoals een herder achter de HEERE
betaamt” noemt Jeremia dat.
De belangrijkste vraag waar het in het pastoraat om gaat, is de vraag of de leden van de gemeente (ouderen,
jongeren, kinderen) leven uit het geloof in onze Heere Jezus Christus. In de huisbezoeken zal deze vraag
regelmatig op tafel moeten komen, zowel bij trouwe kerkgangers als bij mensen die nauwelijks of niet
meelevend zijn. We zijn allen op weg naar de eeuwigheid en alleen door het geloof in Jezus Christus is behoud
mogelijk. De vraag uit het bekende lied van Robert McCheyne: “Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?”
is vandaag even actueel als destijds in de 19e eeuw.
Een ander aandachtspunt in de huisbezoeken is het leven naar Gods geboden. Geloof vraagt gehoorzaamheid
aan Gods geboden. In deze tijd, waarin de dingen vanwege de ontwikkelingen van de techniek zo snel
veranderen dat ze nauwelijks bij te houden zijn, is het heel belangrijk om met jongeren en ouderen te spreken
over (bijvoorbeeld) verantwoord gebruik van de moderne media, de verleiding en macht van de reclame, het
zoeken van zekerheid in bezit, de tendens van toenemende individualisering, enzovoorts. Leven met Christus
houdt ook in dat we persoonlijk en in het gezin soms radicale keuzes moeten maken.
Een belangrijk thema waar in het pastoraat veel tijd en energie aan besteed moet worden, is het leven met
gebrokenheid. Dit geldt als mensen geconfronteerd worden met de eindigheid van hun leven of met lichamelijke
en/of geestelijke nood en pijn, als mensen te maken krijgen met concrete zonden en de gevolgen daarvan in
hun eigen leven of van iemand anders, als mensen terecht komen in rouw en verdriet; juist dan is pastorale
aanwezigheid en begeleiding heel belangrijk. In crisissituaties zijn vooral de predikanten in beeld, terwijl in het
reguliere huisbezoek het accent bij de pastorale ouderlingen ligt en bij de pastorale medewerkers
(ouderenbezoek).
Pastoraat is niet alleen belangrijk in situaties van zorg en pijn, maar ook in vreugdevolle omstandigheden. Ook
leven in liefde is een belangrijk thema. Dit werkt twee kanten op. Enerzijds moet het pastoraat present zijn bij
voorspoed en vreugde, bijvoorbeeld bij huwelijk en gezinsuitbreiding. Anderzijds is pastoraat ook heel belangrijk
als het leven in liefde in de knel dreigt te komen of zelfs ver te zoeken is. Ook dan is het belangrijk om er niet
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alleen voor de mensen te zijn, maar ook om duidelijk te maken dat leven in liefde een opdracht is die alles te
maken heeft met leven uit het geloof en met Gods geboden.
Juist als we in het pastoraat geconfronteerd worden met een zondige levenspraktijk is het van groot belang dat
de kerkenraad met één mond spreekt. Binnen de consistorie specifiek en de kerkenraad in het algemeen zal
(ook) bezinning zijn op de kerkelijke tucht. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan vragen die te maken hebben
met ontrading om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.
Speerpunten en doelstellingen:
✓ De gemeente blijvend aansporen tot een leven waarin geloof, hoop en liefde zichtbaar wordt
✓ Ondersteuning bieden in het maken van radicale keuzes in en door navolging van Christus
✓ Aandacht voor de mensen die te maken hebben met de gebrokenheid van het leven
✓ Bezinning op het functioneren van de kerkelijke tucht
✓ Toerusting bieden aan het Pastoraal team als ook tweejaarlijks uitleg van hun werk aan de kerkenraad
✓ Richtlijnen opstellen over interval om tot een regelmatig patroon van huisbezoeken te komen
✓ Bezinning op de benoeming van een vertrouwenspersoon
✓ Opstellen van protocol met betrekking tot gedragslijnen ten aanzien van verenigingswerk, gemeentelijke activiteiten
en pastoraat

7.
Evangelisatie en zending
En het Woord van God verbreidde zich... (Handelingen 6:7)
Evangelisatie
De missie van de Hervormde Evangelisatie Commissie (HEC) is om de gemeente te ondersteunen, op te wekken
en toe te rusten om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden en zo mensen tot Jezus Christus te leiden.
Om zo een gemeente te zijn die zich geroepen weet om in ons dorp te getuigen van het Evangelie in woord en
daad. Getuige-zijn in het dagelijks leven betekent Gods liefde en bewogenheid te laten klinken uit onze
monden en te laten zien in onze daden. Daarbij hoort het verlangen om het Evangelie van Jezus door te geven.
Wij mogen het zaad van het Evangelie zaaien; God staat garant voor de groei en de vrucht.
De roeping van de gemeente betreft zowel de missionaire opdracht in de eigen omgeving als de missionaire
opdracht elders in de wereld. Dit laatste wordt ingevuld door de zendingscommissie.
Onder verantwoordelijkheid van de Evangelisatiecommissie vinden onder andere de volgende activiteiten
plaats: openstelling van de Dorps- en Bethelkerk, welkomstcommissie bij de erediensten, Kidsclub Bethel,
VakantieBijbelClub, Emmaüscursus, bezoeken van nieuw ingekomen, organiseren van Sing-ins, Dorpskerk
open tijdens Monumentendag, enzovoorts. Ook worden elke 2 jaar de groepen 7 en 8 van alle basisscholen
uitgenodigd voor een rondleiding in de Dorpskerk.
Zending
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. (Mattheüs 28:19)
De roeping van de gemeente om het Evangelie in deze wereld te laten klinken, is gefundeerd in dit
zendingsbevel van de opgestane Heiland.
De zendingscommissie verricht, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad,
werkzaamheden die voortvloeien uit het realiseren van de zendingsopdracht van de gemeente. Deze opdracht
ligt zowel op het terrein van de uitwendige zending (GZB) als op dat van de zending in Nederland (IZB).
De zendingscommissie heeft de missie om de zendingsopdracht van onze gemeente gestalte te geven, het
zendingsbewustzijn te vergroten en zo iedereen te betrekken bij het zendingswerk. Dit wordt uitgebreider
verwoord in het beleidsplan van de zendingscommissie.
Speerpunten en doelstellingen:
✓ Toerusten en opwekken van de gemeente om het Evangelie uit te dragen in woord en daad
✓ Mensen bij de kerk betrokken houden en betrekken
✓ Het bezoeken van de randkerkelijken
✓ De kerk meer zichtbaar maken in het dorp onder andere door straatevangelisatie
✓ Buiten- en randkerkelijken interesseren voor de Emmaüscursus
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✓
✓

Aandacht in de prediking voor mensen die niet gewoon zijn de (kerk)diensten te bezoeken
Aandacht en ondersteuning voor het zendingswerk binnen en buiten Nederland

8.
Kerkbeheer/ kerkrentmeesters
Laten Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, waarvan U hebt gezegd: Mijn Naam zal
daar zijn, om te luisteren naar het gebed dat Uw dienaar op deze plaats zal bidden. (1 Koningen 8:29)
De functie van de plaatselijke gemeente is om de dienst van God (in woord en gebed) ongestoord te kunnen
laten plaatsvinden. Het is mede de taak van het College van Kerkrentmeesters om de voortgang van de
erediensten te kunnen waarborgen in velerlei opzichten.
Dit betreft in materiële zin de instandhouding van de gebouwen (waaronder Maranatha specifiek) en installaties
en in personele en financiële zin de bezetting van college plus functies en beschikbare middelen.
Verder dragen zij zorg voor geldwerving en financiële verantwoording, beheer van de kerkelijke gebouwen en
goederen, beheer van de kerkelijke registers en archieven, alsmede goed werkgeverschap en
opdrachtgeverschap. Het College functioneert namens de Algemene Kerkenraad, waar zij onderdeel van
uitmaakt. In de plaatselijke regeling van de Algemene Kerkenraad zijn de taken en verantwoordelijkheden van
het College van Kerkrentmeesters (verder) omschreven, welke ook nog breder omschreven en vastgelegd
dienen te worden.
Speerpunten en doelstellingen:
✓ Mede basis van demografisch onderzoek een meerjarige prognose maken van de inkomsten uit levend geld
(collecten, actie Kerkbalans en overige opbrengsten)
✓ Omschrijven en regelen hoe om te gaan met het (woning)bezit nu en in de toekomst
✓ Taken en verantwoordelijkheden van Collegeleden omschrijven en vastleggen
✓ Onderzoeken op welke wijze Maranatha in de toekomst kan worden gebruikt

9. Omzien naar elkaar/ diaconie
…. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw
verstand en uw naaste als uzelf. (Lukas 10:27)
De kerntaak van de diaconie, als onderdeel van de gemeente, is het getrouw en zorgvuldig inzamelen plus
bewaren van giften en goederen en deze uit te delen waar ze nodig zijn. Rondom die kerntaak ligt een heel
pallet aan andere taken. Vanuit deze kerntaak wordt er blijvend naar gestreefd om het diaconaat in het
‘midden van de gemeente te brengen’, zodat de gemeenteleden hun persoonlijke roeping (in toenemende
mate) onderkennen en daaraan gevolg geven. Er wordt een concreet diaconaat ingevuld door het eenduidig
benoemen, verdelen en ontwikkelen van de taken binnen de diaconie. Daardoor wordt het diaconale werk in
de gemeente duidelijk herkenbaar en kan het doeltreffend en slagvaardig functioneren.
De hoofddoelstellingen van de diaconie zijn op de volgende manier samen te vatten:
− De diaconie is de ‘verlengde arm’ van de gemeenteleden. Door als gemeente de zorg voor de naaste te
regelen via de diaconie wordt voorkomen dat er iemand wordt overgeslagen of tekort wordt gedaan
(zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente).
− Omdat alle eeuwen binnen de christelijke gemeente de aandacht voor de naaste telkens dreigt te
verslappen, heeft de diaconie de taak om de gemeente voortdurend bij haar diaconale roeping te
bepalen.
Met name het tweede punt heeft bijzondere aandacht binnen het college. Er wordt door gemeenteleden veel
vrijwilligerswerk gedaan, maar het lijkt dat dit steeds op dezelfde schouders rust. Daarom blijft het belangrijk
om gemeenteleden (jong en oud) en ambtsdragers voldoende bewust te maken van hun diaconale taak.
Daarbij dient beseft te worden dat diaconie en liturgie onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. De gemeente
kan in haar samenkomen haar diaconale karakter tonen door een gemeenschap te zijn zonder drempels. Zij is
een gemeenschap van sterken en zwakken, van armen en rijken, van zieken, gehandicapten en gezonde
mensen. Daarnaast blijft het college aandacht vragen voor expliciete toepassing van diaconale aspecten in de
prediking. Immers, elke zondag klinkt de samenvatting van de wet, eindigend in ‘en uw naaste als uzelf’.
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Een ander belangrijk aandachtsgebied van de diaconie in de komende periode is de aandacht voor zorgen als
het gaat om ziekte, mantelzorg, eenzaamheid, vluchtelingen, verslaving, mensen met een beperking, financiële
noden, rouw, echtscheidingen, enzovoorts. Als we kijken naar de demografie van onze gemeente (vergrijzing)
en de veranderingen in de zorg, dan zal de diaconale zorg in de toekomst een grotere rol binnen de gemeente
kunnen gaan innemen. Als het gaat om het samen dienen, delen en doen hebben we met Helpende Handen al
een bijzondere en goede stap gezet. Maar het blijft belangrijk om de ontwikkelingen in de maatschappij te
volgen en ons hierop te bezinnen. Hierin zullen de onderlinge “ontmoeting” van gemeenteleden en het
gesprek wat we samen mogen hebben een belangrijke(re) plaats innemen.
Een derde belangrijk aandachtspunt binnen het college in de aankomende periode is het bepalen van een visie
met betrekking tot inzet en gebruik van het beschikbare diaconale vermogen dat in de loop van (tientallen)
jaren is opgebouwd. Alles wat wij in beheer hebben gekregen, mogen en moeten we gebruiken als
instrumenten in dienst van Zijn Koninkrijk. Het verantwoord “delen” van financiële middelen aan broeders en
zusters en anderen die nood hebben, is een grote verantwoordelijkheid en daarom ook van fundamenteel
belang om hier regelmatig met elkaar over in gesprek te zijn.
Voor een uitgebreide uitwerkingen van het scala aan activiteiten en taken rondom de kerntaak van de
diaconie, zoals verwoord in de inleiding, verwijzen wij naar het Diaconaal beleidsplan.
Speerpunten en doelstellingen:
✓ De gemeente(leden) bepalen bij onze diaconale roeping
✓ Stimuleren en ondersteunen van onderlinge ontmoetingen
✓ Bezinning op toepassing van diaconale aspecten in de prediking
✓ Visiebepaling op inzameling en uitdeling van gaven
✓ Jongeren stimuleren tot en betrekken bij het jeugddiaconaat

10. Relatie met buurgemeenten en christelijke scholen
waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. (Romeinen 1:6)
Onze Hervormde gemeente maakt deel uit van de classis Delta (Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden) van de
Protestantse Kerk in Nederland. De ring Hoeksche Waard is in de classicale vergadering met een afvaardiging
van ambtsdragers vertegenwoordigd. Belangrijke zaken worden vooraf in de wijkkerkenraden besproken en na
elke classicale vergadering wordt verslag gedaan van hetgeen ter classis is besproken en besloten. Het streven
van de (wijk)kerkenraden is erop gericht dat de betrokkenheid met de meerdere vergadering in stand blijft.
De gemeente Hoeksche Waard heeft een grote diversiteit aan kerkelijke gemeenten. Het streven van de
kerkenraad is erop gericht om een goede verstandhouding met alle kerkelijke gemeenten in de Hoeksche Waard
te onderhouden. In het kader van de jaarlijkse Reformatieherdenking wordt nu samengewerkt met de
plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeente, de Hersteld Hervormde Kerk en de
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland.
Ook bij de problematiek rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en bij de zorg voor vluchtelingen in
ons midden is het gewenst om samenwerking te zoeken met de andere kerken in Oud-Beijerland, om zo met
elkaar een platform te vormen voor de burgerlijke gemeente en maatschappelijke organisaties. Deze
samenwerking ligt op het terrein van de diaconie die hierbij van harte ondersteund wordt door de kerkenraad.
In de regio Hoeksche Waard verschijnt nagenoeg elke week het kerkblad voor de Hoeksche Waard. Dit kerkblad
wordt uitgegeven onder de naam ‘Protestantse Kerk’. De Hervormde gemeente te Oud-Beijerland levert
uitsluitend de informatie voor het vermelden van de kerkdiensten. Ook verzorgen de beide predikanten van
onze gemeente op hun beurt periodiek een meditatie. In dit kerkblad is er geen rubriek van de ‘Hervormde
gemeente Oud-Beijerland”. Onderzocht zal worden of het praktisch mogelijk is om hier verandering in te
brengen en om ook wekelijks een bijdrage te leveren.
Het is uitermate van belang dat er een goed contact is met de basisscholen in de burgerlijke gemeente OudBeijerland, zowel met de Reformatorische basisschool als met de Protestants Christelijke basisscholen. Waar
mogelijk zal de kerkenraad samenhang zoeken tussen de opvoeding op de christelijke scholen en in de
gemeente. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het tot stand brengen van samenwerking met
plaatselijke basisscholen, bijvoorbeeld in de vorm van themadiensten rond bid- en dankdagen.
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Contact met het Reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam (zoals het Wartburg College) en
het Protestants Christelijk voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard (zoals CSG Willem van Oranje) is
eveneens gewenst. Jaarlijks bezoeken de (jeugd)ouderlingen de huishoudelijke vergadering van de
afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen van het Wartburg College. Ook is het gewenst om contact
te onderhouden met het bestuur en/of directie van de Willem van Oranje.
Speerpunten en doelstellingen:
✓ Mogelijkheden onderzoeken om bijdrage aan kerkblad Hoeksche Waard uit te breiden
✓ Contacten met Christelijke- en Reformatorische scholen opbouwen en onderhouden
✓ Het houden van themadiensten rond bid- en dankdagen in samenwerking met plaatselijke scholen
✓ Goede verstandhouding, samenwerking en overleg met andere plaatselijke kerkelijke gemeenten (inclusief
predikanten onderling) op diverse gebieden

11. Relatie met overheid en samenleving
Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan
van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. (Romeinen 13:1)
Vanuit de burgerlijke gemeente is het initiatief genomen voor een jaarlijks overleg met de predikanten. De
Algemene Kerkenraad ondersteunt dit initiatief van harte en zal hier ook in de toekomst medewerking aan
(laten) verlenen.
In het licht van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en vluchtelingenhulp zijn er diverse raakvlakken met
de burgerlijke gemeente. Het signaleren van knelpunten, de mensen bereiken en daadwerkelijk hulp bieden,
aan hen die dat nodig hebben, is een uitdaging. De primaire uitwerking vanuit de (kerkelijke) gemeente hiervan
ligt bij de diaconie, maar de kerkenraad is zich ervan bewust dat dit de verantwoording is van de gehele
gemeente. Samenwerking en uitwisseling met de burgerlijke gemeente, waar mogelijk samen met andere
kerkgenootschappen, is belangrijk. Ook streven we naar goede contacten met andere maatschappelijke
organisaties in de gemeente zoals Stichting De Overbrugging, Stichting Voedselbank Hoeksche waard en
Stichting Present. Het doel van de kerkenraad voor de komende jaren is om de diaconie hierin te stimuleren en
om de kerkelijke gemeente bewust te maken van haar diaconale roeping in dezen.
Zorgwaard is de grootste speler in de Hoeksche Waard voor het leveren van locatie gebonden ouderenzorg en
thuiszorg. De diaconie is lid van de Participantenraad van deze organisatie om de protestantschristelijke
identiteit van Zorgwaard te behouden en zo mogelijk te versterken.
Een vergelijkbare rol en overleg wordt ook ingenomen (waar mogelijk) bij het Ikazia ziekenhuis.
Speerpunten en doelstellingen:
✓ Overleg (jaarlijks) met burgerlijke gemeente, predikanten en (andere) kerkenraden
✓ Regelmatig voorbede voor overheid en (noden van en in) de samenleving
✓ In participantenraad Zorgwaard deelnemen en toezien op het bewaren van de identiteit en kwaliteit
✓ Uitbreiden en versterken van de interkerkelijke samenwerking (ook op deze gebieden)

12. Kerkenraadsaangelegenheden
Laat de broederliefde blijven. (Hebreeën 13:1)
Onze gemeente kent twee wijkgemeenten, die samen optrekken. De wijkkerkenraden vormen samen de
Algemene Kerkenraad, die bestaat uit alle ambtsdragers van beide wijken. Daarom zijn de beleidsvoornemens
die “de kerkenraad” in dit beleidsplan formuleert van toepassing op de Algemene Kerkenraad en op beide
wijkkerkenraden.
Kerkordelijk gezien is deze structuur ongebruikelijk, om niet te zeggen onmogelijk. De kerkenraad zal in de
komende periode onderzoek doen of het wijs en mogelijk is om de bestaande organisatievorm te veranderen.
Daarbij valt te denken aan een structuur van twee wijken met een Algemene Kerkenraad die uit afgevaardigden
van beide wijken bestaat, of aan een structuur van één kerkenraad met twee predikanten die elk worden
ondersteund door hun eigen wijkteam.
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De plaatselijke regeling(en) van onze gemeente zijn verouderd. De praktijk, die de afgelopen tijd gegroeid is,
wijkt af van wat in deze regelingen staat. Ook de afstemming met de kerkorde is niet optimaal. Na de hierboven
genoemde bezinning over de organisatievorm van de kerkenraad zal/zullen vervolgens de plaatselijke
regeling(en) herschreven worden.
Onder verantwoordelijkheid van de (algemene) kerkenraad functioneren diverse commissies, organen van
bijstand, verenigingen en kringen. Hierbij valt te denken aan de Hervormde Evangelisatie Commissie (HEC), de
zendingscommissie, de jeugdraad (met daaronder diverse jeugdgroepen en verenigingen), de
vrouwenvereniging, de mannenvereniging en diverse huiskringen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van deze commissies en verenigingen zijn niet altijd gelijk. Sommige besturen vullen zichzelf aan, terwijl bij
andere de kerkenraad bestuursleden benoemt. In de komende periode zal hierop bezinning plaatsvinden en
zullen, zo nodig en in overleg met betrokkenen, procedures veranderd worden om het meeleven en de
waardering van de kerkenraad bij wat er in de gemeente gebeurt beter tot uiting te brengen.
Binnen de kerkenraad is het tot heden niet gebruikelijk om nieuwe ambtsdragers gestructureerd in te werken
en om onderling van tijd tot tijd de vraag te stellen “hoe het gaat”. Punt van aandacht is dan ook het op een
eenvoudigere (digitale) manier ontsluiten van alle protocollen met betrekking tot het ambt en de erediensten.
Verder zal in de komende periode zal nagedacht worden over de wenselijkheid hiervan, toegespitst op
toerusting van nieuwe ambtsdragers, zoals trainingen en/of coaching en op onderlinge evaluatie van het
ambtelijk functioneren, werkdruk en dergelijke.
Speerpunten en doelstellingen:
✓ Onderzoeken doen naar een optimale organisatievorm van onze gemeente
✓ Het aanpassen van de verouderde plaatselijke regeling(en) en werkwijze conform kerkorde (op de hoogte zijn en
blijven plus informeren)
✓ Bezinning op verantwoordelijkheden, bevoegdheden, waardering en de wijze van benoeming van bestuursleden van
de diverse commissies, verenigingen en kringen binnen de gemeente
✓ Aandacht en toerusting voor nieuwe ambtsdragers
✓ Standaard jaargesprek tussen wijkkerkenraad (afvaardiging) en predikant
✓ Bezinnings- en gemeenteavonden 1 á 2 keer per jaar plus periodieke informatie vanuit de Algemene Kerkenraad in
het kerkblad
✓ (Be)staand beleid en protocollen verwerken in apart document
✓ Het inrichten van een wijze van digitaal archiveren en ontsluiten van kerkelijke stukken, die overzichtelijk is en de
vertrouwelijkheid waarborgt zoals vereist binnen het ambtsgeheim
✓ Voldoen aan wetgeving specifiek voor de AVG (Privacy)
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